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Za nami prawie dziesięć miesięcy
pracy. Większość czasu spędziliśmy
(nie)stety przed ekranami.

Teraz czekają na nas dwa miesiące
wakacji. To od nas zależy jak je
wykorzystamy. Ale pamiętajmy, 
że należy nam się choć kilka dni
całkowitego odpoczynku od szkoły,
pracy, nauki. 



Odpocznij.
Pole, które odpoczęło 

daje obfite plony.
 

Ovidius
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P I Ę K N A

Polska



Puławy
Umiejscowienie Puław w tzw. trójkącie
turystycznym pomiędzy Kazimierzem Dolnym 
 i Nałęczowem to ich dodatkowa zaleta, ważna
szczególnie dla tych osób, które poszukują
ucieczki od zgiełku. Puławy jako jedno 
z nielicznych miast posiadają rozbudowaną sieć
ścieżek oraz tras rowerowych o różnym stopniu
zaawansowania, położonych na malowniczych
terenach Wyżyny Lubelskiej. Dla miłośników
zwiedzania oferta jest równie bogata. 
Piękny kompleks parkowo-pałacowy założony
pod koniec XVIII w. przez Izabelę Czartoryską
składa się z budynków uznanych za perły
architektury polskiej, dzięki czemu Puławy
zyskały miano „polskich Aten”.

http://podroze.se.pl/polska/lubelskie/co-zwiedzac-w-kazimierzu-atrakcje-kazimierza-dolne/965/
http://podroze.se.pl/polska/lubelskie/naleczow-atrakcje-slynnego-uzdrowiska/5835/
http://podroze.se.pl/aktywnie/wyprawy-rowerowe/trasy-rowerowe-10-najciekawszych-tras-rowerowych-w/945/




Nowy Dwór
niedaleko Skierniewic

Miejscem wyciszenia może być też znajdujący się
tuż pod Skierniewicami Bolimowski Park
Krajobrazowy i tereny Rezerwatu Rzeki Rawki.
Uroki otaczającej przyrody nie tylko pozytywnie
wpłyną na nasze samopoczucie, lecz również
dodadzą nam sił. Miłośnicy historii znajdą 
tu wiele miejsc do zwiedzania, ponieważ 
park posiada ciekawe tło historyczne. 
Warto też wspomnieć, że w sąsiedztwie parku
znajduje się klinika Nowy Dwór, która oprócz
pokoi noclegowych posiada bogatą ofertę
zabiegów dla osób zmagających 
się ze schorzeniami kręgosłupa i narządów
ruchu. Wszystko to sprawia, że jest to miejsce
idealne dla osób przepracowanych, szukających
ciszy, spokoju, pięknych widoków 
oraz odpoczynku dla swojego ciała.





Bieszczady
Na naszej liście cichych i spokojnych miejsc nie
mogło zabraknąć atrakcji Bieszczad. Wołosate
to najdalej wysunięta na południe osada w
Polsce. Dookoła wsi znajduje się ścisły rezerwat
przyrody, po którym można wędrować
przygotowaną w tym celu ścieżką dydaktyczną. 
Wołosate szczególnie polecamy miłośnikom
jazdy konnej, bowiem znajduje się tu Stadnina
Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego, 
gdzie organizowane są przejażdżki 
i wycieczki konne. Ze wsi można też
zaplanować sobie wędrówkę na Tarnicę, 
czyli najwyższy szczyt polskich Bieszczad.

https://podroze.se.pl/galeria/wakacje-w-polsce-10-pomyslow-na-niedrogi-wypad,3417/27493/137591/polska/podkarpackie/bieszczady-atrakcje-i-trasy-dla-dzieci/4598/
https://podroze.se.pl/galeria/wakacje-w-polsce-10-pomyslow-na-niedrogi-wypad,3417/27493/137591/polska/podkarpackie/bieszczady-atrakcje-cerkiew-z-1759-roku-i-skansen-/4487/




Lanckorona
Malownicza wieś położona w Małopolsce,
pomiędzy Wadowicami i Myślenicami, 
7 kilometrów od Kalwarii Zebrzydowskiej 
i 36 kilometrów od Krakowa. 
Miejsce to często jest porównywane 
do Koniakowa oraz Kazimierza Dolnego,
jednak w porównaniu do tych miasteczek 
Lanckorona jest bardziej zaciszna 
i sprzyjająca wypoczynkowi. XIV wieczny
kościół parafialny Św. Jana Chrzciciela XIV 
i ruiny zamku na szczycie Góry
Lanckorońskiej to tylko część tutejszych
zabytków. Miłośnicy folkloru koniecznie
powinni odwiedzić Izbę Muzealną, 
w której znajdują się między innymi
rękodzieła ludowe pochodzące 
z początku XX wieku.

http://podroze.se.pl/polska/malopolskie/krakow/
http://podroze.se.pl/polska/lubelskie/co-zwiedzac-w-kazimierzu-atrakcje-kazimierza-dolne/965/
http://podroze.se.pl/polska/malopolskie/lanckorona-pigulka-szczescia/3779/




Szwajcaria Kaszubska
Najpiękniejsza część Kaszub ze względu na swój
urok oraz niepowtarzalność krajobrazową
często nazywana jest Szwajcarią Kaszubską.
Jeziora, rzeki, dzikie plaże, bujne lasy 
i malownicze wsie to tylko niektóre z atrakcji
jakie czekają na turystów. Do najciekawszych
miejsc w Szwajcarii Kaszubskiej należy między
innymi Szymbark, gdzie znajduje się Centrum
Edukacji i Promocji Regionu, w którym podziwiać
można między innymi Dom Do Góry Nogami 
czy Największy Koncertujący Fortepian Świata.
Warto odwiedzić również Chmielno – letnisko
nazywane kaszubskim Saint Tropez.

http://podroze.se.pl/polska/pomorskie/kaszuby-od-wdzydz-po-kartuzy-trasa-wycieczki/694/




Bory Tucholskie
Położone w Kujawsko-Pomorskiem miejsce
pośrodku niczego - takie są Bory Tucholskie.
Zatopione w ciszy, nieco odcięte 
od cywilizacji. W końcu to jeden 
z największych kompleksów leśnych 
w Polsce. Zachowały się w nim fragmenty
pierwotnej puszczy. Baczni tropiciele
zwierząt mają zatem szansę na wytropienie
rzadkich już w Polsce czapli, żurawi, orłów
bielików czy wydr. Po spacerze w licznych
rezerwatach warto wskoczyć w kajak, żeby
podziwiać okoliczną przyrodę z rzeki Brdy.
Nazywana jest polską Amazonką, 
a zmierzyć się z nią mogą nawet
niedoświadczeni kajakarze.





Ogród japoński Siruwia 
w Karkonoszach

Zachwycający bogactwem roślin 
i harmonijną kompozycją, najwyżej położony
ogród japoński w Polsce (600 m n.p.m.).
Chlubą Ogrodu jest imponująca kolekcja
różaneczników – około 3000 krzewów 
w ponad 80 odmianach! Całość Ogrodu 
to doskonałe w swojej prostocie połączenie
krajobrazu i roślinności Karkonoszy 
z orientalnymi roślinami i motywami Wschodu.







N A  W E E K E N D

do miasta



Wrocław



Katowice



Kraków



Gdańsk



Warszawa





Polska jest pięknym krajem, 
w którym każdy znajdzie 

miejsce dla siebie.
 Warto zacząć odkrywać własną

okolicę, by przekonać się, 
że wokół nas też jest pięknie.



https://www.ruszajwdroge.pl/

https://mynaszlaku.pl/

https://www.podrozepokulturze.pl/

Znajdź coś dla siebie
Poniżej podane są linki 

do stron, które mogą pomóc 
w zaplanowaniu wspaniałego

wyjazdu oraz znalezieniu
miejsca, w którym możemy zjeść 

coś pysznego.

https://maciej.je/

https://krytykakulinarna.com/

https://www.busemprzezswiat.pl/2015/01/40-sposobow-
tanie-podrozowanie/

https://paragonzpodrozy.pl/6052/kilka-serwisow-ktore-
pomoga-podrozowac-taniej/

https://www.airbnb.pl/

https://www.busemprzezswiat.pl/2015/01/40-sposobow-tanie-podrozowanie/
https://paragonzpodrozy.pl/6052/kilka-serwisow-ktore-pomoga-podrozowac-taniej/
https://www.airbnb.pl/


L E T N I E

przepisy



8 dużych truskawek 
100 g białego serka kremowego

2 łyżki świeżej mięty 
szczypta soli

kolorowy pieprz świeżo mielony
czekolada

Truskawki z kremem



Truskawki umyj, osusz i wydrąż środek.
Serek przełóż do miseczki, lekko posól,
dopraw świeżo zmielonym pieprzem 

i drobno pokrojoną miętą 
oraz wydrążonym środkiem truskawek.
Wszystkie składniki razem wymieszaj. 

Owoce przełóż serową masą i ułóż 
na półmisku. Posyp startą czekoladą.
Najlepiej smakują lekko schłodzone.



100g truskawek
100g malin

5 łyżek wody
1/2 szklanki cukru

Sorbet z malin i truskawek



Wrzuć do blendera połowę malin 
i truskawek. Blenduj do uzyskania 

w miarę gładkiej masy. 
Dodaj połowę porcji cukru i dalej blenduj.

Gdy masa będzie gładka przełóż 
ją do pojemnika, a następnie wrzuć

drugą połowę malin i truskawek. 
Dodaj 5 łyżek wody i cukru i blenduj 

do uzyskania gładkiej masy. 
Na końcu przełóż do pojemnika 

i włóż do zamrażarki.
 



Lemoniada
3 cytryny

1 limonka (lub 1 dodatkowa
cytryna)

2 pomarańcze
7 łyżek cukru

1 litr wody niegazowanej
1 gałązka mięty



Cytrusy dokładnie wyszoruj,
następnie przekrój na połówki.

Odkrój po jednej ćwiartce 
z 1 pomarańczy, 1 cytryny i limonki 

i pokrój je na plasterki. 
Włóż do dzbanka i zasyp cukrem.

Z reszty owoców wyciśnij sok, 
np. za pomocą wyciskarki,

pozbywając się pestek i nadmiaru
miąższu. Sok przelej do dzbanka 
z owocami. Dodaj wodę i gałązkę

mięty. Dokładnie wymieszaj. 
W razie potrzeby możesz dodać

więcej wody i cukru (zależy od tego
jak soczyste były cytryny).

 Latem, przed podaniem, możesz
dodać do lemoniady kostki lodu.





1 litr świeżo zagotowanej wody
2 saszetki czarnej herbaty

sok z 1 cytryny
6 łyżeczek cukru

plasterki cytryny i/lub limonki
kostki lodu

Ice Tea



W dużym dzbanku zaparz mocną czarną
herbatę. Dodaj cukier i dokładnie
wymieszaj. Ostudź, a następnie

schładzaj w lodówce.
Dodaj świeżo wyciśnięty sok z cytryny.
Podawaj z kostkami lodu i plasterkami

cytryny lub/i limonki.



250 ml mocnej kawy 
4 łyżeczki cukru

100 ml zimnego mleka
6 - 8 kostek lodu lub zamrożonej kawy

opcjonalnie: 1 gałka lodów waniliowych /
śmietankowych lub 2 łyżki słodzonego mleka

skondensowanego
 

Kawa mrożona



Dwie duże, wysokie szklanki włóż 
do zamrażarki, aby się schłodziły. Zaparz kawę,
dodaj cukier i dokładnie wymieszaj, a następnie
zostaw do ostygnięcia. Włóż lód do pojemnika

blendera, dodaj mleko, ostudzoną kawę 
i opcjonalnie lody lub mleko skondensowane.

Miksuj przez kilka sekund. Wyjmij zimne
szklanki z zamrażarki, wlej kawę 

(najlepiej z wysoka aby powstała piana),
opcjonalnie włóż dodatkowe kostki

lodu/zmrożonej kawy i posyp brązowym
cukrem. Możesz też udekorować bitą śmietaną. 



Sernik na zimno 
z rabarbarem

https://www.mojewypieki.com/przepis/sernik-na-
zimno-z-rabarbarem



Śmietanowiec

https://www.mojewypieki.com/przepis/smieta
nowiec



Sernik limonkowy

https://www.mojewypieki.com/przepis/sernik-
limonkowy2



Sernik truskawkowy 
z białą czekoladą

https://www.mojewypieki.com/przepis/sernik-truskawkowy-
z-biala-czekolada



Sernik z oreo

https://www.mojewypieki.com/przepis/sernik-z-oreo



Sernik na zimno
z serkiem homogenizowanym lub jogurtem

https://www.mojewypieki.com/przepis/sernik-na-zimno-na-
serkach-homogenizowanych-lub-jogurcie



W H A T  T I M E  I S  I T ?

S U M M E R T I M E !

I T ' S  O U R

V A C A T I O N .

https://www.youtube.com/watch?v=x42aPmtnVDg
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Źródła:

https://www.filmweb.pl/film/Dziwna+para+2-1998-
32201/posters
https://www.travelplanet.pl/blog/gdzie-na-wakacje-
w-polsce-poznaj-najciekawsze-miejsca-na-wczasy/
https://podroze.se.pl/galeria/wakacje-w-polsce-10-
pomyslow-na-niedrogi-
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https://www.travelplanet.pl/blog/gdzie-na-wakacje-w-polsce-poznaj-najciekawsze-miejsca-na-wczasy/
https://podroze.se.pl/galeria/wakacje-w-polsce-10-pomyslow-na-niedrogi-wypad,3417/27493/144375/

