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Obiekt Adres Telefon E-mail
Schronisko 

Orzeł
57-450 Ludwikowice Kłodzkie 
Sokolec 52 74 845-72-78 schronisko@orzel.info.pl 

www.orzel.info.pl
Schronisko 

Na Śnieżniku
57-514 Międzygórze 
ul. Śnieżna 37 74 813-51-30 schronisko@sudety.info.pl 

www.sudety.info.pl/nasniezniku
Ośrodek Wypoczynkowy 

Jodełka
26-013 Święta Katarzyna  
ul. Kielecka 3 41 311-21-11 jodelka@hoteljodelka.pl 

www.hoteljodelka.pl
PTG Twierdza 

Toruń
87-100 Toruń  
ul. Chrobrego 86 56 655-82-36 biuro@fort.torun.pl 

www.fort.torun.pl
Agro-SPA

Wzgórze Słońca
87-400 Golub-Dobrzyń
Nowogród 88 664-874-318  biuro@agro-spa.pl

www.agro-spa.pl

Hotel Fero-Active 34-335 Korbielów
ul. Graniczna 17 33 863 40 13  recepcja@hotelfero.pl

www.hotelfero.pl

Bacówka PTTK
na Krawcowym Wierchu

34-371 Ujsoły
Krawców Wierch 504-684-027  krawcula@gmail.com

www.krawcow.pttk.pl

Schronisko  
„Na Przełęczy Okraj”

58-530 Kowary
Przełęcz Okraj 1

663 391 085, 
791 999 953

schroniskookraj@gmail.com
www.schroniskookraj.pl

Dworek Karpińskich  
– pensjonat „Stary Dwór”

27-600 Sandomierz
ul. Żwirki i Wigury 1

15 833-27-03  
604 403 869

wmajsak@poczta.fm
www.dworek.majsak.pl

Obiekty Rekomendowane   30%  rabatu dla Ciebie

Zniżki dla turysty

Uwaga na zasięg! Schroniska położone są 
w strefach słabych zasięgów telefonów i internetu. 
Wskazana cierpliwość przy połączeniach.

Obiekty rekomendowane to hotele, ośrodki 
wczasowe, schroniska, które naszym 
Czytelnikom – Prenumeratorom na podstawie 
Karty Prenumeratora udzielają 30% zniżek 
na noclegi.  Zniżki dotyczą również najbliższej 
Rodziny Prenumeratora, przybywającej razem 
z nim. 

Karta Prenumeratora zawiera indywidualny 
numer, będący podstawą do uzyskania zniżek  
w Obiektach Rekomendowanych, ale także 
umożliwiający nadsyłanie odpowiedzi na 
wszystkie konkursy (w tym rozwiązania 
krzyżówek) drogą mailową na adres: 
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl. Karta stanowić 
będzie także swego rodzaju przepustkę do 
brania udziału w konkursach przeznaczonych 
wyłącznie dla Prenumeratorów. Zapraszamy do 
współpracy obiekty turystyczno-sportowe.  

Prenumerata PSK na rok 2015 to tylko 80 złotych. 
Można ją zrealizować przelewem na konto nr 02-
1020-1026-0000-1602-0119-3895  
lub przekazem pocztowym na adres:  Poznaj 
Swój Kraj sp. z o.o.  01-445 Warszawa, ul. 
Ciołka 17.
Powyższe informacje można znaleźć także na naszej 
stronie internetowej  www.poznaj-swoj-kraj.pl

Karta ważna do 31 stycznia 2016 r.

Odpowiedzi prosimy przysyłać do 16 marca br. na kartkach 
pocztowych z numerem Karty Prenumeratora na adres: 

Redakcja „Poznaj Swój Kraj”, 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 17. 
Można wysyłać odpowiedzi również na adres: 
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl 
podając numer Karty Prenumeratora. Wśród autorów prawidłowych 
odpowiedzi rozlosujemy nagrody.

Fotozagadka
Co to za obiekt?
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Nowy rok edytorski zaczynamy wycieczką na Pomorze – do chyba największej krainy w naszym Kraju. Jest tam 
wszystkiego po trochu – zabytkowe miasta, jeziora, morenowe wzgórza, piękne lasy, plaże i morze. Można i trze-
ba przyjeżdżać tam przez cały rok, i latem, i zimą każdy znajdzie coś dla siebie. 

Kontynuujemy wycieczkę rowerową wjeżdżając na Śląsk Opolski, poznamy tam mroczną genezę „Frankensteina” – oka-
zuje się, że pochodzi on z Ząbkowic Śląskich… Zapraszamy też wszystkich na szlak Orlich Gniazd – tam też jest wspania-
le – o każdej porze roku. Miłośników architektury militarnej zabierzemy do Uniejowa i niedalekich stamtąd Bobrownik, 
a drewnianych kościołów do Barcic nad Bugiem. Warto zajrzeć do Białegostoku – przyjechać pociągiem na przepiękny 
dworzec kolejowy, a potem przespacerować się po mieście hetmana Branickiego.

Konkursy
Niestety, zima w tym roku spłatała nam figla i po prostu jej nie było… Otarła się jedynie gdzieś po górach i Suwalszczyźnie – to za mało, aby wszyscy 
chętni do konkursu na „Najpiękniejsze Zdjęcie Zimy” mieli choćby jako-tako wyrównane szanse na wzięcie w nim udziału.  W zamian za to zapowia-
damy konkurs „Powitanie Wiosny”, którego regulamin ogłosimy w kolejnym numerze „Poznaj Swój Kraj”. Wszystkim tym, którzy już przysłali zdjęcia 
– wyślemy upominki firmowe.

Testy roweru
Z firmy Kross otrzymaliśmy właśnie piękny i pachnący nowością turystycz-

ny rower. Będziemy go testować – poddamy morderczym próbom: wody, 
piachu, gór i wybojów.

Sprawdzimy wygodę, ergonomię, łatwość serwisowania, niezawodność.
Opiszemy jak się sprawuje, ocenimy jego przydatność do tury-

styki zarówno weekendowej, jak również tej kilkudniowej. 
Wyniki publikować będziemy regularnie na łamach „Po-

znaj Swój Kraj”. Mamy nadzieję, że nas nie zawiedzie, 
wszak dla turysty sprawny rower to rzecz ważniej-
sza od pogody.
Przy okazji…Na stronie 40 publikujemy listę tras 
do wyboru na wycieczkę rowerową z Naczel-
nym. Wcześniej zapraszamy do Pabianic na rajd 
Rowerowy Szukamy Wiosny. Odbędzie się on 

8. marca bez względu na pogodę. Więcej infor-
macji na www.ktk-konusik.pabianice.pttk.pl, 

www.facebook.com/konusik

Chochlik
P. Tadeusz z Toronto w Kanadzie zwrócił nam uwagę na błąd w tytule „Kawiarniana choroba” artykułu o Jerzym Franciszku Kulczyckim z Wiednia z nu-
meru 08/2014, a p. Sławomir ze Żnina wskazał błąd w nazwisku pierwszego laureata Orderu Uśmiechu w artykule z nr 12/2014. Chodzi oczywiście 
o „Kawiarnianą chorobę” i o p. profesora Wiktora Degę. Przepraszamy!

Prenumerata
Wraz z tym numerem Poznaj Swój Kraj rozsyłamy aktualne Karty Prenumeratora, a tak-
że kończymy wysyłanie zamówionych w pakiecie z prenumeratą gadżetów. Przypomi-
namy, że jedyną drogą do otrzymania Karty Prenumeratora jest zaprenumerowanie w 
redakcji naszego Miesięcznika co najmniej na jeden rok kalendarzowy.

W kolejnym numerze zajrzymy do Słupska, dokończymy wycieczkę szlakiem Or-
lich Gniazd, zaprosimy do zaprezentowania szkoły polskiej w Tunezji, wybierzemy 
się rowerem do…
Zapraszamy!

Paweł Cukrowski

Czytany od 1958 roku
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Muzeum Etnograficzne
KURPIOWSKIE MUZEUM
www.kurpie.com.pl
kurpiewach@tlen.pl
 607 676 356

WACH Kamping, motel
WOK

www.campingwok.warszawa.pl
wok@campingwok.warszawa.pl

 612 79 51

WARSZAWACamping, pole namiotowe
CAMPING BROWARNY

www.camping.majsak.pl
wmajsak@poczta.fm
 604 403 869

SANDOMIERZ
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P isaliśmy już – rok temu – o kolęd-
nikach, o ich przypominających in-
diańskie maskach, o konnych pro-

cesjach, o przywodzących na myśl Peru 

czy Meksyk przebraniach. 
Teraz pora na – karnawał!

Ten kilkutygodniowy 
okres, trwający od zaba-
wy noworocznej po ostat-
ki-zapusty, czyli trzy ostat-
nie dni przed środą popiel-
cową, obfituje w Polsce 
w oryginalne zwyczaje – 
tak dawne, że nawet osoby 
te tradycje podtrzymujące 
same nie znają czasami ich 
genezy i pełnej symboliki. Misie, wodze-
nie niedźwiedzia lub bera, comber, dzia-
dy, misinki, pogrzeb basa, chodzenie z ko-
złem, czy wreszcie babski comber to tyl-
ko niektóre z nich, spotykane w niewiel-
kich miasteczkach i wsiach województwa 
śląskiego i opolskiego. 

Pisaliśmy już 
o kolędnikach, ich 
maskach, i konnych 
procesjach. Teraz pora na 
karnawał! Wodzenie bera, 
pogrzeb basa, chodzenie 
z kozłem, czy wreszcie 
babski comber to tylko 
niektóre ze zwyczajów 
zapustnych.

czytamy często z zaciekawieniem o folklorze indian, o maskach weneckich, 
o karnawale brazylijskim; podziwiamy kolorowe stroje hiszpańskie, egzotyczne 
tańce i niezwykłe publiczne obrzędy. Tymczasem także u nas, całkiem 
niedaleko, żywe są wciąż unikalne tradycje, barwne przebrania, osobliwe 
zwyczaje – mało znane, rzadko spotykane, bardzo ciekawe. 

Karnawał i zapusty – po polsku

TemaT miesiąca

Niegowa, tworzenie kostiumu misia trwa 
nawet kilka godzin

DoKończenie arTyKułu  
w PsK nr 633
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To jeden z tych zamków, który idealnie pasują do powiedzenia: „zastał 
Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. W tym właśnie miejscu,  
zanim w latach 1350-65 wybudowano stojący do dziś zamek, już  
od Xii wieku istniała drewniana warownia. a kiedy najazd krzyżacki 
z roku 1339 ją zniszczył, odbudowę postanowiono wykonać 
w nowoczesnej wówczas technologii budowania.

Zamek  
w Uniejowie 

ZAMKi, PAłAce, POsiAdłOści

DoKończenie arTyKułu  
w PsK nr 633
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Miasto to twór dynamiczny, au-
torzy co roku wybierają więc 80-
100 nowych, najciekawszych lub 
najważniejszych obiektów, które 
właśnie powstały w Warszawie, 
i przedstawiają je w kolejnej książ-
ce. Encyklopedyczna formuła, cie-
kawa forma, około 200 stron kre-
dowego papieru, profesjonalne fo-
tografie, opisy i mapki.

Autorzy to przewodnicy war-
szawscy, ludzie z wykształceniem 
i pasją. Zdjęcia wykonali zawodo-
wi fotograficy. Wydaną ostatnio 

„Warszawę 2014...” warto mieć na pół-
ce – zwłaszcza, jeśli zamierza się opro-
wadzać po mieście wycieczki lub przed-
siębrać je na własną rękę. Oprócz rzeczy 
wszystkim znanych, zyskuje się dodatko-
we, najświeższe, nieoczywiste i rzetelne 
informacje.

Dystrybucję książki prowadzą księgar-
nie posiadające dobre działy varsaviani-
styczne, między innymi Główna Księgarnia 
Naukowa im. Bolesława Prusa, Księgar-
nia Warszawska, Księgarnia XX Wieku 
w Domu Spotkań z Historią czy główna 
Składnica Turystyczna PTTK.  n

„Warszawa 2014. Najciekawsze realizacje 
roku” to książka dla fascynatów Warszawy, 
architektury i nowości. Kompendium dla tych, 
którzy z nowymi muzeami, rzeźbami, galeriami, 
muralami, biurowcami i wszelkimi budowlanymi 
inwestycjami stolicy chcą być na bieżąco.

„Warszawa 2014. Najciekawsze realizacje roku” 
KrAj
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Na kartach historii Barcice po raz 
pierwszy pojawiły się w 1185 ro-
ku, gdy wojewoda mazowiecki Ży-

ro nadał wieś siostrom norbertankom 
z Płocka. W ich rękach pozostała ona 
przez kolejne sześć wieków, aż do roz-
biorów Polski.

chociaż ta malowniczo położona nad Bugiem wieś znajduje się zaledwie 
kilkanaście kilometrów na południowy zachód od Wyszkowa, to jednak 
trzeba sobie zadać nieco trudu, aby do niej dojechać. ale warto!

Barcice nad Bugiem
ArchiTeKTurA dreWniAnA

DoKończenie arTyKułu  
w PsK nr 633
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Fragment pałacowego ogrodu

K lasycystyczny budynek z licznymi pi-
lastrami (płaskimi, lecz wystający-
mi przed ścianę filarami), bogatymi 

obramieniami drzwi i okien, wydatnymi 
gzymsami i licznymi dekoracyjnymi zdo-
bieniami w konkursie na najładniejszy 
dworzec w Polsce, ogłoszonym kilka lat 
temu przez jedną z ogólnopolskich gazet, 
zdobył bezapelacyjnie pierwsze miejsce. 

Świątynia św. Rocha 
jest ośmioboczna, 
z wysokimi, wąskimi 
oknami, z attyką 
przysłaniającą 
dach i smukłą, 
83-metrową wieżą. 
Króluje z niej nad 
okolicą figura Matki 
Boskiej.

Pierwszy pociąg osobowy z Warszawy do Petersburga zatrzymał się tu w 1862 
roku. Białostocki dworzec był jednym z najpiękniejszych dworców zachodniej 
części całego rosyjskiego imperium. jeśli przyjedziemy tutaj pociągiem, 
zacznijmy od przypatrzenia się temu budynkowi, w którego ozdobnym wnętrzu 
sam car zatrzymywał się na przekąskę.

Piechotą po mieście hetmana
WiOsKi, MiAsTA, MiAsTecZKA

16



N iestety, nic nie wiadomo o wysokości 
wieży; niewiele w ogóle zachowa-
ło się informacji o zamku – nawet 

o tym, kto go wzniósł. Część literatury 
wskazuje na Krzyżaków, w których wła-
daniu w latach 1392 – 1405 była ziemia 
dobrzyńska, ale kilka faktów zaprzecza 
tym doniesieniom. Najważniejszy z nich 
to nieprzystosowanie budowli do dzia-
łań artylerii, która wówczas była nową, 
ale znaną Krzyżakom, bronią. Z kolei 
kamienne fundamenty i przypory, czy-

li dobudówki zwiększające sztywność 
i wytrzymałość murów, zupełnie nie pa-
sują do powszechnego stylu krzyżackich 
warowni. 

Prawdopodobne jest więc, że Krzy-
żacy tylko rozbudowali istniejący już za-
mek.

HisToRia TycH RuiN
Informacje czerpać możemy wyłącznie 
z pośrednich przekazów. A to ktoś

Zamek w Bobrownikach wybudowano, podobnie jak dziesiątki innych, 
na planie kwadratu. Ten jednak był stosunkowo duży, bo długość boku 
wyniosła 46,5 metra. czworokątna wieża, o wymiarach podstawy 10x11 
metrów, znalazła swe miejsce we wschodnim narożniku warowni, budynek 
mieszkalny postawiono od strony zachodniej – wzdłuż Wisły. 

Zamek w Bobrownikach
ruiny

Pozostałości wieży zamku w Bobrownikach

Kamienne fundamenty z przyporami podają w wątpliwość krzyżackie pochodzenie zamku
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Nowa odznaka ma koronować przy-
jemność wędrowania po wysokich 
szczytach Tatr. Ze względu na ogrom-

ną różnicę stopnia trudności w ich zdoby-
waniu uznano, że odznaka będzie trzystop-
niowa. Nie każdy ma wszak predyspozycje 
czy emocjonalną potrzebę wchodzenia 
na trudno dostępne skalne kulminacje na 
miarę Orlej Perci – wystarczyć mogą góry o 
łagodnych, halowych stokach. Nikt też nie 
chciałby nakłaniać do podejmowania wy-
zwań ponad posiadane możliwości, chęci 
czy doświadczenie turystyczne. Tak czy 

inaczej pamiętać należy, że chodzenie po 
tak wysokich górach wymaga obycia w tu-
rystyce górskiej i umiejętności poruszania 
się w wysokogórskim terenie. 

Pierwszy stopień odznaki, brązowy, 
jest osiągalny niemal dla każdego turysty. 
Wystarczy wejść na 20 dowolnie wybra-
nych dwutysięczników, dostępnych ze 
szlaków turystycznych. A można prze-
cież nawet już w ciągu jednego dnia spo-
kojnej wędrówki wejść nie na jeden, ale 
na kilka dwutysięczników – wędrując na 
przykład przez Czerwone Wierchy. 

Odznaka srebra przyznawana jest za 
wejście na 35 wybranych tatrzańskich 
dwutysięczników, zaś złota – na wszyst-
kie. Pod uwagę brane są szczyty i prze-
łęcze, wymienione w tabelce.

Na odznace widnieją wizerunki 
dwóch tatrzańskich szczytów z teryto-
riów dwóch narodów, które dzielą mię-
dzy siebie piękno Tatr: po prawej stro-
nie pod słowacką flagą piętrzy się Kry-

Projekt odznaki „Tatrzańskie Dwutysięczniki” narodził się 20 października 2014 
roku podczas spotkania Klubu Górskiego „Wędrowcy” działającego przy  
Hutniczo-miejskim Oddziale PTTK w Krakowie. 

Tatrzańskie
Dwutysięczniki 

PTTK
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wań, po lewej, pod flagą polską, wzno-
szą się Rysy. Przed nimi dwie szarotki 
alpejskie, roślina powszechnie uznawana 
za symbol Tatr, a ponad wierchy wzbi-
ja się orzeł przedni, niegdysiejszy król 
Tatr, dziś wyparty do jednego, ostatnie-
go gniazdowiska. „To je honorny ptak! To 
je wirchowy ptak!” – prawił niegdyś Jan 
Krzeptowski Sabała. 

Całość ujęta jest w zarys owalu, sym-
bolizującego harmonijną współzależność 
całej tatrzańskiej przyrody: jest jak jeden 
organizm, a brak choćby jednego ogniwa 
wpłynąć może na unicestwienie innego. 
To istotne przesłanie dziś, kiedy przy-
roda została tak bardzo zdominowana 
przez człowieka. Należy być przecież 
miłośnikiem gór, a nie ich pogromcą.

Regulamin odznaki podchodzi rygo-
rystycznie do ochrony przyrody oraz do 
względów bezpieczeństwa. Nie nakłada 
limitu czasu, daje swobodę w planowaniu 
tras. Wypełniać należy książeczkę odzna-
ki, a poświadczeniem mogą być podpisy 
przewodników z nr legitymacji, kierow-
ników wycieczki, strażników parków na-
rodowych, ratowników górskich lub pie-
czątki ze schronisk – zwykle położone są 
przy szlakach dojściowych, rozwiązanie 
to więc opiera się na zaufaniu do uczest-
ników projektu. Dokumentem może być 
także fotografia uczestnika i charaktery-
stycznego elementu zdobytego szczytu 
lub przełęczy (np. przy tablicy z nazwą), 
nie jest jednak wymagana. Ten, kto zde-
cyduje się zdobywać szczyty w ramach 
projektu „Tatrzańskie Dwutysięczniki” 
robi to dla siebie, a jak to zrobi, weryfi-
kować będzie jego sumienie.

Każdego zdobywcę odznaki czeka 
Panteon Zdobywców, na którym będzie 
uwieczniony nie tylko z imienia i nazwi-
ska, kraju i miejscowości zamieszkania, 
ale również fotografią (o ile tylko dostar-
czy ją, na przykład drogą mailową).

Tatrzańskie dwutysięczniki czeka-
ją na swoich zdobywców. Sympatyków 
projektu zapraszamy na FB (nazwa: Ta-
trzańskie Dwutysięczniki). Niech Wam 
sprzyja pogoda, a czar Tatr niesie lekko 
po górskich szlakach. n

Tekst: Miejsko-hutniczy Oddział PTTK w Krakowie

Pełny regulamin dostępny jest na stro-
nie www.poznaj-swoj-kraj.pl w zakład-
ce aktualności.

PTTK

Wykaz szczytów i przełęczy według ich wysokości objętych projektem  
„Tatrzańskie Dwutysięczniki”

L.p. Nazwa szczytu lub przełęczy Pl/SŁ Wysokość Kraj

1. rysy/rysy 2499 PL-sK

2. Krywań/Kriváň 2495 sK

3. sławkowski szczyt/slavkovský štít 2452 sK

4. Mała Wysoka/Východná Vysoká 2429 sK

5. Lodowa Przełęcz/sedielko 2372 sK

6. Koprowy Wierch/Kôprovský štít 2363 sK

7. czerwona ławka/Priečne sedlo 2352 sK

8. Mały Krywań/Malý Kriváň 2334 sK

9. Przełęcz pod chłopkiem/Mengusovské sedlo 2307 PL-sK

10. świnica/svinica 2301 PL-sK

11. Bystra ławka/Bystrá lávka 2300 sK

12. Kozi Wierch/Kozí vrch 2291 PL

13. rohatka/Prielom 2288 sK

14. Królewski nos/Kráľovský nos 2273 sK

15. Kozie czuby/Kozí czuby 2263 PL

16. Bystra/Bystrá 2248 sK

17. Zadni Granat/Zadný Granát 2240 PL

18. Pośredni Granat/Prostredný Granát 2234 PL

19. jagnięcy szczyt/jahňací štít 2230 sK

20. Mały Kozi Wierch/Malý Kozí vrch 2226 PL

21. skrajny Granat/Krajný Granát 2225 PL

22. Wielka łomnicka Baszta/Veľká Lomnická veža 2215 sK

23. raczkowa czuba/jakubina 2194 sK

24. Baraniec/Baranec 2185 sK

25. Banówka/Baníkov 2178 sK

26. starorobociański Wierch/Klin 2176 PL-sK

27. szpiglasowy Wierch/hrubý štít 2172 PL-sK

28. Mała Buczynowa Turnia/Malá Bučinová turnia 2168 PL

29. Pachoł/Pachoľa 2167 sK

30. hruba Kopa/hrubá kopa 2166 sK

31. Kościelec/Kościelec 2155 PL

32. szczerbawy/Štrbavý 2144 sK

33. jałowiecki Przysłop/jalovecký príslop 2142 sK

34. jarząbczy Wierch/hrubý vrch 2137 PL-sK

35. Trzy Kopy/Tri kopy 2136 sK

36. rohacz Płaczliwy/Plačlivý roháč 2125 sK

37. Krzesanica/Kresanica 2122 PL-sK

38. skrajna Turnia/Krajná kopa 2097 PL-sK

39. ciemniak/Temniak 2096 PL-sK

40. Małołączniak/Malolúčniak 2096 PL-sK

41. Wyżnia Magura/Vyšná Magura 2095 sK

42. skrajne solisko/Predné solisko 2093 sK

43. rohacz Ostry/Ostrý roháč 2088 sK

44. spalona Kopa/spálená 2083 sK

45. smrek/smrek 2072 sK

46. Wołowiec/Volovec 2064 PL-sK

47. Pośrednia Magura/Prostredná Magura 2050 sK

48. salatyński Wierch/salatín 2048 sK

49. Mały salatyn/Malý salatín 2046 sK

50. Klin/Malý Baranec 2044 sK

51. rakuska czuba/Veľká svišťovka 2038 sK

52. Wrota chałubińskiego/Vráta chałubińského 2022 PL-sK

53. Beskid/Beskyd 2012 PL-sK

54. Kopa Kondracka/Kondratova kopa 2005 PL-sK

55. Kończysty Wierch/Končistá 2002 PL-sK
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Warto z okazji letnich wyjazdów 
przypomnieć sobie o nich. Dziś 
na naszej drodze Eger – nieco na 

uboczu wielkiej turystyki, w oddali od Bu-
dapesztu, Szolnoku, Balatonu, ale z całą 
pewnością godzien polecenia.

Polak, Węgier – dwa 
bratanki, łączy nas 
historia, wydarzenia 
i ludzie. Generała Bema, 
wspólnego bohatera obu 
narodów, znamy wszyscy, 
ale Polaków, których 
losy splotły się z losami 
Węgrów, jest wielu więcej.

Eger
POLOnicA

najbardziej na północ europy pozostałości imperium Osmańskiego

Zanim znów „zaklepiemy” tradycyj-
ną drogę na południe Europy – do Gre-
cji i Chorwacji przez Ołomuniec i Wie-
ner Neustadt, warto wziąć pod uwagę 
szlak może nie tak szybki, ale ciekaw-
szy, pełen polskich śladów, krótszy 
i bez opłat za autostrady.

DoKończenie arTyKułu  
w PsK nr 633
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DoKończenie arTyKułu  
w PsK nr 633

Gdyby fotografia zrobiona była z przo-
du, pojawiłby się napis na tablicz-
ce: „Pielgrzym świętokrzyski Emeryk. 

Pobożny ten pielgrzym królewski wykuty 
w rodzimej skale kwarcytowej porusza się 
według legendy co rok o jedno ziarnko pia-
sku ku szczytowi Łysej Góry. Gdy ucałuje 

święte Drzewo nastąpi koniec świata”. Po-
nieważ powstanie figury utonęło w nie-
zbadanej pomroce dziejów, mnożą się 
legendy, podania i teorie na jej temat. 
Miał to być pono rycerz, który pragnął 
w ciszy i skupieniu dokończyć burzliwe-
go żywota. Chwalił swą pobożność i licz-
ne pielgrzymki, a celem ostatniej stał się 
Łysiec, dokąd chciał dojść na kolanach. 
Gdy dotarł do granicy lasu, odezwały 
się klasztorne dzwony, których dźwięk 
zadufany w sobie rycerz uznał za muzykę 
na swoją cześć i zamienił się w kamień. 
Za pychę pokutuje do dziś, posuwając 
się w kierunku szczytu w tempie ziaren-
ka piasku na rok. Gdy dotrze do celu, 
zostaną mu darowane grzechy i nastąpi 
koniec świata. Inna legenda widzi w tej 
postaci, ubranej w suknię sięgającą do ko-
stek i opończę bez rękawów z kapturem 
okrywającym głowę, kobietę, która dla 
zmazania ciężkich grzechów ślubowała 
iść ze Słupi na klęczkach na Święty Krzyż. 
Gdy siły ją opuściły, dała swą osobę wy-
kuć w kamieniu i owa figura za nią podąża 
ku odpuszczeniu win, okupionym niestety 
również skończeniem świata. Nie brak 
opowieści o zbójcy, który zbrodni swych 
pożałowawszy, pielgrzymem został i w 
kamieniu uwiecznił swą pokutę.

sPOTKAniA Z ZAByTKAMi
W dziale „Spotkania z zabytkami” 

w tym numerze prezentujemy pracę 
p. Elżbiety Pokuty z Goczałkowic-
-Zdroju jako autora najlepszego opi-
su zagadki „Znasz-li ten kraj” z nume-
ru 12/2014. Zarówno jakość opisu, 
jak i jego zakres znacznie przekroczył 
możliwość publikacji wśród standardo-
wych odpowiedzi konkursowych, publi-
kujemy go więc na stronach ogólnych.

Niezależnie od opisu od p. Jana 
z Piotrkowa Trybunalskiego otrzy-
maliśmy skan zdjęcia Emeryka sprzed 
pięćdziesięciu lat. Pięknie się dopełnia 
do artykułu. Wiele się od tego czasu 
zmieniło!

Dziękujemy za współpracę. Pani Elż-
biecie i p. Janowi wysyłamy upominki 
od Redakcji.

Pielgrzym Emeryk

To Pielgrzym zwany 
również emerykiem. 
Od wielu już lat stoi 
w nowej słupi przy 
bramie wejściowej do 
świętokrzyskiego Parku 
narodowego.

Kamienny posąg „Pielgrzyma” zwanego też św. 
emerykiem w nowej słupi u stóp łysej Góry.

Figurka i otoczenie św. emeryka w latach sześćdziesiątych

Wycieczki wąskotorówką
PIASECZYŃSKO-GRÓJECKIE

TOWARZYSTWO KOLEI WĄSKOTOROWEJ
www.kolejka-piaseczno.com
turystyka@kolejka-piaseczno.pl

 22 756-75-67

PIASECZNO

Wycieczki krajowe i zagraniczne
04-083 Warszawa, Igańska 26  

artur@artur.waw.pl
 22 403-06-96

BP ARTURWARSZAWA
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autor zamkowych fotografii, Krzysz-
tof Michalski, wymyślił dla nich ta-
ką nazwę: „Zamki na dnie morza”. 

Piękne, i prawdziwe, bo czym jest Jura? 
Pozostałością po morzu. 150 milionów 
lat temu, w okresie zwanym późną jurą, 
pojedyncze tylko wyspy wynurzały się 
tu znad fal, a w głębinach urzędowały 
morskie stwory i tworzyły się wapienne 
osadowe skały.

Zamki powstały znacznie później. 
Zwane Orlimi Gniazdami, ze szczytów 
skał bacznie przyglądały się okolicy. 
Chroniły handlowy szlak, były ostoją 
w innym już morzu: ciągłych walk na ma-
łopolsko-śląskim pograniczu. Atakowa-
li królowie i magnaci, zbójcy i szlachci-
ce – wojny, prywatne interesy, zajazdy, 
grabieże. W tych warunkach wysoko 
położone, trudno dostępne warownie 
to nieodzowny element w miarę bez-
piecznego życia.

To kółko z czternastoma zamkami. 
Przy nich wapienne skały, skamieliny, 
góry, narty, jaskinie, pustynie, 
kajaki, żaglówki, pływanie, latanie... 
Jura Krakowsko-Częstochowska, 
100-kilometrowy łuk między Krakowem 
a Częstochową, szeroki na – średnio – 
20 kilometrów. Łuk zamków,  przygód 
i przyjemności.

Szczęśliwa 
czternastka

POmySŁ Na WyCiECZKę

Ojców

DoKończenie arTyKułu  
w PsK nr 633
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DoKończenie arTyKułu  
w PsK nr 633

Przez most na Nysie wjeżdżamy do 
miasta. Wita nas Brama Wrocławska, 
tuż obok stoi (jeszcze?) zaniedbany 

Pomnik Zwycięstwa. Jesteśmy zmęczeni 
i ciągniemy do centrum. Trzeba usiąść 
w chłodzie, coś przekąsić. Sporo słysze-
liśmy o turystycznym charakterze Pacz-

kowa, więc zaskoczeniem jest rozpacz-
liwe szukanie choćby pizzerii. Na rynku 
nic, żadnego „przybytku”. Objeżdżamy 
odchodzące z rynku uliczki: wreszcie na 
jednej z nich coś znajdujemy. Chłodne na-
poje i duże pizze rozbrajają nas, więc to-
warzyszka odmawia dalszej jazdy. Trzeba 

poszukać noclegu. Okazuje się, że z tym 
też łatwo nie będzie. Stary hotel przy 
Domu Kata już nieczynny… 

jedziemy mocno uczęszczaną drogą między nieużytkowaną linią kolejową 
a Zalewem Paczkowskim. Zbiorniki Topola i Kozielno powstały na przełomie XX 
i XXi stulecia w wyniku zalania wyrobisk gliny i żwirowisk, z których mimo tego 
nadal wydobywa się urobek. Próbujemy pojechać koroną zbiornika, ale tam 
„patelnia” jeszcze większa; na drodze jednak parę drzew cień daje. na szczęście 
na horyzoncie pojawiają się znaki, że Paczków już blisko. 

Śląsk Opolski
rOWereM nA WeeKend
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N iech ta krótka relacja z jednodniowej 
wycieczki po Pogórzu Przemyskim 
będzie zachętą, by chociaż w dro-

dze ku właściwym szczytom zatrzymać 
się na chwilę na ich przedpolu, zwanym 

pogórzem. Wyjątkowa w skali kraju cer-
kiew, porządny górski spacer, piękna pa-
norama, stara wioska-miasteczko i ma-
lowniczy kirkut. Czyż nie wystarczy, by 
połknąć pogórzańskiego bakcyla?

Pogórze Przemyskie to kraina piękna i ciekawa – niezmiernie, zarówno pod 
względem przyrodniczym, jak i kulturowym. dociekliwym krajoznawcom ma 
wiele do zaoferowania. Mimo to, dla masowej turystyki, może poza takimi 
hitami, jak Krasiczyn czy Przemyśl, jest to – jak mi się wydaje – wciąż terra 
incognita. Polskie pogórza żyją ciągle w cieniu gór „prawdziwych”. niesłusznie! 

Pogórzańskim szlakiem

WyPraWa Z PlecaKiem

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

Tu splata się stare i młode we wspólnym życiu
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oPis
To dość niezwykłe miasto, chociaż na Dolnym Śląsku, gdzie leży, każde mia-

sto i wioska ma w sobie tyle atrakcji, że mogłaby obdzielić nimi całe wojewódz-
twa. Są tu choćby sztolnie po kopalniach kamieni szlachetnych, rudy żelaza, czy 
uranu. Od czterdziestu lat do terapii leczniczych wykorzystuje się tam radon 
ulatniający się w tamtejszych sztolniach w minimalnym, a stałym i korzystnym 
natężeniu. Miasto wciąż znane jest też z produkcji dywanów, tradycja ich pro-
dukcji sięga tu połowy XIX wieku, niestety, od kilku lat fabryka jest zamknięta. 

Co to za miasto?  

Piąta część Konkursu dla uczniów. i tym razem publikujemy opis pewnego miasta, Waszym 
zadaniem jest oczywiście odgadnięcie jak się ono nazywa. do tego trzy zdjęcia przedstawiające 
atrakcje turystyczne Polski, plan miasta i rzut budynku – zamku, pałacu, katedry. 
regulamin konkursu jest dostępny na naszej stronie internetowej www.poznaj-swoj-kraj.pl

Konkurs dla Uczniów Trzecia 
edycja

Zdjęcia 

KOnKursy

N

Plan starówki 
pewnego 

miasta. Co to za 
miejscowość?

RysuNKi

Rzut poziomy 
pewnego budynku. 
Co to za budowla?

Na odPoWiedZi cZeKaMy do 16 MaRca BR.                     n

Z1 - 2 PKT

T1 - 1 PKT

R1 - 3 PKT

R2 - 3 PKT

Z2 - 2 PKT

Z3 - 2 PKT
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cóż, być może słowo „zdobywać” 
w kontekście 347 m n.p.m. zabrzmi 
nieco górnolotnie, ale najmłodsi kra-

joznawcy mogą tu śmiało wprawiać się 
w górskich wędrówkach. By odbyć anon-
sowaną wycieczkę, należy udać się na 
przedpole Gór Świętokrzyskich do Prze-
dborskiego Parku Krajobrazowego, podzie-
lonego mniej więcej po równo pomiędzy 
województwa łódzkie i świętokrzyskie. 

Dziś zapraszam na Fajną Rybę. Fajną? – ktoś spyta. Świeżą, smaczną,  
ale – fajną? Tak, tak, to nie pomyłka – fajną (nomen omen!) przez wielkie F i r, 
tyle tylko, że nie będziemy ani konsumować, ani łowić, lecz zdobywać.

Wyprawa na Fajną Rybę
PArK KrAjOBrAZOWy

Wzgórze Fajna ryba

Okolice Bożej Woli

DoKończenie arTyKułu  
w PsK nr 633
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1.

Ziemia, na której krzyżowały się wpływy słowiańskie i ger-
mańskie (głównie niemieckie, ale prawdopodobnie rozglądali 
się tu także wikingowie), chrześcijańskie i pogańskie. Jej po-
dział geograficzny dorównuje złożonością tym dziejom. Na-
jogólniej wyróżnia się Pomorze Gdańskie i Zachodnie, ale w ich 
obrębie wydzielane są liczne mniejsze: Pomorze Przednie, Tyl-
ne, Nadwiślańskie, Bory Tucholskie, Kaszuby, Żuławy, Wybrzeże 
Staropruskie... można by tak długo. 

Pomorze: miejsce ścierających się 
kultur, świadek wielu doniosłych 
wydarzeń historycznych, kraina 
jezior, lasów i – jak wskazuje nazwa – 
wybrzeża. 

Aż Pomorze
KrAinA TurysTycZnA

Pojezierze Pomorskie

DoKończenie arTyKułu  
w PsK nr 633

KonKursy

Co to jest i do czego służy?
Prezentujemy kolejny zagadkowy przedmiot służący na co dzień naszym ojcom i dziadkom.  

Prosimy odgadnąć co to jest i do czego służy. Na odpowiedzi czekamy do 16. marca br.

Odpowiedzi prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na adres Redakcji.  
Prenumeratorzy mogą odpowiedzi przesyłać drogą elektroniczną na adres: 
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl.

Zdjęcie eksponatu otrzymaliśmy z Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu, które na nagrody przeka-
zało ulgowe 
karnety 
wstępu do 
Skansenu. 
Kar-

net obejmuje dziesięć ulgowych 
wejść dla wszystkich zarówno do 
Muzeum, jak i do Ratusza w Sierpcu 
i Muzeum Malego Miasta w Bieżuniu. 
Koszt jednorazowego wejścia z Kar-
netem to 2 zł.
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KonKursy

To wyjątkowe miejsce w Polsce, choć podobnych, acz dużo większych jest w Polsce jeszcze kilka. Widoczny jęzor piachu 
wbija się w morze, jakby chciał przegrodzić zatokę na dwie części. Istotnie, można po nim przejść, choć brodząc w wodzie 
po pierś aż na drugą stronę. U nasady jęzora postawiono krzyż upamiętniający związki Polski z Bałtykiem.

Co to za miejsce?

To zadanie dla Was, drodzy Prenumeratorzy. Na odpowiedzi czekamy do 16. marca br. pod adresem: konkursy@poznaj-
-swoj-kraj.pl lub „Poznaj Swój Kraj” sp. z o.o. 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 17.

Znasz-li ten kraj



Przykuwa wprawdzie wzrok – i węch – 
jest bowiem bardzo ładna, gdy kwitnie 
(od maja do lipca), i bardzo silnie pach-

nie, ale na pierwszy rzut oka nie wyróżnia 
się jakoś istotnie. Dorasta do około 120-
130 cm wysokości, ma białoróżowe lub 
różowe liczne kwiaty z ciemniejszymi żył-
kami, błyszczące, czarne nasionka. Liście 
są wydłużone, ciemnozielone, ząbkowane 
– jak u jesionu, stąd nazwa jesionolistny. Sło-
wo dyptam pochodzi od nazwy góry Dic-
to na Krecie, gdzie według mitu bóg Zeus 
podyktował królowi Minosowi zbiór praw 
– jak Bóg Jahwe Mojżeszowi.

Tuż za wsią Grądy Woniecko, położoną nad Narwią, 30 kilometrów na 
wschód od Łomży, vis-à-vis Wizny, biegnie przez nadnarwiańskie łąki długa, 
kilkukilometrowa grobla.

jedna z najbardziej 
fascynujących roślin 
w Polsce. Bylina z rodziny 
rutowatych, obok której 
można przejść nie wiedząc, 
jaki dziw właśnie się mija.

Na grobli 
w Grądach 

Woniecko

Dyptam 
jesionolistny

W śWiecie rOśLin/BLiż ej ZWierZąT

Przyleciały bataliony...

DoKończenie arTyKułu  
w PsK nr 633
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Kiedy upadło imperium rosyjskie, 
w 1918 roku Gruzja ogłosiła niepod-
ległość. Młoda republika przeżywa-

ła liczne trudności, w końcu siłą przyłą-
czona została do Związku Radzieckiego. 
Wówczas musieli opuścić ją ci, którzy 
bronili jej niepodległości.

Pojedynczy Gruzini pojawiali się na ziemiach zaboru rosyjskiego w XiX wieku. raczej 
rzadko osiedlali się na stałe, przebywali tu tylko przez pewien czas jako kupcy, 
wojskowi czy urzędnicy.

Gruzini

mNiejsZe mNiejsZOŚci

DoKończenie arTyKułu  
w PsK nr 633
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Zabytek
Mniej więcej do osiemnastego wieku czasownik zabyć znaczył 
u nas (jak do dziś w rosyjskim) tyle, co „zapomnieć”, a jeszcze 
wcześniej, już w wieku piętnastym, także „puścić w niepamięć” 
(tak było u Kochanowskiego), a nawet i „pozbyć się czegoś”. 

Fot. jW

FeLieTOn BrALcZyKA

Z abytem określano natomiast „za-
pomnienie” (Węgierski w osiem-
nastym wieku pisze „przeszłości 

zabyt”). 

Jerzy Bralczyk

DoKończenie arTyKułu  
w PsK nr 633

54



Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 4. znak obniżający dźwięk o pół tonu, 8. kolega gacka i nocka, 11. w ręku woźnicy, 14. stojak na obraz, 16. miasto 

u ujścia słupi do Bałtyku, 17. … Kulesza, aktorka, 18. pomoc, 19. rybacki statek, 20. związki tego metalu stosowane w produkcji 
półprzewodników, 21. pomostowa droga transportowa wsparta na słupach, 23. dychawica, 24. słynny dreszczowiec hitchcocka, 
25. wart pałaca, 26. inicjator reformacji, 27. północny sąsiad niemiec, 28. ciepłe buciki z długimi cholewkami, 30. miasto w pow. 
wrzesińskim, nad Moskawą, 31. miasto ducha Bielucha, w woj. lubelskim, 32. gazetowy przegląd bieżących wydarzeń, 33. … 
damoklesa, 34. taniec łączący pary według ozdobnych odznak, 37. pierwiastek, ciągliwy metal używany w technice jądrowej, 
39. nowela h. sienkiewicza, 40. … Andrycz, nieżyjąca już aktorka, 41. pianka podkładana pod śpiwór, 46. część spłaty, 47. ogół 
adwokatów, 48. urząd ministra, 51. miasto w pow. olkuskim, 57. nieżyt, 58. wstępna część filmu, 62. zbieranie opinii na jakiś te-
mat, 63. do utrzymywania w pionie lub zawieszania innych przedmiotów, 66. potocznie o mężnej kobiecie, 69. półpiętro nad 
parterem, 70. małopolskie miasto powiatowe z zabytkową kopalnią soli, 73. miasto w pow. szczecineckim, 74. dawna moneta 
hiszpańska, 75. mieszkanka czarnego Lądu, 76. miasto w pow. oświęcimskim, dawniej słynące z produkcji obuwia, 77. lecznicza 
roślina z rodziny kapustowatych, z trójkątnymi, sercowatymi owocami, 78. miasto św. Franciszka.

Pionowo: 1. sito, 2. kłopoty, 3. jarzyna przyrządzona z czerwonego warzywa, 4. większy od kompanii, 5. klamoty, 6. ma-
łe okienko w dachu, 7. dział dynamiki zajmujący się badaniem równowagi ciał poddanych działaniu sił, 8. dwuwarstwowa na-
wierzchnia tłuczniowa, 9. co to?, 10. u stóp śnieżki, 11. błahostka, 12. natarcie, 13. amulet, 15. jest nim wąż, 22. kociokwik, 29. 
gra z kulą i młotkiem lub potrawa, 34. … wielki, ptak brodzący z rodziny bekasowatych, 35. potrawa z surowej wołowiny, 36. 
wrzawa, zgiełk, 37. ukochana Gustlika z „czterech pancernych”, 38. archiwum nagrań dźwiękowych, 42. opryszek, 43. wzór do-
skonałości, 44. partyjna grupa działaczy, 45. z jej soku tequila, 49. futerał, 50. operowa pieśń, 52. srebrnobiały metal, używany 
w akumulatorach, 53. grupa meteorów, 54. czerwony polny, 55. rama + szyba, 56. niefortunny zbieg okoliczności, 57. przyjaciel 
stasia i nel, 58. luźny fartuch ochronny, 59. stół ofiarny, 60. autobus linii 8, 61. podkarpackie miasto powiatowe, 63. impreza dla 
czarownic, 64. nakrycie na stół, 65. jon z minusem, 67. piwowarskie miasto nad Pilicą, 68. śledzenie, pilnowanie, 70. polski mini-
ster spraw zagranicznych od 1932 r. do wybuchu wojny, 71. kosmetyk do powiek, 72. aureola.

Wśród autorów prawidłowego rozwiązania zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez Wydawcę. rozwiązania 
krzyżówek prosimy przesyłać do 16 marca 2015r. na adres mailowy konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl. Odpowiedzi można przysyłać 
również pocztą tradycyjną: Poznaj Swój Kraj sp. z o.o.  01-445 Warszawa,  ul. Ciołka 17 . 

Litery z kratek dodatkowo ponumerowanych od 1 do 73 utworzą rozwiązanie.
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„Znasz-li ten kraj”
Fotografia przedstawia wieżę szlachecką w pałacu 

w Krasiczynie. Pisaliśmy o niej w numerze 11/2013.
Otrzymaliśmy 53 maile i 19 kartek.
Nagrody wylosowała p. Danuta z Warszawy, 

numer Karty C2147.

Hasło krzyżówki 632
Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 12/2014 jest hasło: 

„W okresie letnim pięknego pazia królowej spotkamy również 
na obszarze wyższych  
gór.” Otrzymaliśmy 
48 maili i 31 kartek  
pocztowych.

Nagrody wylosowali: 
p. Magdalena ze Skórzewa, 
p. Antoni z Pisarzowic, 
p. Igor z Kościana.

„Co to za obiekt”
Otrzymaliśmy 39 odpowiedzi 

mailowych i 10 kartek. Nagrody 
wylosowali: p. Anna z Warszawy; p. Ewa 
z Warszawy i p. Stanisław z Żarowa. 

Upominek wysyłamy też dla p. Jana 
z Piotrkowa Trybunalskiego za przesłane 
zdjęcie Emeryka sprzed pięćdziesięciu lat. 
Dziękujemy!

rOZWiąZAniA KOnKursóW

Konkurs dla uczniów
Upominki za udział w piątym 

etapie Konkursu dla Uczniów 
otrzymują:  
Ania ze SP w Janowie;  
Marta z Gim. nr 1 w Gdyni 
i Miłosz z Gim. nr 3 w Toruniu. 

Informujemy jednocześnie, że 
zadania będą jeszcze publikowane 
w numerach 2/15 i 3/15.

W numerze 4/15 opublikujemy 
wyniki.

Zachęcamy wszystkich uczniów 
do wzięcia udziału w zabawie 
– jeszcze jest sporo czasu, aby 
rozwiązać wszystkie opublikowane 
zadania. Nagrody czekają. 

Co to jest i do czego służy
Przedstawiony na zdjęciu przedmiot służył do 

zbierania głównie jagód, ale też i innych owoców 
leśnych. W zależności od regionu kraju miał 
różne nazwy np: czesanka, czesak, grzebień, 
zbieraczka, czerpak, dziergiec, a nawet „czerpak 
zgrzebłowaty, otwarty, z uchwytem” jak opisał 
to p. Roman ze Swarzędza.

Otrzymaliśmy 22 odpowiedzi mailowe  
i 6 na kartkach pocztowych.

Nagrodę – ulgowy karnet 
wstępu do 

Muzeum Wsi 
Mazowieckiej 
wylosowała 

p. Ewelina 
z Warszawy.

Poznaj Swój Kraj - 12/2014

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
Przypominamy, że do wysyłania odpowiedzi pocztą elektroniczną uprawnieni są wyłącznie nasi redakcyjni Prenumeratorzy. 
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Logo Partner Branża Adres Telefon E-mail
Księgarnia Atlas Mapy, atlasy, książki, 

przewodniki, albumy, 
00-133 Warszawa 
Al. Jana Pawła II 26 22-620-36-39 atlas@wa.home.pl 

www.ksiegarniaatlas.pl

Demart S.A. Wydawnictwo, mapy, 
książki, albumy, atlasy

02-495 Warszawa
ul. Poczty Gdańskiej 22A  22 662-62-63 info@demart.com.pl

www.demart.com.pl

Wydawnictwo Lygian Przewodniki, regionalia 38-402 Krosno
ul Bieszczadzka 59-D 798-326-622 lygian@vp.pl

www.lygian.pl

Sygnatura Wydawnictwo, mapy 65-154, Zielona Góra
ul. Dolina Zielona 28 68-327-17-69 sygnatura@sygnatura.com.pl

www.sygnatura.com.pl

Wok Camping, motel, 
noclegi

04-867 Warszawa
ul. Odrębna 16 22 612-79-51 wok@campingwok.warszawa.pl

www.campingwok.warszawa.pl

 
Elixir Hotelik, caravaning, 

camping
11-500 Giżycko
Guty 9 602-715-753 office@elixirhotel.com 

www.elixirhotel.com 

Camping Browarny Camping, pole 
namiotowe

27-600 Sandomierz
ul. Żwirki i Wigury 1

15 83-32-703  
604 403 869

wmajsak@poczta.fm
www.camping.majsak.pl

Nadbużańskie Domki  
Letniskowe

Wypoczynek  
w domkach nad Bugiem

22-523 Horodło nad Bugiem  
Matcze 52 505-150-269 info@nadbuzanska-cisza.pl

www.nadbuzanska-cisza.pl

Agroturystyka Ewa Noclegi, agroturystyka 57-200 Ząbkowice Śląskie  
ul. Kamieniecka 56

66-01 65 600 
667 77 61 75

agroturystykaewa@gmail.com
www.agroturystyka-ewa.com.pl

Akacja Pensjonat 57-350 Kudowa Zdrój
ul. Kombatantów 5 74-866-27-12 akacja@kudowa.zdroj.pl

www.akacja.info.pl

Syriusz Pensjonat 58-540 Karpacz
ul. Reymonta 8 798-796-711 syriuszkarpacz@o2.pl

www.pensjonat-syriusz.com

Maria i Tadeusz Szostak Pensjonat 34-520 Poronin-Zakopane
ul. Tatrzańska 60A 693-096-471  rezerwacja@szostaki.pl

www.szostaki.pl
Sklep rowerowy  

Ryszarda Szurkowskiego
Rowery, części,  
akcesoria, serwis

01-432 Warszawa 
ul. Ciołka 35/31 22-836-15-30 szurkowski@prodealer.com.pl

www.szurkowski.prodealer.com.pl

Biuro Podróży Artur Wycieczki krajowe 
i zagraniczne

04-083 Warszawa  
ul. Igańska 26 22-403-06-96  artur@artur.waw.pl

www.artur.waw.pl

TurKol Wycieczki  
pociągami retro

60-622 Poznań  
os. Stefana Batorego 79d 603-366-366 biuro@iripk.pl

www.turkol.pl
Towarzystwo Przyjaciół 
Kolejki Średzkiej BANA

Wycieczki  
wąskotorówką

63-000 Środa Wielkopolska  
ul. Sportowa 3/10 607-967-143 tpks.bana@gmail.com

www.ciuchcia-sroda.pl
Piaseczyńsko-Grójeckie 

Towarzystwo Kolei  
Wąskotorowej

Wycieczki  
wąskotorówką

05-500 Piaseczno  
ul. Sienkiewicza 14

22 756-76-38 
22 756-75-67

turystyka@kolejka-piaseczno.pl
www.kolejka-piaseczno.com

Kajaki.pl Wynajem kajaków, 
spływy zorganizowane

81-770 Sopot
ul. Parkowa 64/3

58-550-27-74 
 691-211-141

info@kajaki.pl 
www.kajaki.pl

Netlink Rejsy barkami 16-300 Augustów 
ul. Ks. Skorupki 2 502-667-272 andrzej@kanal-augustowski.pl

www.kanal-augustowski.pl

Barkami.pl Wynajem barek,  
spływy zorganizowane

81-770 Sopot
ul. Parkowa 64/3

58-550-27-74 
 691-211-141

info@barkami.pl 
www.barkami.pl

Liw Zamek, Muzeum, 
Zbrojownia

07-100 Liw
ul. Stefana Batorego 2 25-792-57-17 zbrojownia@liw-zamek.pl

www.liw-zamek.pl
Muzeum Chleba,  

Szkoły i Ciekawostek Muzeum 41-922 Radzionków
ul. Z. Nałkowskiej 5 32 387-17-60 biuro@muzeum-chleba.pl

www.muzeum-chleba.pl
Kurpiowskie Muzeum 

w Wachu Muzeum 07-420 Kadzidło
Wach  14 607-676-356 kurpiewach@tlen.pl

www.kurpie.com.pl
Muzeum Miejskie Suchej 

Beskidzkiej Muzeum 34-200 Sucha Beskidzka
ul. Zamkowa 1 (33) 874 26 05 muzeum@sucha-beskidzka.pl

www.muzeum.sucha-beskidzka.pl

przewodnicy.warszawa.pl Forum przewodników 
warszawskich

03-456 Warszawa
ul. Starzyńskiego 10

22 215-24-67  
22 618-72-25  

biuro@przewodnicy.warszawa.pl
www.przewodnicy.warszawa.pl 

Cuda przyrody

Karta ważna do 31 stycznia 2016 r.

 15%  rabatu dla Ciebie
Partnerzy Inicjatywy Poznaj Taniej to podmioty działające w sferze turystyki, 

które dla naszych Prenumeratorów udzielają 15% zniżki na swoje produkty i usłu-
gi. Podstawą jest ważna Karta Prenumeratora Poznaj Swój Kraj. 
Obie listy nie są zamknięte. Zapraszamy kolejne podmioty do współpracy.

W tym miesiącu pan Andrzej przysłał nam zdjęcia wypatrzonych 
we wsi chachalnia wspaniale wyglądających ostańców 
wydobytych ze z żwirowni piasku. 

dziękując prosimy czytelników o nadsyłanie kolejnych zdjęć – 
cudów przyrody.




