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„Witasz mnie z każdym wschodem słońca i choć ono zacho-

dzi, Ty zawsze pozostajesz przy mnie…” 

 

„Najwspanialszym bagażem, który można przywieźć z wa-

kacji jest ten pełen niezwykłych wspomnień…”  

 

 

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego czego nie 

zrobiłeś, niż to co zrobiłeś” 

 

„Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle 

pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj.” 

        Mark Twain 

 

„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czy-tają tyl-ko 

jedną stronę.” 

        św.Augustyn 

 

„Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie 
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Drodzy Czytelnicy! 

Redakcja Gazetki Szkolnej wydaje 

kolejny numer naszego szkolnego 

dwumiesięcznika. Mamy nadzieję, że 

zainteresujemy Was naszymi teksta-

mi. Nasze artykuły są zróżnicowane  

i każdy znajdzie coś dla siebie.  

W tym wydaniu „odwiedzamy” na-

wet Japonię. Przygotowaliśmy rów-

nież bardzo ciekawe wywiady. Gaze-

ta będzie wyjątkowa, ponieważ są to 

nasze pierwsze, tak poważne teksty  

i jesteśmy ciekawi Waszych opinii.  

Redakcja 

OD REDAKCJI 
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Jestem 
„Ludzie Ewangelii Dale-

ko Nieście Imię Chrystusa. 

Amen.” Z tym przesłaniem już 

po raz 22. spotkaliśmy się na 

Polach Lednickich aby pokazać 

Światu moc Chrześcijaństwa.  

 Wyruszyliśmy z samego 

rana, aby już po kilku godzi-

nach znaleźć się w centrum ca-

łego wydarzenia. Pierwsze 

wrażenie było niesamowite, 

ogrom ludzi, muzyka, każdy 

uśmiechnięty i przyjaźnie na-

stawiony do innych a do tego 

upał, który dawał się nieźle we 

znaki. Jednak nie było mowy o 

jakimkolwiek narzekaniu, 

wszyscy niecierpliwie czekali-

śmy na spotkanie z Chrystu-

sem, którego czuliśmy dosłow-

nie wszędzie. Po Koronce do 

Miłosierdzia Bożego słońce 

schowało się za chmurami, dzię-

ki czemu mogliśmy przyjemniej 

spędzać czas na tańczeniu 

„Haczyków” i wysławianiu Bo-

ga poprzez śpiew. Trzeba przy-

znać, że 100 tys. gardeł skutecz-

nie dawało o sobie znać. Widok 

tylu tysięcy młodych ludzi, 

zgromadzonych w Imię Chry-

stusa to cudowne świadectwo 

naszej wiary, dowód na to, że 

nie jest to rzecz przeznaczona 

jedynie dla dorosłych, ale także 

dla nas, młodych. Swoją obec-

nością zaszczycił nas Pan Pre-

zydent Andrzej Duda, który 

świetnie bawił się razem z nami. 

Po wspólnych tańcach nadszedł 
„Niecodziennik” nr 96 maj, czerwiec 2018 
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czas na gest obmycia stóp wodą, 

z jeziora Lednickiego, z którego 

chrzest przyjęła Polska.  

Godzina 20 to czas rozpoczęcia 

Mszy Świętej, czas zadumy i 

bezpośredniego spotkania z Je-

zusem. Następnie rozpoczęła się 

adoracja Najświętszego Sakra-

mentu, po której o północy usta-

wiliśmy się aby razem przejść 

przez Bramę III tysiąclecia 

„Rybkę”.  

 Wracaliśmy zmęczeni ale 

szczęśliwi, naładowani nową 

dawką energii i miłości Bożej. 

Umocniliśmy swoje serca i dali-

śmy piękne świadectwo. Ks. Jan 

Góra, założyciel naszych Led-

nickich spotkań z pewnością 

byłby bardzo dumny. Pamiętaj-

cie, gdy ktoś zapyta was „Czy 

jesteś świadkiem Chrystusa?” 

zawsze głośno i bez wahania 

odpowiedz „JESTEM!” 

  

 

Sara Gaweł, Wiktoria Fabjań-

ska, kl. 1a LO 

UZALEŻNIENIA 
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KRÓTKI 

PRZEWODNIK 

KIBICA   PO 

MUNDIALU W ROSJI 

Z info r mac j i podst awowych. 

Tegoroczny mundial potrwa od 14 

czerwca do 15 lipca. W fazie 

grupowej biało-czerwonych czekają 

trzy starcia. Pierwszy mecz nasi 

rozegrają z Senegalem, 19 czerwca, 

w  M o s k w i e .  W  d r u g i m , 

zaplanowanym na 24 czerwca,  

w Kazaniu, Lewandowski i spółka 

zmierzą się z drużyną Kolumbii. 

Trzecim – i miejmy nadzieję, że nie 

ostatnim na tym turnieju spotkaniu  

z udziałem rodzimej jedenastki – 

będzie starcie z Japonią, do którego 

dojdzie 28 czerwca w Wołgogradzie. 

Wprawdzie pewnie każdy fan 

polskiej reprezentacji potrafi o każdej 

porze dnia i nocy wyrecytować  

z pamięci daty tych wyczekiwanych 

meczów, jednak wszystkie one 

zostały wymienione również z innego 

powodu. Dla kibiców z Polski i nie 

tylko wyznaczają bowiem dni sezonu, 

jaki rosyjskie władze zaplanowały 

specjalnie z myślą o przyjeżdżających 

na mundial wielbicielach futbolu  

z całego świata. 

Bilety na mundialowe mecze rozeszły 

się jak ciepłe bułeczki. W okresie od 

4 czerwca do 15 lipca każdy 

posiadacz takiej wejściówki będzie 

mógł wjechać do Rosji bez wizy. Do 

25 lipca będzie miał zaś czas na to, 

aby opuścić terytorium tego państwa. 

Oznacza to, że ci kibice, którzy 

zdołali kupić bilet na jakikolwiek 

mecz mistrzostw, będą mogli 

przebywać w Rosji od 10 dni przed 

rozpoczęciem imprezy do 10 dni po 

jej zakończeniu. Wszystko po to, aby 

mogli na spokojnie przygotować się 

do czekającego ich widowiska. 

Kibiców czeka więc ponad miesiąc 

piłkarskiego święta, w czasie którego 

będą mogli na miejscu wspierać 

swoich piłkarzy. Znając fanów 

polskiej reprezentacji, biało-czerwone 

barwy będą obecne we wszystkich 

miastach, gdzie zagra drużyna Adama 

Nawałki. Za sprawą szalików, flag  

i biało-czerwonych chust, które  

w tym roku rozdaje fanom Warka, 

nasi piłkarze z pewnością będą mogli 

poczuć się jak u siebie. 

„Niecodziennik” nr 96 maj, czerwiec 2018 
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Zanim jednak 

spakujemy wszystkie nasze 

gadżety kibica, musimy pamiętać o 

kilku ważnych info rmacjach. 

Wybierając się za naszą wschodnią 

granicę, należy mieć w kieszeni 

ważny dokument potwierdzający 

tożsamość (paszport), a także tzw. 

paszport kibica, czyli FAN-ID. Jest to 

spersonalizowana karta widza, którą 

mogą otrzymać jedynie posiadacze 

biletów na spotkania MŚ. Dokument 

ten ma postać podobnego do 

akredytacji prasowej laminowanego 

identyfikatora. Oprócz fotografii 

znajdują się na nim podstawowe 

informacje, a w kodzie kreskowym 

zakodowane są szczegółowe dane 

takie jak numer paszportu czy data 

urodzenia. 

W y r o b i e n i e  s p e c j a l n e g o 

identyfikatora jest obowiązkowe – 

raz, że zapewnia piłkarskim kibicom 

bezwizowy wjazd na teren Federacji 

Rosyjskiej, a dwa, że bez niego i tak 

nie wejdziemy na żaden ze stadionów 

( sa m b i le t  n ie  w ys t a r c z y) . 

Zamówienie FAN-ID nic nie kosztuje 

– kto ma kupiony bilet, może zdobyć 

identyfikator, rejestrując się na tej 

stronie, i otrzymać go pocztą na 

wskazany adres lub odebrać  

w jednym z  t zw.  Cent ró w 

Wydawania. 

Specjalna karta kibica daje jeszcze jej 

posiadaczom jeden niezwykle istotny 

przywilej. Mianowicie podróż za 

da r mo  ko munikac ją  mie jską  

i regionalną we wszystkich 11 

miastach - gospodarzach mistrzostw. 

Mowa tu zarówno o bezpłatnym 

transporcie pociągami na trasach 

międz y mie jsco wo śc ia mi ze 

stadionami (ale tylko na wybrane 

połączenia), jak i transporcie 

komunikacją miejską w dniu meczu. 

To duże udogodnienie, zwłaszcza  

w Moskwie, gdzie główny środek 

transportu – metro – liczy aż 12 linii. 

Ci, którzy nie mają wykupionych 

biletów, lecz i tak szykują się do 

wyjazdu, mając w planach chociażby 

oglądanie rozgrywek w specjalnych 

strefach kibica, granicę Federacji 

Rosyjskiej przekroczą wyłącznie  

z wizą turystyczną. Takie zezwolenie 

kosztuje obecnie 154 zł i jest ważne 

30 dni. Wizę można wyrobić  

w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej 

w Warszawie albo w jednym z trzech 

K o n s u l a t ó w  G e n e r a l n y c h :  

„Niecodziennik” nr 96 maj, czerwiec 2018 
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ok. 36 zł). 

W walizce oprócz paszportu, 

biletu, biało-czerwonego stroju, 

gadżetów i innych talizmanów kibica 

jak np. chusta kibica z podpisem 

Adama Nawałki powinno znaleźć się 

r ó w n i e ż  u b e z p i e c z e n i e .  

W odróżnieniu od Unii Europejskiej 

w Rosji nie obowiązuje bowiem 

Europejska Karta Ubezpieczenia 

Zdrowotnego (EKUZ). Odpukując w 

niemalowane drewno, nie zaszkodzi 

więc mieć wykupiony pakiet, który 

pokryje ewentualne koszty leczenia i 

u b e z p i e c z y  o d  n a s t ę p s t w 

nieszczęśliwych wypadków. 

 

 

Eliza Kulak, kl.2a LO 

 

w Gdańsku, Krakowie lub Poznaniu. 

W zwykłym trybie czas oczekiwania 

na przyznanie wizy wynosi 7 dni. Za 

dodatkową opłatą można jednak 

przyspieszyć całą procedurę. Warto 

pamiętać o tym, że Rosja to nie Unia 

Europejska – dowód osobisty nie 

może być więc używany jako 

dokument uprawniający do wjazdu na 

teren tego największego na świecie 

państwa. 

A jakim środkiem transportu udać się 

z Polski do Rosji? Najlepiej, bo 

najszybciej, samolotem. Z Warszawy 

do Moskwy taka podróż zajmie  

ok. 2 godzin. Kto nie przepada za 

lataniem, może skorzystać z opcji, 

jaką jest kolej. Będzie wtedy jednak 

musiał uzbroić się w cierpliwość, 

ponieważ przejazd pociągiem z jednej 

stolicy do drugiej potrwa do 20 

godzin. 

W grę wchodzi jeszcze podróż 

s a m o c h o d e m ,  n a j b a r d z i e j 

czaso ch ło nny w ar ia nt .  Je ś l i 

zamierzamy poruszać się autem po 

Rosji,  będziemy potrzebowali 

międzynarodowego prawa jazdy 

przetłumaczonego na język rosyjski 

(z wnioskiem o nie występujemy do 

starostwa powiatowego – koszt  

Z ŻYCIA 
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oba padły na nasze własne życzenie  

i oba związane są z Kamilem Gli-

kiem, którego nie było na boisku. 

Pierwszego strzelił zastępujący go 

Thiago Cionek - w 37. minucie do 

własnej bramki, kiedy próbował in-

terweniować przy strzale Idrissa Gu-

eye, ale tylko mu pomógł kompletnie 

myląc Wojciecha Szczęsnego. Drugi 

gol padł po przerwie, kiedy Grzegorz 

Krychowiak postanowił podać z poło-

wy przeciwnika do naszego bramka-

rza, a żartu nie zrozumiał asekurujący 

akcję Jan Bednarek. Mbaye Niang 

strzelał do pustej bramki. Polacy byli 

już wtedy na kolanach. 

Bednarek też miał zastępować Glika, 

ale na ostatniej prostej jakimś cudem 

przegrał walkę z Cionkiem. Na bo-

isku znalazł się po przerwie, kiedy 

zmienił kontuzjowanego Jakuba 

Błaszczykowskiego. Polacy zmienili 

wtedy też taktykę, bo w pierwszej 

połowie wyglądali tak, jakby spotkali 

się przedwczoraj i ktoś kazał im grać 

w jednej drużynie. Roberta Lewan-

ZAINTERESOWANIA 
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MUNDIAL 2018 

Mundial w Rosji rozpoczął się 14 

czerwca 2018 roku. Finałowe spotka-

nie odbędzie się 15 lipca 2018.  

W turnieju wezmą udział 32 repre-

zentacje krajów. Na mistrzostwach 

świata w Rosji rozegrane zostaną 64 

mecze na 12 stadionach. 

Przed rozpoczęciem meczu wszyst-

kich piłkarzy, kibiców i działaczy 

przywitał prezydent Federacji Rosyj-

skiej Władimir Putin oraz przewodni-

czący FIFA Gianni Infantino. 

Dzisiaj (19.06.2018) o godzinie 17:00 

Polska zainaugurowali występy  

w grupie H. Ostatni raz w mistrzo-

stwach świata graliśmy 12 lat temu. 

Polska przegrała z Senegalem 1:2 po 

dramatycznie słabej grze. Zabrakło 

pomysłu i wiary. Teraz będzie już 

tylko trudniej. 

Historia goli dla Senegalu jest krótka, 

„Niecodziennik” nr 96 maj, czerwiec 2018 
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Polacy zagrają w kluczowym me-

czu w niedzielę z Kolumbią o 20.00. 

Ostatni mecz grupowy 28 czerwca z 

Japonią o 16.00. Japonia i Senegal 

mają po trzy punkty, Polska i Kolum-

bia po zero. 

Trzymajmy kciuki za Naszych!  

Eliza Kulak kl.2aLO 

Z ŻYCIA  
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dowskiego nie było widać na boisku, 

skrzydła ktoś podciął, Krychowiak 

nie był tym Krychowiakiem, który 

gwarantował wysoką jakość.  

Strzelił honorowego gola, pięć minut 

przed końcem, ale to już niczego nie 

zmieniło. Zejście Błaszczykowskiego 

było jak wyrwanie serca tej reprezen-

tacji - wcześniej, w beznadziejnych 

momentach, brał przecież kadrę na 

plecy i niósł do walki. 

Polska - Senegal 1:2 

0:1 - Thiago Cionek (sam.) 37' 

0:2 - M'Baye Niang 61' 

1:2 - Grzegorz Krychowiak 86' 

Źródło: Internet 
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We all know that trends tend to come 

and go, some of them stay forever 

when other just disappear after a 

while. Here are some of the trends in 

2018, have you heard about or 

noticed any of them?  

 

Flare pants  

You may have seen those in the old 

pictures of your mom or 

grandmother. Flare pants are back 

nowadays and they are cooler than 

ever! They have been out because of 

the “skinny jeans era”. Do you prefer 

skinny jeans or flare pants? 

 

“Ugly” tattoos  

No, I’m not talking about those 

tattoos done by bad tattoo artists. I’m 

talking about those ones that are ugly 

on purpose. Nowadays you can find 

many tattoo artists who only tattoo 

those ugly tattoos and it’s a trend 

among young people. 

 

Body-Positivity movements  

Because nowadays everybody should 

be positive about their body image 

and feel good about themselves. You 

only live once, be happy and smile.  

 

Highlight  

Do you want to shine bright like  

a diamond? Highlight is something 

for you. This trend is up since 2016 

and is not going anywhere. A little 

highlight on the face never killed 

nobody.  

 

Bright colours 

Black is officially out! Bright colours 

are bringing fun and joy. This trend is 

not only all about clothes, it is also 

about make-up 

Switch your boring nude eyelook for 

some pop of colour!  

ZE ŚWIATA 
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follow those trends, it is up 

to you. Do what makes you happy. :)  

 

Aleksandra Klimczak, kl 2aLO 

 

 

 

 

 

Everything rainbow  

This trend is taking over the whole 

world. You can now find almost  

everything in rainbow colours - and 

there is probably more coming. From 

drinks, cakes, clothes, hair to even 

highlighters! By the way, happy Pride 

Month!  

 

At the end of the day, just be 

yourself. You can follow or not 

„Niecodziennik” nr 96 maj, czerwiec 2018 
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kiem i kotem. 

Książka opowiada o chłopcu, który 

gdy miał 10 lat dostał meteorytem  

w głowę. To osobliwe zdarzenie do-

prowadziło do tego, że chłopiec za-

padł w śpiączkę na miesiąc. Po otrzą-

śnięciu się chłopiec wrócił do nor-

malnego życia, w pewnym sensie 

oczywiście.  

Przestał chodzić do szkoły, choć nie 

odbiegał intelektem od innych dzieci, 

wręcz przeciwnie. Pewnego dnia 

chłopak poznaje starszego pana,  

z którym się zaprzyjaźnia. Pan Peter-

son  

jest wdowcem, czas spędza na czyta-

niu swoich ulubionych książek i pale-

niu marihuany. Ma jednak jeden pro-

blem, dopada go starość. Cała historia 

kręci się wokół przyjaźni tych dwóch.  

Pozycja niezwykle interesująca, roz-

wija, można się z niej dowiedzieć 

14 
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Książka, która się wyróżnia - 

"Wszechświat kontra Alex Woda" 

Gavin Extence. 

Książka ta trafiła do mojej kolekcji, 

ponieważ wygrałam ją w jakimś kon-

kursie. Długo po nią nie sięgałam  

i kurzyła się na półce. 

 Lecz pewnego dnia postanowiłam, że 

w końcu ją przeczytam. Nie łatwo 

czytało mi się tą książkę. Ale właśnie 

dzięki swojej indywidualności spo-

wodowała, że nie żałuję.  

Gavin Extence urodził się w niewiel-

kim brytyjskim miasteczku. Jako 

dzieciak był zapalonym szachistą, 

nawet jeździł do Moskwy i St. Peters-

burga na turnieje, gdzie mierzył się  

z najtęższymi szachowymi głowami. 

Raz nawet wygrał. Obecnie Gavin 

mieszka w Sheffield z żoną, dziec-



 

 

wielu ciekawostek. Mnie czytało się 

ją ciężko, ze względu na jej naukowy 

charakter. Informacje w niej zawarte 

są napisane takim językiem, że raczej 

wszyscy powinni go zrozumieć.  

Książka przeznaczona jest dla abso-

lutnie każdego, z wyjątkiem najmłod-

szych. Serdecznie polecam.  

Anna Dalidowicz, kl. 2a LO 

Z ŻYCIA    
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Fot. Wiktoria Fabjańska  

Fot. Anna Dalidowicz 
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surfowanie po Internecie, oglądanie 

telewizji lecz stawmy czoła przygo-

dom! Zaczerpnijmy świeżego powie-

trza i poczujmy wolność. Pamiętajmy 

jednak o zachowaniu ostrożności, 

która jest tak ważna podczas kąpieli 

nad jeziorami w miejscach niestrze-

żonych. W wakacje zdarza się naj-

więcej wypadków i to najczęściej 

przez nasza głupotę. Nie popisujmy 

się przed swoimi znajomymi, nie 

wchodźmy do nieznanych wód ani 

też na niebezpieczne tereny. 10 mie-

sięcy nauki trzeba wynagrodzić sobie 

leniuchowaniem. Udanych wakacji 

życzy redakcja! 

 

 Wanesa Rogielska, kl. 2a LO 

 

Już za parę dni nadejdzie najpiękniej-

szy czas w ciągu całego roku. Wresz-

cie każdy z nas będzie mógł wyje-

chać, odpocząć, pozwiedzać, spotkać 

się z przyjaciółmi i rodziną. Czeka na 

nas wiele atrakcji w przeróżnych 

miejscach.  Nie marnujmy czasu na 

RECENZJA 

16 

„Niecodziennik” nr 96 maj, czerwiec 2018 

Fot. Wanesa Rogielska 
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lewej stronie pochowani są ateiści, 

natomiast po prawej Żydzi. 

 

Dominika Pikula, kl. 2bLO 

ZAINTERESOWA-
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Cimitiero Monumentale jest zabytko-

wym cmentarzem w Mediolanie. 

Wejście do niego prowadzi przez bu-

dynek kaplicy, po obu jej stronach 

znajdują się galerie sławy, gdzie spo-

czywają najbardziej zasłużeni obywa-

tele Mediolanu. Zaprojektował go 

znany włoski architekt Carlo Macia-

chini.  Jeszcze nie tak dawno pocho-

wanie na tym cmentarzu świadczyło 

o wysokiej pozycji społecznej i bo-

gactwie. Nie bez powodu jest nazy-

wany „muzeum pod gołym niebem”, 

ponieważ zawiera mnóstwo doskona-

łych rzeźb, kapliczek i zachwycają-

cych pomników zdobiących groby. 

Dzieła wykonane są w większości 

stylem klasycznym oraz współcze-

snym. Występują często grobowce, 

które są wielkości małych domków. 

Cały teren jest podzielony na trzy 

segmenty: środek dla katolików, po 
Fot. Dominika Pikula 



 

 

Aktywny 

wypoczynek 

w mieście 

Szukasz pomysłu na aktywny wy-

poczynek w mieście? Rolki, de-

skorolka, slackline, street worko-

ut, parkour - to najpopularniejsze 

przykłady wakacyjnych aktywno-

ści. 

Lato to idealny czas, żeby spraw-

dzić się w zupełnie nowych dyscy-

plinach sportu, które wcale nie wy-

magają specjalnych warunków ani 

korzystania ze skomplikowanego 

sprzętu. Wystarczy wyjść na ulicę, 

do parku czy na basen, aby przeko-

nać się, jak wiele możliwości do 

uprawiania rozmaitych aktywności 

daje miejska przestrzeń. 

1. Rolki 

Rolki to łatwy i przyjemny sposób 

na spędzanie wolnego czasu w 

mieście. Dzięki nim szybko i bez 

stania w korkach przemieścisz się 

z jednego punktu do drugiego, a 

przy tym stracisz sporo kalorii - 

godzina jazdy to aż 700 kcal 

mniej! Jeżdżenie na rolkach dodat-

kowo rzeźbi uda i pośladki, a więc 

jest o idealne rozwiązanie dla ko-

biet, które chcą popracować nieco 

nad swoją sylwetką przed założe-

niem stroju bikini. 

2. Frisbee 

Frisbee polega na rzucaniu plasti-

kowym dyskiem w powietrze tak, 

aby druga osoba mogła złapać krą-

żek i go odrzucić. Żeby zacząć 

grać nie trzeba ani zasobnego port-

fela, ani żelaznej kondycji czy spe-

cjalnych umiejętności. Jest to dys-

cyplina bardzo uniwersalna, a do 
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jej uprawiania wystarczy jedynie 

trochę wolnej przestrzeni. 

3. Slackline 

Jeśli pociągają cię efektowne spor-

ty mające dużo wspólnego z akro-

batyką, spróbuj slackline. Jest to 

dyscyplina polegająca na balanso-

waniu na szerokiej taśmie rozpiętej 

między dwoma odległymi punkta-

mi, np. drzewami - stąd slackline-

rów najczęściej można spotkać w 

miejskich parkach. 

4. Aqua aerobik 

Pływania nie trzeba nikomu rekla-

mować - jest jednym z najbardziej 

wszechstronnych sportów, wzmac-

nia mięśnie pleców, ramion, nóg, 

brzucha, spala kalorie, poprawia 

kondycję, dotlenia i relaksuje. Dla 

osób chcących spróbować czegoś 

nowego, ciekawą propozycją może 

być aqua aerobik. 

5. Parkour 

Parkour jest pochodzącą z Francji 

formą aktywności fizycznej, której 

celem jest pokonywanie przeszkód 

stojących na drodze w jak najszyb-

szy i najprostszy sposób. W prak-

tyce rywalizujący ze sobą zawod-

nicy ustalają drogę z punktu A do 

punktu B, którą muszą przebyć 

omijając spotykane po drodze 

przeszkody będące tak naprawdę 

elementami zabudowy miejskiej: 

murki, płoty, barierki, schody, 

wzniesienia. Ten, który zrobi to 

najszybciej, wygrywa. 

 

Julia Wasilewska, kl. 2aLO 
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Dyrektorka domu wczasowego wita w progu wczasowicza: 

- Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie w domu! 

- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć! 

 

Żona do męża przed wyjściem na plażę: 

- Chciałabym założyć coś, co zadziwi 

wszystkich! 

- To załóż łyżwy... 

 

Grupa turystów błądzi w górach. Wieczór zapada, a tu ani śladu czło-

wieka i nadziei na nocleg. 

- Mówił pan, że jest najlepszym przewodnikiem po Tatrach! - wścieka 

się jeden z uczestników wycieczki. 

- Zgadza się! Ale to mi już wygląda na Bieszczady... 

 

Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina: 

- Jak dojść do Kairu? 

- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo. 

 

Jaka jest różnica między wczasami w górach a wczasami nad morzem? 

W górach ceny są wysokie, a nad morzem - słone. 


