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Super ferie… 

 

 

Ferie to z całą pewnością czas, na który wszyscy czekajmy z niecierpliwością. 

Warto więc pomyśleć jak ciekawie zorganizować  ten czas. Oto propozycje jak się 

nie nudzić i byś aktywnym. 

Gry jednoczą  

Przyznacie, że całą rodzinę da się bez oporów wciągnąć w wir gier karcianych? To 

świetna zabawa dla osób w wieku od 6 do 99, i tych nawet ciut starszych. Gry lubią 

wszyscy, bo każdy z nas w czymś jest dobry i coś kiedyś wygrał.Ponadto wymagają 

refleksu i spostrzegawczości, a uśmiech wygrywa każdy. Gry mają wiele zalet – 

również taką, że mogą towarzyszyć nam w podróży czy podczas wakacji, ferii, gdyż 

zajmują niewiele miejsca w bagażu, za to czas wolny wypełniają po brzegi! 

Zima na całego 

Okres zimowy to świetny moment na rozwijanie pasji do sportów zimowych. Jazda 

na nartach czy łyżwach to rewelacyjny pomysł na spędzenie ferii, zadbanie o 

zdrowy i aktywny wypoczynek oraz okazja do spróbowania czegoś nowego, jeżeli 

jeszcze nie mieliście z tymi sportami do czynienia.W każdym większym mieście lub 

na wsi tworzone są stoki narciarskie oraz lodowiska, gdzie można wypożyczyć 

sprzęt i oddawać się białemu szaleństwu bez ograniczeń. Wbrew pozorom zimowe 

sporty nie wymagają wielkich kosztów finansowych, jednak warto przed feriami 

odmówić sobie kilka zbędnych rzeczy i uzbierać na wypożyczenie nart czy łyżew, 

jeśli ich nie macie i nie możecie kupić. Podmiejskie stoki i miejskie lodowiska są 

świetną alternatywą dla wyjazdów w góry, co wymaga już dużo większych kosztów. 

 



Niezwykłe dni 

11 stycznia- dzień wegetarian 

"Nie jesz mięsa? To co ty w ogóle jesz?" Takie pytanie przynajmniej raz w życiu 

słyszał każdy, kto zdecydował się przejść na dietę bezmięsną. 11 stycznia 

obchodzimy dzień wegetarian. To idealna okazja, żeby poszukać odpowiedzi na to 

pytanie i przekonać się, że wegetarianizm to nie tylko mityczna marchewka i soja. A 

czy ty próbowałeś żyć bez mięsa? A może jesteś wegetarianinem od wielu lat. 

23 stycznia- Dzień bez Opakowań Foliowych 

Zanim pojawiła się w powszechnym użytku, do organizacji zakupów służyły siatki, 

torby płócienne, kosze, plecaki, torby papierowe czy gazety, a małe zakupy 

kupowało się „do ręki”. Cienką torebkę foliową jako pierwszy opatentował szwedzki 

inżynier Gustav Thulin Sten w 1965 roku, rozpoczynając w ten sposób jej zawrotną, 

międzynarodową karierę. Dziś zastanawiamy się, czym ten wynalazek zastąpić. 23 

stycznia obchodzimy Dzień bez Torby Foliowej. 

31 stycznia- Międzynarodowy Dzień Przytulania 

Przytulanie to najprostszy sposób przekazywania pozytywnych emocji. Ideę 

bezinteresownego rozdawania uścisków wymyślił Juan Mann w 2004 roku. Szedł 

ulicami Sydney z transparentem "Darmowe przytulanie". Początkowe zdziwienie 

przechodniów szybko ustąpiło miejsca uśmiechom i gestom życzliwości. Pomysł 

okazał się strzałem w dziesiątkę i Mann szybko znalazł naśladowców na całym 

świecie. Obecna mroźna aura powinna bardziej zachęcać do ciepłych gestów 

wobec przyjaciół, lecz także nieznajomych. Przytulania nigdy dość. Nie zważając na 

ustalone daty, 31 stycznia czy 24 czerwca, otwierajmy się na innych i przekazujmy 

im odrobinę dobrej energii. 

 

 



 

2 luty- Dzień Pozytywnego Myślenia 

 

 Dzień Pozytywnego Myślenia  - jego  twórcą był Kristen Harrell. Jak zauważył to 

wieki temu Budda, każdy człowiek staje się tym czym są jego myśli, które mieliśmy i 

będziemy dopiero mieć. Teza ta jest przedstawiona w teorii przyciągania. Nasz 

umysł a co za tym idzie myśli działają jak magnez – przyciągają ludzi, zdarzenia. Im 

jesteśmy bardziej nastawieni pozytywnie tym więcej rzeczy nam się udaje i 

otaczamy się ludzi wesołymi, dobrymi. Nasze myśli nie giną, znajdują się we 

Wszechświecie i wracają do nas jako energia do działania, wypuszczamy je w 

sposób nieświadomy i dlatego wracają do Nas ze zdwojoną siłą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Walentynki 

14 lutego – Walentynki, czyli Międzynarodowe 

Święto Zakochanych, to doskonała okazja, aby 

wyznać ukochanej osobie (enty już raz), jak wiele 

dla nas znaczy. Jak donoszą specjaliści, dla wielu 

osób miłość jest jedną z bardziej cenionych w 

życiu wartości. Niekiedy zdarza się jednak, że 

przyzwyczajamy się w szarości codziennego dnia do obecności tej drugiej połowy. 

W czasach, gdy wszyscy jesteśmy zabiegani, takie zatrzymanie się na moment i 

wyznanie „kocham cię” to balsam na skąpane w monotonii dnia ludzkie serca. Ten 

szczególny dzień, 14 lutego, jest nie tylko dniem romantycznych spotkań dla 

długoletnich par zakochanych, ale również stanowi znakomitą okoliczność, aby 

wyznać skrywane uczucie. Dzień Zakochanych rządzi się swoimi prawami, to dzień, 

w którym przystoi wysłać koleżance z klasy romantyczny wierszyk.Nazwa 

„Walentynki” pochodzi rzecz jasna od imienia Świętego Walentego, którego 

liturgiczne wspomnienie przypada właśnie na dzień 14 lutego.  

 

 

 



Karnawał w Chorwacji i Francji 

Chorwacja 

Rijeka Zwyczaje karnawałowe w Rijece stanowią połączenie elementów 

europejskiego karnawału miejskiego, przede wszystkim weneckiego i austriackiego i 

elementów folkloru i mitologii dawnych Słowian, szczególnie widoczne w pochodzie 

dzwonników tzw. zvonačar. W przeddzień finałowej ulicznej parady karnawałowej na 

balu w Pałacu Gubernatora spotykają się ambasadorzy 16 krajów świata oraz elita 

polityczno-kulturalna Zagrzebia i Rijeki. Wytworna uroczystość jest tylko wstępem 

do żywiołowego i spontanicznego karnawału. Następnego dnia tysiące ludzi 

maszerują w barwnym i rozśpiewanym pochodzie, tańczą, obserwują 

przedstawienia teatralne i happeningi. Często uczestnicy kryją swoje prawdziwe "ja: 

pod maskami i ujawniają, co nieobyczajne, frywolne i skryte…  

Francja Nicea 

Nicea, przyciąga głównie młodych turystów swoją dynamiką, gwarnym charakterem 

i bogactwem nocnego życia. Kto szuka spokoju i ciszy niech lepiej omija to miasto z 

daleka, bo z pewnością ich tu nie znajdzie - nie zawiodą się za to poszukiwacze 

przygód i mocnych wrażeń. Zwłaszcza w czasie karnawału. Karnawał w Nicei 

odbywa się już od 1294 r. i jest jednym z najważniejszych na świecie. Podczas 

ostatnich dwóch tygodni przed ostatkami przez miasto przetaczają się wozy pełne 

kwiatów, orszaki konne i maskarady, na ulicach odbywa się prawdziwa orgia 

kolorów. Na zakończenie święta nicejczycy palą kukłę Jego Wysokości Karnawału i 

rozpoczyna się pokaz sztucznych ogni. 

 

 

 

 

 



Pyszne, szybkie pączki na tłusty czwartek 

Szybki przepis na smakowite pączki. Tutaj nie trzeba czekać, aż rozczyn i ciasto 

podrośnie... po prostu robimy ciasto, wkładamy go do lodówki, aby odpoczęło, i one 

i my ;) a potem formujemy pączki i smażymy –i ….pychotka!  

Składniki:  

Ciasto: 5 gram drożdży 2 łyżki cukru 1 szklanka mleka 2 jajka szczypta soli 1/2 kg 

mąki pszennej 10 dag masła.  Dodatkowo: marmolada różana ok. 25 dag cukier 

puder . 

Sposób wykonania: 

 Drożdże rozetrzeć z cukrem i niewielką ilością letniego mleka. Jajka ubić ze 

szczyptą soli i dodać do mąki pszennej. Następnie dodać pozostałe mleko, 

roztopione i ostudzone masło, a na koniec roztarte drożdże. Całość dokładnie 

wymieszać i włożyć do lodówki na około 30 minut. Z ciasta uformować krążki, 

łyżeczką kłaść marmoladę i delikatnie sklejać. Na koniec uformować rękami ładną 

kulę. Smażyć na głębokim tłuszczu na złoty kolor. Usmażone wykładać na ręczniku 

papierowym. Ostudzone pączki posypać cukrem pudrem. Z podanych składników 

wyjdzie około 20 sztuk pączków. 

 Smacznego!!! 

 

 

 

 


