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Cześć i czołem! Witam was serdecznie w nowym odcinku podkastu Polski Daily! Nazywam się Paulina 

Lipiec i dzisiaj będę mówić o różnych po różnych sposobach spędzania wakacji w Polsce. Zbliża się koniec 

maja i w końcu, w końcu pogoda.  W tym wiosna nie była zbyt przyjemna, nie była zbyt ładna. Prawie przez 

cały maj w Polsce była brzydka pogoda. Padało, było pochmurno i zimno. To nie znaczy, że wiosna zawsze 

tak wygląda w Polsce. Zwykle maj i czerwiec są trochę ciepłe. Wszędzie jest zielono i to jest idealny czas 

na przykład na spacery po parku albo po lesie. Jednak to właśnie 2 miesiące w lecie - lipiec i sierpień - 

należą do szczytu sezonu turystycznego i to prawdopodobnie właśnie wtedy część z Was przyjedzie do 

Polski na wakacje.  

 

Spędzanie wakacji w Polsce ma sporo zalet i jedną [do jednej] z największych z nich na pewno należą ceny. 

Polska w dalszym ciągu jest dość tanim krajem jeśli porównacie ją z innymi krajami Europy. Oczywiście nie 

mamy tutaj wspaniałych lagun, wysp jak w Grecji czy plaż jak w Hiszpanii. I też nie polecam wam wyjazdu 

nad polskie morze, ponieważ po pierwsze nie możecie być zawsze pewni polskiej pogody, bo w lipcu 

bardzo często są burze i może zdarzyć się tak, że nawet przez cały tydzień w sierpniu będzie padać deszcz. 

Poza tym na polskich plażach zawsze jest bardzo dużo ludzi, no i ceny wcale tam nie zachwycają, nie jest 

aż tak tanio.  Morze Bałtyckie jest dosyć zimne, więc jeśli lubicie leżeć na plaży, to po prostu wybierzcie 

inny kraj.  

To jednak nie plażę kuszą wielu turystów do wizyt w Polsce.  Przyjazd do Polski ma jednak inne zalety, inne 

plusy. Prawdopodobnie nie będzie w Polsce w lecie aż tak gorąco jak na południu Europy, więc jeśli nie 

lubicie upałów to może właśnie powinniście przyjechać do Polski. Poza tym natura w Polsce jest naprawdę 

piękna i można się nią najbardziej cieszyć właśnie w lecie. Do tego Polska oferuje bardzo dużo 

interesujących miejsc historycznych, które warto zobaczyć.  No i oczywiście będziecie mieć szansę 

poćwiczyć język polski, a to jest chyba dla was bardzo ważne, prawda? 

Zanim zaproponuję wam kilka sposobów spędzania wakacji w Polsce, muszę wam powiedzieć tylko w jaki 

sposób możecie jeździć po Polsce.  

Zawsze dzielimy Polskę na Polskę zachodnią, która ma dobre drogi, autostrady i którą dużo łatwiej 

przejechać, no i polskie wschodnią, w której jest więcej pól, wsi, jest dużo lasów i która ma dość kiepskie 

drogi. Dobrym pomysłem może być wypożyczenie samochodu, jeśli macie prawo jazdy. Ale nie martwcie 

się. Jeśli będziecie we wschodniej Polsce to w wiele miejsc możecie dojechać busem, raczej nie pociągiem. 

Pociągi lepiej funkcjonują na zachodzie i w centralnej Polsce.  Na wschodzie polecam albo busy albo 

BlaBlaCar, czyli takiej Carpooling. Ja sama kiedy jestem w Polsce i na przykład ląduję w Warszawie, żeby 

dojechać z do mojego miasta na wschodzie Polski zwykle umawiam się z kimś z BlaBlaCar, że zabierze mnie 
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swoim samochodem. Wychodzi to taniej niż busem. Rozkład jazdy takich prywatnych busów możecie 

znaleźć na przykład na stronie e-podróżnik. Podam wam link w opisie odcinka. W ogóle będzie w tym 

odcinku kilka informacji, do których będę musiała podać linki, więc oczywiście możecie je wszystkie 

znaleźć w opisie odcinka.  

 

No dobra! Pierwszy alternatywny sposób spędzania czasu na wakacjach w Polsce to jeżdżenie po 

festiwalach. Scena muzyczna w Polsce kwitnie w lecie!  Jest naprawdę bardzo dużo interesujących festiwali 

muzycznych i nie tylko muzycznych, na które warto się wybrać. Zwykle na przełomie maja i czerwca w 

Warszawie jest bardzo duży festiwal - Orange Warsaw Festival. Na ten festiwal bardzo często przyjeżdżają 

wielkie gwiazdy muzyki pop.  Oprócz tego oczywiście w lineupie znajdziecie też polskich artystów. W tym 

roku może być już za późno, żeby kupić bilety i pojechać do Warszawy, ale kto wie może będziecie chcieli 

pojechać tam przyszłym roku. Trochę później, bo na początku lipca, jest OpenEr. To bardzo duży festiwal 

muzyki elektronicznej, muzyki indie i też muzyki popowej w Gdyni, czyli nad morzem. Na ten festiwal 

również przyjeżdżają bardzo duże gwiazdy i wielu studentów, i młodych ludzi zwykle kupuje karnet na 

festiwal i jedzie tam na jakieś 4 dni i na przykład śpią w namiotach, gdzieś w pobliżu sceny. Jeszcze później, 

bo pod koniec lipca jest festiwal Audioriver. Audioriver znajduje się w Płocku nad rzeką, prawie w samym 

środku Polski. Ten festiwal oferuje muzykę alternatywną, elektroniczną. Jeżeli natomiast jesteście fanami 

rocka i lubicie muzykę alternatywną, niezbyt znaną, to być może spodoba wam się festiwal Pol’and’Rock 

Festival, który jeszcze niedawno nazywał się po prostu Woodstock. To jest chyba najstarszy, najbardziej 

popularny festiwal muzyki rockowej w Polsce, bo funkcjonuje od roku 1995. Do jego założycieli należy 

Jurek Owsiak, który również jest założycielem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli gigantycznej 

organizacji charytatywnej, która co roku zbiera pieniądze na sprzęt medyczny dla chorych dzieci. To jest 

naprawdę bardzo duży fenomen w Polsce. I ten mężczyzna otworzył właśnie taki festiwal, festiwal który 

miał promować pokój i dlatego jest na nim bardzo dużo symboli typu kwiaty i  pacyfy. Na ten festiwal 

również jeździ bardzo dużo studentów. Ten festiwal jest za darmo w przeciwieństwie do tych pozostałych 

i zwykle ci młodzi ludzie spędzają na tym festiwalu nawet z tydzień. Zawsze mieszkają w namiotach, bo 

festiwal jest na otwartym powietrzu, gdzieś w jakimś polu, dość daleko od miasta. Czasami nawet nie mają 

tam bieżącej wody tylko na przykład kąpią się w basenie. Nie mają ciepłej wody i generalnie przeżywają 

podobno najlepsze momenty swojego życia. Zawsze wracają potem pociągiem czy to do Warszawy, czy to 

do Krakowa i opowiadają potem o tym, co tam przeżyli. Bardziej konserwatywni Polacy i często starsi 

ludzie uważają, że festiwal Woodstock, czyli festiwal, który teraz nazywa się Pol’and’Rock Festival to 

festiwal dla zbuntowanej młodzieży i w tych namiotach dzieją się straszne rzeczy: narkotyki i seks. I tak 
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być może jest, ale oprócz tego na pewno jest dużo dobrej zabawy. I na koniec moje dwa ulubione 

festiwale! Możecie powiedzieć, że jestem nudna ale Jednym z moich ulubionych festiwali jest krakowski 

Festiwal Kultury Żydowskiej, który zwykle jest pod koniec czerwca i kończy się  fantastycznym koncertem 

różnych artystów należących do kultury żydowskiej. Czasami śpiewają po hebrajsku, czasami śpiewają po 

angielsku, czasami śpiewają w jidisz. I też generalnie jest świetna zabawa. Festiwal zawsze ma miejsce na 

ulicy szerokiej w Krakowie, czyli dawnej dzielnicy żydowskiej i zawsze jest na nim bardzo dużo ludzi, którzy 

bawią się i tańczą całą noc, więc jeśli będziecie mieć szczęście być w Krakowie pod koniec czerwca to 

koniecznie idźcie na ten koncert na Szerokiej.  Drugim moim ulubionym festiwalem jest Festiwal Muzyki 

Filmowej, który w tym roku jest właśnie teraz w maju. To może nie jest festiwal, na którym tłumy ludzi 

stoją pod sceną krzyczą i tańczą, ale to jest festiwal, na który przyjeżdżają wspaniałe bardzo utalentowane 

osoby. Przyjeżdżają kompozytorzy i reżyserzy z całego świata.  Byłam na nim tylko raz kiedy pracowałam 

w pewnej gazecie i pamiętam, że wtedy ten festiwal odbywał się w [Nowej] Hucie w Krakowie i przyjechał 

na niego reżyser Tom Tykwer.  Nie wiem czy wiecie jest reżyserem na przykład “Biegnij Lola Biegnij” albo 

filmu “Pachnidło”. Podczas tego festiwalu, tego dnia kiedy ja tam byłam w dużej sali wyświetlano film 

“Pachnidło” I wszystko byłoby normalne, jak w normalnym kinie, gdyby nie to że muzykę do tego filmu 

grała orkiestra symfoniczna na żywo! Później to sama orkiestra dała również koncert muzyki z filmu Frida,  

co także było dla mnie niesamowite. Także jeżeli jesteście fanami kina, ten festiwal naprawdę konieczny.  

 

Teraz czas na drugi sposób spędzania wakacji w Polsce. Piesze wędrówki. Jak wiecie, w Polsce jest kilka 

pasm górskich: Tatry, Karpaty, Beskidy, Sudety i Pieniny.  Do najpopularniejszych gór w Polsce należą 

Tatry. W zeszłym roku mój mąż i ja pojechaliśmy do Polski w czerwcu i właśnie pojechaliśmy w Tatry, 

ponieważ kiedy pierwszy raz był w Polsce, to była zima i generalnie mój mąż stwierdził, że Polska jest 

niesamowicie nudna, więc kiedy pojechaliśmy na wiosnę, postanowiłam pokazać mu, że Polska może być 

interesująca i piękna. Oczywiście musiałam najpierw wyszukać trochę informacji na temat tego, co 

możemy robić w tych górach, jakie szlaki górskie byłyby dla nas dobre. Znalazłam szlak, o którym blogerzy 

mówili, że jest bardzo prosty, dla początkujących - szlak do Doliny Pięciu Stawów. Zaczynał się w 

Zakopanem. Trzeba było stamtąd wziąć busa, a potem po prostu wędrować w górę. Okazało się, że szlak 

wcale nie był tak prosty! Przynajmniej dla mnie. Cała trasa zajęła nam jakieś 6-7 godzin, a kiedy już byliśmy 

w Dolinie Pięciu Stawów, która naprawdę robi wrażenie, jest przepiękna, to nadeszły ciemne chmury i 

mogliśmy na niebie widzieć nadchodzące błyskawice. Zrobiło mi się słabo, bo nie dość, że mam lęk 

wysokości, no to jeszcze, proszę państwa, burza w górach! Straszne!  więc jak najszybciej wspinaliśmy się 

dalej, żeby dojść do Morskiego Oka. Jeśli nigdy nie słyszeliście o Morskim Oku to jest to jeszcze jedno 
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bardzo piękne jezioro w górach. Swoją nazwę zawdzięcza legendzie, która mówi że w Tatrach płyną 

podziemne rzeki, które łączą Morskie Oko z morzem.  Niestety nie udało nam się uciec przed burzą i od 

Morskiego Oka aż do parkingu z busami szliśmy w deszczu. Przemokliśmy do suchej nitki,  ale było warto 

bo widoki w Tatrach są przepiękne. Jeśli będziecie w Tatrach to zachęcam was również do spływu 

Dunajcem.  Dunajec to jest taka rzeka, która płynie między Polską a Słowacją w górach i można wynająć 

tratwę z flisakiem. Flisak to taki mężczyzna, który kieruje tratwą. On będzie waszym takim trochę 

przewodnikiem. Być może nawet opowie kilka historii albo kilka legend, jeśli będzie mieć dobry humor, a 

jeśli będzie dobra pogoda, to na pewno zobaczycie jak bardzo dużo ładnej natury: góry i lasy. Oprócz Tatr 

warto też pojechać w Bieszczady.  Bieszczady są bliżej granicy z Ukrainą w województwie podkarpackim i 

są dużo niższe niż Tatry, więc na pewno nie są, aż takie trudne, żeby po nich chodzić.  W szczycie sezonu, 

a to jest właśnie lipiec i sierpień, może być tam bardzo dużo ludzi, bo Bieszczady stały się dość popularne 

ostatnio. Jeszcze 20-30 lat temu Bieszczady były taką samotnią, to znaczy miejscem, gdzie ludzie 

przyjeżdżali z dużego miasta,  żeby trochę pobyć w samotności, samemu. Nie było tam ani zbyt dużo 

turystyki ani zbyt wielu szlaków dla wędrowców. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. Praktycznie nigdy nie 

będziecie na szlaku sami i jest też sporo restauracji, jakieś piwiarnie w takich miejscowościach w górach 

są oczywiście też miejsca noclegowe hotele pensjonaty i tym podobne problemy z bieszczadami które w 

dalszym ciągu są oczywiście bardzo piękne jest to że raczej dobrze mieć samochód żeby tam dojechać Co 

prawda nie byłam już w Bieszczadach kilka lat, ale kiedy planowałam wycieczka w Bieszczady 5 lat temu 

to pamiętam, że miałam duży problem żeby znaleźć busa z Krakowa który nie jechałby 10 godzin, bo 

niestety jak mówiłam wcześniej, w tej części Polski drogi są raczej kiepskie, drogi nie są bardzo dobre. Jeśli 

lubicie wędrować, ale aktualnie nie macie dobrej kondycji fizycznej i na przykład nie chcecie chodzić po 

górach, to ja was serdecznie zapraszam do mojego regionu, to znaczy na Roztocze. Co prawda myślę, że 

Roztocze generalnie nie jest bardzo interesującym regionem, bo są w nim głównie gospodarstwa rolnicze, 

to jednak jest tam też dużo lasów i wąwozów. Można tam naprawdę się zgubić i zapomnieć o cywilizacji. 

A jeśli będziecie mieć szczęście to może spotkać się jakiegoś jelenia albo możecie wziąć ze sobą koszyk i 

nazbierać trochę czarnych jagód. 

Oprócz pieszych wędrówek aktywni turyści mogą również chcieć jeździć po Polsce rowerem i w Polsce jest 

kilka bardzo fajnych tras rowerowych. Do takich najbardziej popularnych i najlepiej zorganizowanych 

należy trasa, która nazywa się Velo Dunajec. Jest to trasa w województwie małopolskim, czyli jak wcześniej 

mówiłam tam, gdzie są Tatry. Ta trasa zaczyna się w Zakopanem i kończy się w Krościenku nad Dunajcem. 

Cała trasa ma 237 km czyli jest bardzo długa i wiedzie przez takie miejscowości i przez takie miejsca, które 

są bardzo atrakcyjne turystycznie, więc zobaczycie bardzo dużo natury i z pewnością znajdziecie tam też 
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miejsce do zjedzenia czegoś tradycyjnego - na przykład góralskiej kwaśnicy, czyli takiej regionalnej zupy 

albo po prostu oscypków, czyli regionalnego wędzonego sera. Oprócz tej trasy rowerowej znajdziecie też 

wiele innych, na przykład trasę Blue Velo, która wiedzie przez Pomorze Zachodnie albo Green Velo, która 

może nie jest aż tak dobrze zorganizowana, ale wiedzie przez Polskę wschodnią, więc jeżeli lubicie ruch, 

lubicie być aktywni na wakacjach, to spokojnie możecie spakować swoje rowery i kliknąć w link, który wam 

podam w opisie i zaplanować swoją trasę. Jeśli natomiast lubicie żeglować to zapraszamy serdecznie na 

Mazury w północno-wschodniej Polsce. 

Mazury nazywane są krainą tysiąca jezior, ale tak naprawdę jest tam ponad 2000 jezior. Oczywiście nie 

wszystkie są bardzo duże, ale są takie piękne jeziora jak jezioro Gopło albo największe jezioro na Mazurach 

- jezioro Jeziorak. Na Mazurach w lecie będzie bardzo dużo ludzi, bo to jest bardzo popularne miejsce na 

wakacje dla rodzin z dziećmi, ale jeśli znajdziecie jakiś pensjonat nad małym jeziorem to na pewno 

spędzicie tam miło czas. A jak już tam będziecie to warto pojechać do Mrągowa, bo [Mrągowo] jest 

notabene polską stolicą muzyki country i tam co roku odbywa się festiwal muzyki country. Są nie tylko 

koncerty, ale są różne zabawy. Są na przykład wybory Miss Mrągowa, Miss Country.. Jeszcze jedna 

informacja na temat Mazur - zabierzcie ze sobą sprej na komary, bo przez to, że na Mazurach jest tyle 

jezior i bardzo dużo natury, jest tam też od groma komarów - bardzo, bardzo dużo komarów.  Jeśli jesteście 

turystami, którzy na wakacjach szukający spokoju. Na pewno znajdziecię go w Polsce. 

Jak już mówiłam jeśli chcecie uciec od ludzi To nie jedzcie ani nad morze, ani nawet w Bieszczady. Możecie 

pojechać natomiast na Podlasie i szczególnie w okolicę Suwałk.  Suwałki to jest takie miasto, o którym my 

mówimy w Polsce, że to jest biegun zimna, czyli najzimniejsze miejsce w Polsce. Ale nie martwcie się, bo 

w lipcu i w sierpniu na pewno tam będzie ciepło. Podlasie należy do najbardziej dzikich rejonów i też 

najbardziej zróżnicowanych kulturowo. Dlaczego? Bo mieszkają tam nie tylko katolicy.  Mieszkają tam też 

prawosławni, co jest logiczne, bo przecież Podlasie jest na granicy z Białorusią i mieszkają tam też polscy 

Tatarzy. Tatarzy są muzułmanami i przybyli do Polski w XIV  wieku.  Zwykle byli to uchodźcy polityczni, 

którzy uciekali do Wielkiego Księstwa Litewskiego (bo tak nazywała się wtedy Polska) z wojska Złotej Ordy. 

Jeśli nie jesteście fanami historii to szybko wam tylko powiem, że Złota Orda to było mongolskie wojsko 

Baku Chana,  który był wnukiem słynnego Chingis Chana,  więc ci Tatarzy byli wojskowymi i uciekali ze 

swojego wojska, a wielki książę litewski, czyli władca Polski pozwalał im osiąść, to znaczy pozwalał im 

zostać na terenach, które teraz są terenami na granicy Polski, Białorusi i Litwy (dlatego też często ci Tatarzy 

są nazywani Tatarami Litewskimi) Przez długie lata Tatarzy służyli w polskim wojsku. Brali udział w wielu 

bitwach i wojnach jako Polacy. Dzięki temu mogli spokojnie stworzyć sobie swoją społeczność. Mieli swoje 

meczety i mogli w spokoju praktykować swoją religię, czyli islam sunnicki. powieści pojedziecie do 
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miejscowości Kruszyniany, będzie się tam meczet i prawdopodobnie przewodnik oprowadzi Was o nim i 

opowie wam historię polskich Tatarów. Oprócz różnorodnych kultur na Podlasiu znajdziecie też 

niesamowitą naturę. Możecie tam pojechać do Puszczy Białowieskiej,  puszczy która została wpisana na 

listę UNESCO. Jest to taki dziki las w której nikt nie ingerował, który jest zupełnie naturalny. Możecie tam 

spotkać wiele różnych zwierząt i  ptaków.  Możecie tam spotkać niedźwiedzie możecie tam spotkać na 

przykład jelenie, daniele, rysie, dziki a nawet żubry. Pamiętacie, że żubry to są takie polskie bizony, które 

żyją zupełnie na wolności. Właśnie w Puszczy Białowieskiej.  

Wielu Polaków szczególnie tych, którzy mieszkają w miastach, bardzo lubi jeździć na wakacje do 

gospodarstw agroturystycznych. Czym są gospodarstwa agroturystyczne? Zwykle to są po prostu takie 

gospodarstwa rolnicze, których właściciele postanowili zainwestować w turystykę. I bardzo dobrze, bo 

naprawdę jest wiele osób, i szczególnie wiele dzieci, które nigdy nie widziały na przykład krowy albo konia, 

albo owcy, więc takie rodziny z małymi dziećmi, które mają dość miejskiego zgiełku i hałasu, korków i 

nerwów, tego wszystkiego co mamy w mieście i co nas irytuję, rezerwują sobie na przykład tydzień  w 

takim gospodarstwie i nie robią zupełnie nic. To znaczy robią. Na przykład mogą chodzić do lasu na grzyby 

i jagody. Albo mogą zrobić sobie piknik na łące.  Położyć koc na ziemi, zbierać polne kwiaty, opalać się i 

jeść świeże owoce. Mogą iść do ogrodu i zbierać maliny albo mogą bawić się ze zwierzętami, a ich dzieci 

mogą na przykład biegać za kurami po południu mogą jeść obiad na przykład w ogrodzie albo w jakiejś 

altance pod dachem z winogron. Pić wino, rozmawiać z właścicielami gospodarstwa albo po prostu zrobić 

grilla.  Myślę, że wielu z nas potrzebuje takich wakacji. Takich wakacji z książką, z rodziną bez internetu, 

bez telefonu, bez telewizji.  Aż możemy się sami zaskoczyć, jak wiele mamy wtedy pomysłów, jak jesteśmy 

kreatywni i jak bardzo cieszy nas natura.  

Mój ostatni pomysł na wakacje w Polsce to wakacje dla miłośników historii.  Biedni Amerykanie -  nie mają 

żadnych zamków. My w Polsce wręcz przeciwnie - mamy sporo zamków, które bardzo często są bardzo 

dobrze zarządzane i można w nich nie tylko oglądać stare obrazy, ale też robić bardzo wiele fajnych 

aktywności. Jeżeli będziecie na Pomorzu albo na Kujawach, to warto pojechać do Malborka, do jednego z 

największych zamków w Polsce. Do zamku, który należał do zakonu krzyżackiego. Krzyżacy to był taki 

europejski zakon, który prowadził krucjaty. A kiedy krucjaty się skończyły, osiedli w Europie i ich stolicą 

był właśnie Malbork.  Polacy walczyli z Krzyżakami i wygrali z nimi w roku 1410, a konkretnie 15 lipca 1410 

roku pod Grunwaldem. Jest to bardzo znana bitwa, jest to bitwa, o której pamięta każde polskie dziecko.  

Jeśli natomiast będziecie na Dolnym Śląsku, czyli mniej więcej tam gdzie jest Wrocław, to koniecznie 

musicie odwiedzić trzy zamki. Zamek w Mosznej, w Opolu. To jest przepiękny zamek z ogromnym parkiem. 

Rosną tam i kwitną azalie, takie różowe drzewa.  Zamek jest otoczony ogromnym parkiem i oczywiście 

http://www.polskidaily.eu/


PD053 Jak i gdzie fajnie spędzić wakacje w Polsce? 

Polski Daily® www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

można w nim nocować. Są tam też fajne aktywności dla dzieci. Można dzieci na przykład zapisać na zajęcia 

dla czarodziejów. Nauczą się tam na przykład przygotowania eliksirów, ziołolecznictwa i o magicznych 

zwierzętach. Kolejnym zamkiem może być Zamek Czocha również na Dolnym Śląsku, w miejscowości 

Sucha. To jest bardzo fajny zamek, bo nie tylko oferuje nocne zwiedzanie, na którym przewodnik będzie 

wam opowiadać o różnych strasznych legendach, ale również oferuje hotel a w nim pokoje tematyczne. 

Możecie spać na przykład w pokoju książęcym i poczuć się jak członkowie arystokracji. Jeszcze innym 

zamkiem jest zamek Książ w Wałbrzychu,  który jest na wzgórzu. Pochodzi z XIII wieku i jest otoczony 

lasami. Wygląda on przepięknie! Zresztą zapraszam was na i jego stronę internetową. Możecie tam pójść 

na wirtualny spacer po zamku. Ja tam byłam tylko raz kilkanaście lat temu i dobrze pamiętam, że piękne 

komnaty komnaty, które wyglądają jak z czasów średniowiecznych zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. 

I jest jeszcze jeden Zamek, który według mnie jest naprawdę warty odwiedzenia. To zamek Niedzica. 

Zamek pochodzi również ze średniowiecza z XIV wieku i obecnie znajduje się nad zalewem. Zalew to 

sztuczne jezioro. Ten zamek jest w Karpatach. Przez to, że znajduje się nad zalewem, to można zrobić mu 

naprawdę piękne zdjęcia. Co ciekawe ten Zalew nie był tam zawsze. On dopiero powstał kilka wieków 

później po wybudowaniu zamku, który był twierdzą, czyli miał za zadanie bronić granic Polski (bo tutaj 

znajdowała się akurat granica Polski).  Co ciekawe w tym zamku był przetrzymywany Był to taki Słowacki 

zbójec [ zbój, zbójnik] czyli trochę kryminalista, trochę przestępca i trochę Robin Hood, bo według legendy 

Janosik okradał tylko bogatych ludzi. W Polsce powstał film “Janosik” dlatego wielu Polaków myśli, że 

Janosik był Polakiem. To jednak nie jest prawda. Być może jeszcze kiedyś opowiem wam o Janosiku, ale 

ten odcinek podcastu jest już bardzo długi!  

Mam nadzieję że zachęciłam was trochę do spędzenia wakacji w Polsce i dałam wam kilka pomysłów! 

Koniecznie sprawdźcie linki w opisie, bo tam na pewno znajdziecie jeszcze więcej informacji na temat tego, 

o czym dzisiaj trochę opowiadałam, a tymczasem zachęcam was serdecznie oczywiście do odwiedzenia 

mojej strony internetowej, zapisania się do klubu Polski Daily, dzięki czemu będziecie mieć dostęp do 

wszystkich materiałów na stronie - ćwiczeń i transkrypcji. To wszystko na dzisiaj! To już koniec i bomba, 

kto nie słuchał ten trąba! Do usłyszenia w przyszłym odcinku! 
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