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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 kwietnia 
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.

Odpowiedzi do każdego konkursu prosimy
przysyłać w oddzielnych emailach lub
na oddzielnych kartkach w jednym liście
To nam znakomicie ułatwi segregację i
zmniejszy prawdopodobieństwo błędnego
zaszeregowania odpowiedzi. Na widokówki czy
kartki pocztowe czekamy od tych z Państwa,
którzy biorą udział tylko w jednym z konkursów.

Fotozagadka
Co to za obiekt?

Obiekty Rekomendowane   30%  rabatu dla Ciebie

Zniżki dla turysty
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
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Z okazji nadchodzącej Wielkiej Nocy wszystkim naszym 
Czytelnikom, Prenumeratorom, Zwolennikom i 
Przyjaciołom życzymy Zdrowych i Radosnych 

Świąt, wyciszenia i wypoczynku wśród bliskich, a 
także, a może przede wszystkim snucia i reali-
zacji marzeń i planów związanych z nadcho-
dzącym sezonem wycieczek, rajdów, zlotów, 
złazów, obozów i wszelkiej innej aktywności 

w poznawaniu swojego kraju!
A my dziękujemy za życzenia, które już otrzymaliśmy od p. Janiny z Po-
znania, p. Romana z Rybnika, p. Stanisława z Konina i p. Macieja z Lublina i 
te, które być może jeszcze nadejdą. 

A wszystkich zapraszamy do kolejnego etapu naszej wędrówki po kraju. 
Zabieramy Was na drugą część wycieczki po Jurze Krakowsko-Często-
chowskiej, na wyprawę rowerową po Kaszubach i na Hel, zajrzymy do 
uroczego Nałęczowa, zwiedzimy zamek w Słupsku i ruiny w Czersku. 
Dowiemy się co-nieco o czarach od strony praktycznej, a od strony lin-
gwistycznej wyjaśni nam wszystko prof. J. Bralczyk. 

Ogłoszenia.
Uruchamiamy dział ogłoszeń w kategoriach kupię, sprzedam, zamienię artykuły turystyczne, a także ogłoszenia typu: „szu-
kam towarzystwa do wspólnych wycieczek ….” Anonse towarzyskie możemy publikować dodatkowo również na naszej 
stronie na facebooku. Od dziś ogłoszenia do 300 znaków, przyjmujemy do bezpłatnego druku, i w czasopiśmie, i na naszej 
stronie internetowej. Zapraszamy.

Wycieczka z Naczelnym.
Otrzymaliśmy kilka zapytań odnośnie wycieczki. Największym powodzeniem cieszy się „trasa nadmorska”, czyli: Gdynia-
-Puck-Władysławowo-Hel, opisana w bieżącym numerze. Wiadomo więc, co czeka chętnych, a ptaki w rezerwacie na nas 
już czekają…
Czy trasa będzie dokładnie ta sama rozstrzygniemy na miejscu. Zrobimy ją w odwrotnym kierunku, czyli spotykamy się na 
Helu. Proszę więc już o zobowiązujące zgłoszenia, bo pora rezerwować noclegi. Ostateczny termin zgłoszeń to poniedzia-
łek, 13 kwietnia, potem szukamy jakiegoś pensjonatu. Planowany wyjazd to weekend 15-17 maja, z tym że zaczynamy od 
noclegu z czwartku na piątek 14/15 maja na Helu. Chętni z Trójmiasta mogą oczywiście dołączyć w piątek rano i w ciągu 
dnia na trasie. Koniec wycieczki planuję w niedzielę w godzinach przedpołudniowych, aby każdy mógł do wieczora spokoj-
nie dojechać do domu. Wycieczka odbędzie się niezależnie od pogody.

Zapraszam

Paweł Cukrowski

Czytany od 1958 roku
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Magia góralska

Wśród wierzeń górali polskiego 
Podtatrza nie brakowało miej-
sca dla magicznych i leczniczych 

roślin. Niektóre z ziół stosowano po-
wszechnie, gdyż wiedza o ich właściwo-
ściach przekazywana była z pokolenia 
na pokolenie; inne znane były jedynie 
wybrańcom – najczęściej znachorkom 
i bacom, pasterzom uchodzącym za oso-
by parające się magią. Wiedzę tę posiadali 

też specjaliści medycyny ludowej, jak na-
prawiacze umiejący nastawiać połamane 
kończyny, smarowace, czyli masażyści, 
oraz wiejskie akuszerki i położne, nazy-
wane babicami. 

Przedchrześcijańskie wierzenia magiczne mieszały się tu jeszcze niedawno 
z religią katolicką i racjonalną praktyczną wiedzą. Lubczyk, piołun, mięta, 
lunaria, jałowiec... Oto sposoby na zdrowie, bogactwo i szczęście.

TEMAT MiESiąCA

Tatry – miejsce magiczne

Dziewięćsił bezłodygowy

Pod Tatrami

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634
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Naprzeciwko zamku, po drugiej stronie 
rzeki, za murami miasta, znalazło się 
przedmieście, w którym lepili garnki 

garncarze. Tak było w średniowieczu i re-
nesansie, i aż do XIX wieku w Słupsku na 
Pomorzu, mieście oddalonym od Bałtyku 
o około 20 kilometrów, w samym niemal 
środku pasa naszego wybrzeża.

Z jednej strony mokradła, z drugiej – rozlewiska. Pośrodku miasteczko, zależne 
od rzeki, w kształcie trapezu, z kwadratowym rynkiem. Czterema bramami 
wejść można było za obronne mury grodu, w którego południowej części 
na początku XVi wieku wybudowano zamek.

Zamek w Słupsku
Zamek i część ogrodów

ZAMKi, PAłACE, POSiADłOŚCi

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634
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O Tatarach pisaliśmy w jednym z ostat-
nich numerów PSK, wspominając 
przy okazji o zachowanych do tej 

pory w naszym kraju dwóch meczetach 
drewnianych: w Kruszynianach i Boho-
nikach.

Bohoniki
ARCHiTEKTURA DREWNiANA

Historia Bohonik, niewielkiej wioski położonej niecałe 10 kilometrów na 
południowy wschód od Sokółki, a 50 na północny wschód od Białegostoku,  
już od przeszło trzech wieków jest związana z ludnością pochodzenia tatarskiego. 

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634
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To najkrótszy, ale i najtreściwszy opis 
walorów Nałęczowa, położonego na 
skraju Wyżyny Lubelskiej, 30 kilo-

metrów na północny zachód od Lublina 
(świetne połączenie kolejowe), w dolinie 
rzek Bystrej i Bochotniczanki. W czym, 
poza wymienionymi zaletami, tkwi uro-
da tego miejsca – remedium na sercowe 
niedomogi? 

„Przed tymi, którzy jadą na wakacje, stają (…) pytania: gdzie jechać? 
(…) dziś nawet wiejskie baby wybierają się do wód zagranicznych, rzecz 
zatem naturalna, że ludzie szyku, dla niezmieszania się z pospólstwem, 
mają tylko dwa wyjścia: albo jechać na księżyc, albo – do zakładów 
kuracyjnych krajowych. Jednym z takich miejsc (...) jest Nałęczów, 
położony w guberni lubelskiej. Podróż łatwa, miejscowość piękna 
i kuracja dobra...”

Bolesław Prus, „Kurier Warszawski” 1885, nr 155 

Nałęczów – kurort serc
WiosKi, miasta, miasteczKa

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634



Tak naprawdę, o dziwo, podoba mi 
się jednak chyba najbardziej widok 
zamku malowany przez Vogla w roku 

1864: otoczony cyprysami, przypomina-
jący włoski pałacyk, z zębatą wieżą i ar-
kadowym mostem na pierwszym planie.

Naprowadzanie: Ziemia, planeta ludzi. Europa. Polska. Śląsk, Śląsk Cieszyński. 
Cieszyn. Ulubione miejsce: domy nad Młynówką, niebezzasadnie zwane 
Wenecją. Największy żal: nie ma już zamku, znanego z miedziorytu Mateusza 
Meriana z roku 1650. 

Rotunda 
w Cieszynie

zaBytKi

Wieki gromadzenia się odpadków podwyższyły poziom gruntu tworząc wokół rotundy naturalną fosę

Romańska rotunda – pierwszy kościół Śląska Cieszyńskiego

Pensjonat
SYRIUSZ

www.pensjonat-syriusz.com
syriuszkarpacz@o2.pl
 798 796 711

KARPACZ

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634
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Tunezja – nieduży kraj w północnej Afryce, nad Morzem Śródziemnym. Dokładnie za rok 
świętować będzie sześćdziesięciolecie swojej niepodległości – od wyzwolenia się spod 
protektoratu Francji. Zamieszkuje go nieco ponad dziesięć milionów ludzi, z których niemal 
wszyscy są wyznawcami Mahometa. Wśród nich żyje, jak kropla w morzu, niecały tysiąc 
Polaków. W ogromnej większości są to Polki, które wyszły za mąż za Tunezyjczyków studiujących 
w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oraz dzieci z tych związków.

Polacy w Tunezji
POLONiCA

Tunezja to od wielu już lat jeden z ce-
lów wakacyjnych wyjazdów Polaków 
nad ciepłe morza. Celem są piaszczyste 
plaże Sousse, 

Sonia Houidi
Być Polakiem

Co to znaczy być Polakiem, kiedy żyje się poza Polską?

Myślę, że najważniejsze, to przede wszystkim chcieć czuć się Polakiem. Po-
lak, który żyje poza Krajem, powinien być dumny ze swojego pochodzenia, bo to 
świadczy o jego polskości.

Przy polskiej placówce konsularnej od 
wielu lat działa szkoła. Uczniami są wła-
śnie dzieci z mieszanych polsko-tune-

zyjskich małżeństw. Zajęcia odbywają się 
głównie w soboty, po lekcjach w szkołach 
arabskich. Te bowiem, w odróżnieniu od 
szkół polskich, czynne są od poniedziałku 
do soboty właśnie. 

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634
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Uczniów powitała nauczy-
cielka geografii Małgo-
rzata Bogusz. – Okazało 

się, że hasło naszego konkursu, 
mimo że było bardzo otwarte, 
sprawiło Wam wiele proble-
mów – powiedziała. 

25 lutego i Liceum Ogólnokształcące 
w Radzyniu Podlaskim podsumowało 
Szkolny Konkurs Fotograficzny pod 
hasłem „Życie cudem jest!”. Udział 
w nim wzięło 27 osób, przedstawiając 
pod ocenę jury 98 prac. 

Życie cudem jest!
KRAJ

Udział w konkursie wzięło 27 osób przedstawiając pod ocenę jury 98 prac

Zwyciężyła Natalia Uchaniuk

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634
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Ludzie żyli tu już w epoce kamiennej, 
jednak osadnictwo w dzisiejszym po-
jęciu datuje się na XI wiek. Powsta-

ły wówczas drewniano-ziemne grody, 
które, łatwo niszczone przez najazdy, 
zwłaszcza litewskie, odbudowywane były 
wciąż na nowo. Murowany zamek posta-
wił dopiero przy rozwijającej się osadzie 
nadwiślańskiej w wieku XIV książę Janusz 
I Starszy – choć sam wyprowadził się stąd 
wkrótce do Warszawy.

Ruiny

Można sobie zadać pytanie, dlaczego tak duży zamek (o czym świadczą resztki 
rozległych murów) powstał w terenie stosunkowo dogodnym dla chętnych 
do jego zdobycia. Odpowiedź jest dość prosta: gdy go budowano, okolica ta 
wyglądała zupełnie inaczej.

Czersk
RUiNY

Wieża  bramna z dwoma wejściami do zamku

Kamping, motel
WOK

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

 612 79 51

WARSZAWA

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634
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S iedem zamków już za nami (PSK 
1/2015), ale siedem wciąż przed 
nami... Tak, że nie ma co zwlekać. 

W drogę!

MiróW
Ruiny zamków dodają krajobrazowi 
malowniczości, taka ich rola. Ale gdyby 
ktoś pytał, co jest najbardziej malowni-
cze w Mirowie, musiałabym odrzec: ska-
ły. Skały Mirowskie łączą półtorakilo-
metrowym pasem dwa jurajskie zamki: 
w Mirowie i w Bobolicach. 

Zamki na dnie morza to nazwa wymyślona przez Krzysztofa Michalskiego 
na określenie zamków w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, której 
skałki powstały wtedy, gdy szumiały tu fale płytkiego, ciepłego morza, 
w okresie późnej jury. 

PoMySł nA WyCieCzKę

Podzamcze

Mirów

Szczęśliwa 
czternastka

cz. 2

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634
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Musimy więc jeszcze zajrzeć do szkol-
nego sekretariatu, na szczęście to 
po drodze. Dobrze, że wcześniej 

kupiłem bilety, bileterka w kasie zapro-
ponowała mi bilet rodzinny (opiekun plus 
dziecko do lat szesnastu), wyszło więc 
sporo taniej, niż zakładałem.

Pociąg do Gdyni mamy o trzynastej z minutami. A jeszcze tyle rzeczy do 
zrobienia! Coś do zjedzenia na drogę, coś na kolację, owoce i najważniejsza 
sprawa – junior nie ma podstemplowanej legitymacji szkolnej. 

Rowerem na Kaszuby

RoWeRem na WeeKend

W Gdyni wybudowano kosmiczne ścieżki rowerowe. Nie wiadomo tylko, dokąd prowadzą.

Zakład kartograficzny
SYGNATURA

www.sygnatura.com.pl
sygnatura@sygnatura.com.pl

 68-327-17-69

ZIELONA GÓRA

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634
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Na przekór statystykom, definiowaniu 
gór przez geografów i nieco żarto-
bliwie – ja zapraszam na wycieczkę 

w najmniejsze góry świata… do Polski, 
w okolice Poznania, czyli na teren Ozu 
Bukowsko-Mosińskiego.

Każdy wie, że Himalaje to najwyższe góry na świecie. Któż nie chciałby 
zobaczyć ich choć raz w życiu? Jak dotąd, natomiast, nikt nie opublikował 
listy najniższych gór na ziemi. można spotkać jedynie klasyfikację, według 
której Mount Villingili na malediwach to najniższy szczyt naszej planety.

Oz Bukowsko-Mosiński,
czyli wyprawa w najmniejsze góry świata

WYPRAWA Z PLECAKiEM

Lipcowy oz
Całkowite koszty wyprawy: za prze-

jazdy pociągami, w sumie 14,10 PLn.

Dystans: szlak 28 km, dojście do 
autobusu, pociągu, odchodzenie od 
szlaku (punkty widokowe, wieża w Po-
żegowie itd.) – około 4 km, w  sumie – 
około 32 km.

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634
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To tu, zaledwie niecałe 20 kilometrów 
na północny-zachód od dawnej sto-
licy Polski, odnajdziemy magiczny 

świat jurajskich dolinek, od 1980 roku 
chroniony jako Park Krajobrazowy „Do-
linki Krakowskie”. 

Doliny to brzmi dumnie! O proszę – Chochołowska, Kościeliska, Pięciu Stawów 
Polskich. A dolinki? Takie jakieś niepoważne, małe, dziecinne – zdawać by się 
mogło. To jednak całkiem błędny pogląd, i by się o tym przekonać, wystarczy 
wybrać się w okolice Krakowa.

W krainie jurajskich  
dolinek

PaRKi KRaJoBRazoWe

Park to raj dla wspinaczy, fot. K. Rzepecki

Skalniaki, fot. K. Rzepecki

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634
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1.
Leży na Wyżynie Lubelskiej, ale nie tylko. Ograniczają ją 

cztery rzeki: od zachodu Wisła, od północy Wieprz i Tyśmie-
nica, od wschodu wciąż Wieprz, od południa Tanew, a od po-
łudniowego zachodu San. To granice najwęższe, bo niektórzy 
wliczają do niej także i południowe Podlasie, Chełmszczyznę 
i Zamojszczyznę, czasem Roztocze, część Sandomierszczy-
zny. Trudno w ogóle jednoznacznie określić granice; często 
utożsamiane są z nieco szerszymi, niż podane wyżej, granica-
mi województwa lubelskiego z lat 1474-1795 (województw 
lubelskich było na przestrzeni wieków sześć, każde o innym 
nieco obszarze). Etnografowie dodają, że nigdy nie zaistnia-
ła tu jednolita kulturowa odrębność: Lubelszczyzna dzieli się 
raczej na wiele mikroregionów, bardzo zróżnicowanych. Co 
wieś, to inna pieśń – mówi miejscowe porzekadło.

Kojarzy mi się ona tak: urodzajne 
uprawne pola, gdzieniegdzie lasy, garść 
jezior, trochę wąwozów; między nimi 
toczy się samotny kryty wóz, zaprzężony 
w konia, na koźle przyjazny woźnica.  
Po drodze małe miasteczka, w nich  
perły architektury, prowincjonalny, 
miodowy spokój. Lublin, Puławy, 
Kazimierz Dolny, Kozłówka, zanurzone 
w wielokulturowości i w łagodnym 
słońcu. Na żyznych glebach 
Lubelszczyzny szczególnie bujnie 
rozwija się chmiel.

Lubelszczyzna
KRAiNA TURYSTYCZNA

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634
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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. Rozwiązania zagadek prosimy przesyłać do 
16 kwietnia 2015r. 

odpowiedzi do każdego konkursu prosimy przysyłać w oddzielnych emailach lub na oddzielnych kartkach w jednym liście to nam 
znakomicie ułatwi segregację i zmniejszy prawdopodobieństwo błędnego zaszeregowania odpowiedzi. na widokówki czy kartki pocz-
towe czekamy od tych z Państwa, którzy biorą udział tylko w jednym z konkursów.

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634
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Dawniej, obok żuru, był podstawą 
wyżywienia, szczególnie w okre-
sie Wielkiego Postu. Na Kujawach 

i Pomorzu zwłaszcza, być może do dziś 
jeszcze, urządza mu się symboliczne po-
grzeby na znak tego Postu zakończenia. 
Śpiewa się o nim piosenki, pisze książki, 
a obecnie nawet urządza marsze. Mar-
sze Śledzi.

ChODzi O śLeDzie
Marsz Śledzia jest przedsięwzięciem je-
dynym w swoim rodzaju: wszak chodzi 
tu o to, aby przejść pieszo w poprzek Za-
toki Puckiej. 

Śledź obok bigosu czy pierogów stanowi tradycyjne polskie danie. Spożywamy 
go na setki chyba sposobów, w oleju, w zalewie, wędzony. Toczono i toczy 
się o niego wojny i spory, wyznacza mu kwoty i limity, zamyka w słoikach 
i metalowych puszkach, a cały czas pozostaje obiektem pożądania. 

Marsz śledzia

KRAJ

Początek marszu jest w Kuźnicy

Hotelik, caravaning, camping
ELIXIR

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

GIŻYCKO

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634
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Przedstawiamy wybrane zdjęcia 
z tegorocznej edycji konkursu „Leśne 
Fotografie” zorganizowanego przez 
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych 
w Krośnie. Zwycięzcą okazał się 
p. Radosław Kaźmierczak z Sanoka. 

Konkurs „Leśne Fotografie” 
rozstrzygnięty!

W ŚWiECiE ROŚLiN/BLiŻEJ ZWiERZąT

i nagroda - Radosław Kaźmierczak - Szukając pożywienia

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634
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W ostatnich wiekach średniowiecza 
na ziemiach polskich osiedlali się 
przybysze z różnych krajów Euro-

py Zachodniej. Szybko ulegali polonizacji 
i do czasów współczesnych nie przetrwa-
ła żadna społeczność, przechowująca śla-
dy pochodzenia z tej czy innej grupy osad-
niczej. Wyjątek stanowią Wilamowianie.

Wśród Wilamowian raczej nie prze-
trwała pamięć o ich początkach. Teraz 
już ją znają, gdyż dotarły do nich wyniki 
badań nad historią miasteczka. Ale jesz-
cze kilkadziesiąt lat temu nie umieli wy-
jaśnić, dlaczego wyróżniają się na tle wi-
lamowian innego pochodzenia i miesz-
kańców sąsiednich miejscowości.

Wilamowice to miasteczko na pograniczu małopolski i Śląska. Leży z dala od głównych 
szlaków komunikacyjnych. turysta nie znajdzie w nim imponujących zabytków czy 
osobliwości przyrody. Jest ono jednak niezwykłe, bo mieszkają w nim niezwykli ludzie.

Wilamowianie
mnieJsze mnieJszoŚci

Wilamowian wyróżnia ich własny język, wymysiöeryś, który przynieśli ze sobą średniowieczni przybysze

doKończenie arTyKułu  
w PSK nr 634
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Poddajemy się czarowi tych, którzy 
taki czar rozsiewają. Kto taki czar 
posiada, potrafi zdobyć wielką sym-

patię, a nawet miłość. Taki czar właściwie 
bardzo rzadko występuje w liczbie mno-
giej. Jeden w zupełności wystarczy, nie 
można mieć ich wielu. 

Czary w liczbie mnogiej to coś in -
nego, choć pewien związek widać. I te 
mnogie czary były u nas wcześniej, za-
notowano je już w piętnastym wieku 

Czary
Pojedynczy czar oznacza najczęściej coś pięknego, czarującego, 
czarownego, czar to wdzięk, urok i powab, który ma w sobie coś 
dodatkowo tajemniczego i powoduje oczarowanie. 

Fot. M
W

FELiETON BRALCZYKA

doKończenie arTyKułu  
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znaczenie wyrazów:
Poziomo: 4. … Wschodni, państwo w Archipelagu Malajskim, 8. strategiczna cieśnina Morza Arabskiego, 13. miasto w pow. 

kłobuckim, 14. wieś z ruinami pałacu Krzyżtopór, 16. poniżej kolana, 17. krasomówca, 18. ważna osobistość, 19. opiekunka Zosi 
z „Pana Tadeusza”, 20. kochała pana Sułka, 21. miasto nad Nysą łużycką, 22. niejeden na jeżu, 23. przód, front, 24. wieś na trasie 
Dobra – łobez, 26. ułożenie zębów szczęki i żuchwy, 27. przewodzi prąd w jednym kierunku, 30. jednosieczna broń biała używa-
na w krajach arabskich, 31. pozbawienie wolności, 32. średniowieczny, jednopokładowy żaglowiec, 35. … Shaw, amerykański pi-
sarz i scenarzysta, 36. namiastka, surogat, 39. NBP, 41. … Zachodni, byłe terytorium Holandii na Nowej Gwinei, 42. zabezpieczenie 
granatu ręcznego, 43. Obywatel …, film Orsona Wellesa, 45. uchwyt tarczy rycerskiej, 48. namiot azjatyckich koczowników, 49. 
mniejsza od dróżki, 51. najwyższy szczyt Dolomitów, 56. szczyt (1206 m) nad Kuźnicami, 57. dowcip, 59. postawa uczestniczenia 
w życiu politycznym i społecznym, 60. rozdarcie, 61. celtycki nadworny pieśniarz, 63. Samuel Bogumił …, autor Słownika języka 
polskiego, 64. dała Tezeuszowi kłębek nici, 68. biadolenie, utyskiwanie, 69. krajan, 72. nieborak, 73. wiano, 75. zgiełk, harmider, 78. 
ojciec Chama, 79. płynie przez Trzciel, 81. buty piłkarza, 82. rosyjska waluta, 83. beszamel, 84. najwyższe góry Europy, 85. tłok, 86. 
przywódca Argonautów, 87. dopływ Dolnej Wisły, 88. warstwa zaprawy na ścianie.

Pionowo: 1. miasto w pow. opoczyńskim, 2. dawny, długi płaszcz męski podszyty futrem, 3. góry na granicy francusko-hiszpań-
skiej, 4. palona, nieszkliwiona glina, 5. zbiór podań o herosach, 6. skąposzczet żyjący w mule, pokarm ryb akwariowych, 7. wczesne 
jabłko, 8. przekładanie na późniejszy termin, 9. Stanisław … (1895-1959), poeta, współtwórca futuryzmu, 10. zmniejszenie uciążli-
wości, 11. łodyga trawy, 12. sytuacja bez wyjścia, 15. wada wzroku, 25. na bagaż, 28. pierwiastek z grupy metali przejściowych, 29. 
artretyzm, 32. jego dwutlenek to kwarc, 33. bicykl, 34. pokrywka, 37. omen, 38. pierwiastek, metal alkaliczny, 39. gruba, miękka 
tkanina bawełniana, 40. reguła, kanon, 43. krawędź, 44. wnęka, 46. mniej niż deszcz, 47. średniowieczna, włoska forma poetycka 
o tematyce wojennej lub miłosnej, 49. trop, 50. mediolański klub, 52. elektroda +, 53. potocznie o mniszku, 54. członek partii skraj-
nie lewicowej, 55. …-Wąsowicz, rotmistrz spod Rokitnej, 57. czynele, 58. brzeg kapelusza, 61. odmiana gruszy, 62. odkryty przed 
polonem, 64. jednostka miary powierzchni gruntu, 65. płynie przez Recz, 66. łobuz, opryszek, 67. stolica nad Zatoką Gwinejską, 70. 
punkt przecięcia się promieni świetlnych, 71. odraza, 73. miasto w pow. inowrocławskim, 74. kazeina, 76. śląskie miasto z Muzeum 
Górnictwa Węglowego, 77. sterownica samolotu, 80. miasto powiatowe w woj. kujawsko-pomorskim.

Wśród autorów prawidłowego rozwiązania zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez Wydawcę. Rozwiązania 
krzyżówek prosimy przesyłać do 16 kwietnia 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 . 
Odpowiedzi do każdego konkursu prosimy przysyłać w oddzielnych e-mailach lub na oddzielnych kartkach w jednym liście. To nam 
znakomicie ułatwi segregację i zmniejszy prawdopodobieństwo błędnego zaszeregowania odpowiedzi. Na widokówki czy kartki 
pocztowe czekamy od tych z Państwa, którzy biorą udział tylko w jednym z konkursów.

Litery z kratek dodatkowo ponumerowanych od 1 do 65 utworzą rozwiązanie.
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„Znasz-li ten kraj”
Fotografia przedstawia nasadę Mierzei Rewskiej w 

Rewie. Wspominamy o Mierzei w artykule pt. „Marsz 
Śledzia”w bieżącym numerze.

Otrzymaliśmy 31 maili i tylko 3 kartki.
Nagrodę wylosowała p. Joanna z Olsztyna, numer 

Karty E4566.

Hasło krzyżówki 633
Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 01/2015 jest hasło: „Chyba 

nie ma osoby, która chociaż raz nie uległa magii, jaka towarzyszy 
zachodowi słońca.” Otrzy-
maliśmy 57 maili i 29 kartek 
pocztowych.

Nagrody wylosowali: p. 
Elżbieta z Koła, p. Antoni 
z Pisarzowic, p. Igor z Ko-
ściana.

„Co to za obiekt”
Fotografia przedstawia kamienny renesansowy 
Ratusz w Chełmnie, stolicy ziemi chełmińskiej.

Zdjęcie przedstawia ratusz w Chełmnie, stolicy ziemi chełmińskiej. Na 
szczególną w nim uwagę zasługuje sala sądowa ozdobiona malowidłami 
oraz zbiory muzealne dotyczące dziejów ziemi chełmińskiej, a także 
zbiory poświęcone osobie znakomitego chirurga Ludwika Rydygiera.

W zachodniej ścianie budowli zachowała się dawna miara wzorcowa, 
tzw. „pręt chełmiński” (435cm). Za jego pomocą wyznaczano m. 
In. rozmiary ulic w mieście – każda musiała mieć szerokość równą 
dwuipółkrotnej jego długości.

Ratusz pochodzi z XIII wieku, a przebudowany został w drugiej 
połowie XVI wieku. Dziś jest jednym z najcenniejszych zabytków polskiego renesansu.

Autorem opisu jest p. Marzena Zabor z Nowogrodu Bobrzańskiego.

Otrzymaliśmy 45 odpowiedzi mailowych i 10 kartek. Nagrody wylosowali: p. Dariusz 
z Gdańska; p. Jerzy z Wrocławia i p. Zbigniew z Proszowic.

Nagroda dla 
spóźnialskich.

Wobec stosunkowo 
dużej liczby odpowiedzi 
nadsyłanych zwłaszcza 
drogą pocztową 
z opóźnieniem, 
wprowadzamy kategorię 
nagród dla spóźnialskich. 
Na każde 20 odpowiedzi 
pocztowych, które 
nadejdą po terminie, 
a przed oddaniem do 
druku, rozlosujemy jeden 
niezbędnik turystyczny 
– nóż, łyżka i widelec. 
Kategoria dotyczy 
wszystkich rodzajów 
konkursów

W bieżącym numerze 
niezbędnik wylosował p. 
Andrzej z Otwocka.

ROZWiąZANiA KONKURSóW

Konkurs dla uczniów
Upominki za udział w piątym etapie Konkursu dla 

Uczniów otrzymują: Sylwia z Gimnazjum nr 7 
w Olsztynie, Aleksander z SP 2 z Krakowa i Bartosz 

z Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie . 
Informujemy jednocześnie, że zadania będą jeszcze 

publikowane w numerze 3/15.
W numerze 4/15 opublikujemy wyniki.

Co to jest i do czego służy
Przedstawiony na zdjęciu przedmiot służył do …formowania i 
cegieł. Nie jest to żadne poidełko dla zwierząt gospodarskich, na 
co wskazywała duża część odpowiadających. Wiedzą i odrobiną 

szczęścia wykazała się p. Joanna z Olsztyna. Gratulujemy!
Zadanie rzeczywiście było trudne, bo 

otrzymaliśmy jedynie 5 odpowiedzi 
mailowych i 4 na kartkach pocztowych.

Poznaj Swój Kraj - 01/2015

Ponawiamy apel o nadsyłanie, zwłaszcza drogą mailową, pojedynczych odpowiedzi, a maile tytułować 
nazwą konkursu. Wiadomości zatytułowane „odpowiedzi na konkurs PSK” i w środku trzy lub cztery 
odpowiedzi łącznie sprawiają nam coraz więcej trudności przy ich sortowaniu i powodują nieuchronne 
pomyłki. Podobnie prosimy przesyłać zbiorcze odpowiedzi tylko na pojedynczych kartkach w listach, 

a widokówki (piękne, dziękujemy!) tylko w przypadku brania udziału w jednym konkursie.
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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

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 

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.

Cuda przyrody W tym miesiącu pan Ryszard z Krakowa przysłał nam wspaniały  
bukiet z grzybów, a także głowę żołnierza, którą wypatrzył na  
na „Diablim Kamieniu” w Pogorzanach k. Szczyrzyca.

Dziękując prosimy Czytelników o nadsyłanie kolejnych zdjęć – 
cudów przyrody.




