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Zniżki dla turysty

Fotozagadka
Co to za obiekt?

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.

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 75 611-20-36 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

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.
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Stoimy u progu nowego sezonu. Jaki on będzie? Dokąd nas zawiodą szlaki naszych wypraw? 
Zanim to się rozstrzygnie, chodźcie z nami, zobaczyć co tym razem proponujemy Wam na 
najbliższy miesiąc. A chcemy zabrać Was w Tatry – w Dolinę Chochołowską, na Kopieniec 

i do Tatrzańskiego Parku Narodowego, albo w niedalekie stamtąd Gorce. Rowerzystów zapra-
szamy do przejazdu Doliną Drwęcy, odwiedzenia wspaniałych miejsc – zabytkowej, największej 
w Polsce, a pewnie i w Europie zabytkowej Alei Buków między Rypinem a Golubiem-Dobrzy-

niem, do zwiedzenia uroczego ryneczku w Golubiu z niezwykłym „Domem pod Kapturem”, a także Dworku w Szafar-
ni – miejsca związanego mocno z Fryderykiem Chopinem.
Dla tych, co wolą zwiedzać przygotowaliśmy materiał o pałacu w Wilanowie, ruinach zamku w Dybowie k. Torunia czy 
perełce architektury drewnianej – kościele w Kraszewie na Mazowszu. I wiele innych artykułów, zapraszamy!

Święto Soli
„Poznaj Swój Kraj” objął patronatem medialnym „Święto Soli” – imprezę organizowaną w Wieliczce 07. czerwca bie-
żącego roku. Zobaczyć tam będzie można różnorodne inscenizacje, pokazy, przyjrzeć się pracy mistrzów dawnych za-
wodów, no i dowiedzieć się czegoś o soli. Więcej na stronie 28 i na www.muzeum.wieliczka.pl
Wstęp wolny – zapraszamy.

Konkurs „Powitanie Wiosny”
W Internecie, na naszej stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl, trwa właśnie głosowanie na najpiękniejsze zdjęcie wiosny. 
Spośród ponad 80 zdjęć wybraliśmy te 12 naszym zdaniem najlepszych, ale to jedno, zwycięskie, to już Wy musicie wy-
brać, drodzy Czytelnicy. Pierwsze głosy ju są. Zachęcamy do szerszego udziału w głosowaniu.

Prenumerata
Chociaż zbliżamy się do połowy roku, cały czas nadchodzą wpłaty na nowe prenu-
meraty. Cieszymy się z nich, bo jest to skuteczny sposób na trudności w nabyciu Mie-
sięcznika w kioskach. Przypominamy, że należy nas szukać w sieciach Ruchu i Gar-
mondpress i oczywiście we wszystkich empikach w kraju. Jesteśmy też obecni we 
wszystkich „Sklepach Podróżnika”.  Prowadzimy obecnie rozmowy, które powinny 
zaowocować już wkrótce rozszerzeniem dostępności Poznaj Swój Kraj również w in-
nych sieciach kolporterskich. Zanim to się stanie, zachęcamy do prenumeraty własnej, 
to najwygodniejsza i najtańsza forma nabycia Miesięcznika. Dodatkowo, prenume-
ratę redakcyjna premiujemy rabatowymi Kartami Prenumeratora, uprawniającymi 
do szeregu zniżek w firmach związanych z turystyką i rekreacją. Ich spis drukujemy 
w każdym wydaniu „Poznaj Swój Kraj”.

Zapraszamy!

Paweł Cukrowski

Czytany od 1958 roku
Wydawany przez Poznaj Swój Kraj sp. z o.o.
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Wszelkie prawa zastrzeżone
Poznaj Swój Kraj jest znakiem towarowym pod ochroną, zarejestrowanym w Urzędzie 
Patentowym RP. Używanie go przez kogokolwiek na terenie kraju jest bezprawne. 
Wykorzystywanie w/w nazwy jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Poznaj 
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Moi mili
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Wśród gości były osoby związane 
z kulturą i turystyką, przedstawi-
ciele lokalnych władz i szkół. Pa-

tronat honorowy objął Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego. Program Dnia 
obfitował w atrakcje, były i niespodzian-
ki. Najważniejsza stała się jednak moż-
liwość bezpośredniego kontaktu z tym, 
co – zdaje się – odeszło bezpowrotnie. 

W XIX-WIecznej WsI
Oto w kilkunastu chałupach...

To już piętnaste, uroczyste obchody Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu, przypominające i popularyzujące bogatą obrzędowość 
świąt Wielkiej Nocy na Mazowszu. 

Niedziela Palmowa na Mazowszu
TemaT miesiąca

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej z Mławy

doKończenie artyKułu  
w PSK nr 635
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Pałac wilanowski, perła 
architektury baroku, to rezydencja 
króla Jana iii Sobieskiego i jego 
ukochanej żony, królowej 
Marysieńki. Przede wszystkim – 
miejsce pamięci i chwały króla,  
ale także zabytek, pełen 
wspaniałych dzieł sztuki, 
zgromadzonych przez kolejnych 
właścicieli pałacu. Muzeum 
otwarte dla wszystkich, już od 
czasów, gdy zdecydował tak 
Stanisław Kostka Potocki.

Pałac królewski 
w Wilanowie

ZAMKi, PAłACE, POSiADłOśCi

doKończenie artyKułu  
w PSK nr 635
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Kościół w Kraszewie, pod wezwaniem 
Świętej Trójcy, to jedna z nielicznych 
świątyń zachowanych na Mazowszu, 

która łączy w swej konstrukcji te właśnie 
materiały. Oczywiście, murowane ele-
menty – zakrystie, skarbczyki czy kaplice 
– spotkamy przy wielu drewnianych ko-
ściołach na terenie całej Polski. Najczę-
ściej są to pozostałości po rozpoczętych 
budowlach, na dokończenie których za-
brakło pieniędzy.

MIał być ceglany…
Tak jest również w przypadku Krasze-
wa... 

Kilkanaście kilometrów przed Ciechanowem, jadąc 
drogą nr 50 z Płońska, mijamy – jak się może  
wydawać na pierwszy rzut oka – dość dziwny kościół,  
bo zbudowany z drewna i cegły zarazem. 

Kraszewo
ARCHiTEKTURA DREWNiANA

Pomnik nagrobny hrabiego Brunona Kicińskiego

doKończenie artyKułu  
w PSK nr 635
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byłam tam ostatniej jesieni, z końcem 
października, kiedy miasta wydają się 
najbardziej szare. Okolicę rozjaśniały 

czerwone jabłka na późno owocujących 
jabłoniach i na ziemi, w kolorowych kop-
czykach. Bardziej pewnie niż latem czy 
wiosną rzucały się w oczy odrapane mury 
domów. W cieplejsze pory roku prze-
słonięte są – tak sądzę – urodą kwiatów 
i licznych w Szydłowie drzew. Mimo to 
nie mam wątpliwości: miasteczko (dziś 
wioska) mogłoby być jednym z najład-
niejszych w Polsce. Gdyby tylko o nie za-
dbać, gdyby odnowić ratusz, gdyby przy-
wrócić spod zszarzenia radosne kolory 
ścian. Nawet w tej jesiennej, szaroburej 
odsłonie, weszło do grona moich fawo-
rytów. Wyobrażam je sobie, jak wygląda 
teraz, gdy śliwkowe sady pokrywają się 
białym kwieciem, a jabłonie wtykają od-
cień różu na zamkowy dziedziniec. Albo 
latem, kiedy – mam nadzieję – doniczki 
z barwnymi kwiatami odświeżają barwy 
i wygładzają pęknięcia tynków. Tak, to 
już przesądzone. Pojadę tam niebawem, 
znowu, sprawdzić, jak to jest.

Te Mury!
Co wyróżnia Szydłów najbardziej, to je-
go zachowane mury obronne...

Mogłoby się wydawać niepozorne to małe dawne miasteczko, nieco, niestety, 
dziś zaniedbane. Z zewnątrz wrażenie robią jego obronne mury, i dla nich w dużej 
mierze się tutaj przyjeżdża. Ale i w środku...

Mury  
Szydłowa

WiOSKi, MiASTA, MiASTECZKA

Mury obronne - od wewnątrz

Ratusz w Szydłowie bardzo potrzebuje renowacji - są nawet plany, ale realizacji brak

doKończenie artyKułu  
w PSK nr 635
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Inicjatorem budowy klasztoru według 
„Spominków Sochaczewskich” był pocho-
dzący z Belgii Aleksander z Mallone, 

biskup płocki w latach 1129-56. Udział 
w tworzeniu opactwa czerwińskiego, 
jak podaje się w literaturze, miał także 
król Bolesław Krzywousty. Nadanie zie-
mi kanonikom w Czerwińsku potwierdził 
papież Hadrian IV w bulli z 1155 roku, a w 

następnych latach – książę Bolesław Kę-
dzierzawy oraz jego brat Henryk.

z granIToWych głazóW
Jedna z największych i najwspanialszych 
świątyń romańskich w Polsce znajduje się 
właśnie tutaj, w Czerwińsku nad Wisłą. ...

Zespół klasztorny składa się z kościoła Zwiastowania Najświętszej Marii Panny 
(bazylika), klasztoru z przełomu XV i XVi wieku oraz dzwonnicy późnogotyckiej.

Zespół klasztorny dawnego opactwa 
kanoników regularnych 
w Czerwińsku nad Wisłą

ZAByTKi

Wielką atrakcją romańską we wnętrzu są freski z Xiii wieku

Pozostałości romańskie

doKończenie artyKułu  
w PSK nr 635
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arabowie wznieśli na tym półwyspie 
twierdzę, zdobytą przez Hiszpa-
nów dopiero w 1462 roku, a więc 

już w nowej epoce, epoce broni palnej. 
Anglicy pojawili się tam na początku 
osiemnastego wieku, a w 1713 roku 
w wyniku pokoju zawartego w Utre-
chcie Gibraltar przeszedł „formalnie” 
w ich posiadanie. Wielkie Oblężenie 
hiszpańskie i francuskie w latach 1779-
83 nie przyniosło zmiany flagi na szczy-
cie góry, a Hiszpanie do dziś nie mogą 
się z tym pogodzić.

słupy heraKlesa
Sama góra ma 426 metrów wysoko -
ści i wznosi się od strony południowo-
-wschodniej niemal pionową skałą z mo-
rza w górę. ... 

Nazwa Gibraltar wywodzi się od imienia wodza berberyjskiego, Tarika, który przybył 
tam w 711 roku na czele swojego wojska na podbój Europy. Dżabal Tarik czyli Góra 
Tarika, w uproszczeniu: Dżabaltarik, Dżabaltar, Dżibraltar. Tarik, dla wzmocnienia 
chęcią przetrwania woli walki swoich żołnierzy, kazał im spalić łodzie, na których 
przypłynęli, aby wiedzieli, że odwrotu nie mają...

Gibraltar  
– na końcu świata

POLONiCA

Na skałę Gibraltaru można też dojść pieszo

Pomnik poświęcony katastrofie na Gibraltarze

doKończenie artyKułu  
w PSK nr 635
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KRAJ

Kalendarz imprez  
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w 2015r.

Nazwa imprezy Data Charakterystyka imprezy

„Noc muzeów” 16.05.2015r.

W Ramach Europejskiej Nocy Muzeów, w godz. 
10.00 – 21.00, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierp-
cu zaprasza do zwiedzania wystaw stałych i czaso-
wych prezentowanych w skansenie, ratuszu oraz 
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

„Dzień Dziecka 
w skansenie” – 

impreza plenerowa
07.06.2015r.

Rodzinny piknik wypełniony różnorodnymi 
grami, zabawami i konkursami. Dzieci poznają 
obowiązki i rozrywki swych rówieśników, któ-
rzy żyli na początku XX wieku. Niezapomnia-
ne wrażenia gwarantuje możliwość zabawy re-
plikami dawnych wiejskich zabawek czy udział 
w konkursie na „Najciekawsze przebranie”.

„Miodobranie w 
skansenie” – impreza 

plenerowa
05.07.2015r.

Impreza przybliża jedną z najstarszych dziedzin 
gospodarki chłopskiej – pszczelarstwo. Populary-
zuje także lecznicze właściwości miodu. Główną 
atrakcją imprezy są pokazy podbierania i wiro-
wania miodu wzbogacone o degustację świeżego 
miodu z plastrów. Tylko podczas Miodobrania 
można zaopatrzyć się w różne rodzaje tego słod-
kiego przysmaku oraz inne produkty pszczele.  

„Żniwa w skansenie” – 
impreza plenerowa 02.08.2015r.

Celem imprezy żniwnej jest przybliżenie 
dawnych prac związanych ze zbiorem zbóż. 
Wszystkie pokazy żniwne odbywają się w na-
turalnej scenerii wsi mazowieckiej przełomu 
XIX i XX w., z użyciem autentycznych narzę-
dzi i sprzętów. Zwiedzający w wielu z nich 
mogą brać czynny udział. Na polach pracuje 
żniwiarka i kosiarka konna oraz młocarnia 
napędzana silnikiem spalinowym. Imprezie 
towarzyszy kiermasz pieczywa i koncerty 
zespołów ludowych.

„Wykopki w 
skansenie” – impreza 

plenerowa
06.09.2015r.

Impreza prezentuje jesienne prace w polu i zagro-
dzie. Na polach odbywają się pokazy tradycyjnych 
metod zbioru ziemniaków. W zagrodach chłop-
skich można zobaczyć proces gręplowania owczej 
wełny, przędzenie wełny na kołowrotku, kręcenie 
powrozów czy kieszenie kapusty. Muzeum oferuje 
owoce i warzywa pochodzące z własnych upraw. 
W ognisku pieczone są ziemniaki, a na scenie am-
fiteatru występują zespoły i kapele popularyzujące 
folklor Mazowsza.

10



będzie można uczestniczyć w wytwa-
rzaniu soli w XVII-wiecznej warzelni, 
w pokazach i warsztatach czerpania 

papieru, skręcania lin, lepienia garnków, 
pracy kowala – a także odkrywać sól na 
wiele sposobów. 

Tradycyjnie zaprezentują się stoiska 
dawnych i obecnych producentów so-
li i uzdrowisk solankowych, sól będzie 
można nabyć w jatce solnej, a z myślą 
o pasjonatach geologii przygotowano mi-
ni-giełdę minerałów.

...

Różnorodnie, ciekawie i interaktywnie zapowiada się impreza Święto Soli,  
na którą Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza 7 czerwca,  
w godzinach 9.30 – 18.00, do Zamku Żupnego. 

Święto Soli w Wieliczce 
PATRONAT

święto Soli - jatka solna,  fot. L.Kostuś

święto Soli - inscenizacja 
historyczna, fot. P. Chwalba

święto Soli, fot. P. Chwalba

doKończenie artyKułu  
w PSK nr 635
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W ładysław Jagiełło, mimo pobicia 
Krzyżaków pod Grunwaldem, 
wciąż nie miał spokoju na pół-

nocno-zachodniej granicy państwa. Już 
trzy lata po pierwszym pokoju toruńskim 
wybuchła kolejna wojna, spowodowana 
koniecznością wymuszenia od Zakonu 
realizacji postanowień traktatu. Została 

ona nazwana później wojną głodową, a to 
z powodu niszczenia i chowania żywności 
przez Krzyżaków, chcących w ten sposób 
zmusić Polaków i Litwinów do ustąpie-
nia. Pokój w Brodnicy zakończył walki, ale 
spór kontynuowany był i później, między 
innymi przez wystąpienia Pawła Włod-
kowica na soborze w Konstancji, a także 

przez kolejne starcia, które miały miejsce 
w 1422 roku i zakończyły się zdobyciem 
przez Polaków zamku w Golubiu i poko-
jem mełneńskim.

Osobliwy jest dziś ten zamek. W środku wielki, pusty dziedziniec, a budynek 
mieszkalny jakby przyklejony do murów od zewnątrz. Podobnie, po drugiej 
stronie, przyklejona jest wieża bramna. A na dobitkę, naroża murów 
wzmocnione są rzadko spotykanymi w Polsce cylindrycznymi, przecinającymi 
proste mury wieżyczkami.

Osobliwy zamek Dybów
RUiNy

Wjazd do zamku

KonKursy

To jedyne takie miejsce w Polsce i jedno z dwóch w Europie. Krzyże stawiano tu już od początku osiemnastego wieku, gdy to 
miejsce miało być jedynym schronieniem od morowego powietrza. Ci, którzy przeżyli zostawiali na tym wzgórzu krzyże. 
Dziś jest ich tam kilkanaście tysięcy i cały czas przybywają nowe.  Co to za miejsce?

To zadanie dla Was, drodzy Prenumeratorzy. Na odpowiedzi z podaniem numeru Karty Prenumeratora czekamy do 
01. czerwca pod adresem: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl lub 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 17.

Znasz-li ten kraj

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.

Fot. Kamil Nowak

doKończenie artyKułu  
w PSK nr 635



s łońce zachodzi, nie ma więc na co 
czekać, trzeba szukać noclegu. Szans 
jest kilka, problemu nie ma, „loguję 

się” w jednym z przydrożnych zajazdów. 
Nazajutrz bardzo ambitny plan: przez 
Rypin i Golub-Dobrzyń do Torunia, szla-
kiem i Doliną Drwęcy.

póKI sToją
Pogoda dopisuje, ruch na drogach nie-
stety też. Jadę jednak „główną”, bo cza-
su wiele nie ma. ...

W Sierpcu na dworcu 1  byłem około osiemnastej. Po latach zapaści można 
już stamtąd dojechać w trzy kraju strony, szkoda tylko, że dla krajoznawców 
w najciekawszym kierunku, czyli do Brodnicy, już i jeszcze nic pasażerskiego nie 
jeździ. Jakże byłoby wspaniale, gdyby szynobus z Warszawy nie kończył biegu 
w Sierpcu i do Brodnicy dojeżdżał!

Doliną Drwęcy
ROweRem Na weekeNd

Wysoki brzeg Drwęcy: tu spotyka się szlak rowerowy i kajakowy

Zabytkowa aleja 300-letnich buków. W ich cieniu podróżował Fryderyk Chopin.

doKończenie artyKułu  
w PSK nr 635
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Ta przyprawa, barwnik, lekarstwo to 
oczywiście szafran, robiony ze zbie-
ranych ręcznie, żółto-pomarańczo-

wych słupków kwiatowych krokusa. Każ-

dy krokus ma ich trzy. Żeby wyprodu-
kować kilogram szafranu, trzeba użyć 
około 120 000 kwiatów. Zebrać je, kiedy 
kwitną, w dwa tygodnie wczesną wiosną 

(choć są też gatunki jesienne) i ususzyć. 
Spożyty w wielkiej ilości może zabić, ale 
to ostrzeżenie tylko dla bogaczy. Szafran 
jest najdroższą przyprawą świata.

szafran spIsKI
W Polsce rośnie dziko, przyniesiony przez 
owce wołoskie kilkaset lat temu. Nasza 
odmiana krokusa to szafran spiski. ...

Był sobie raz młodzieniec Krokus. Mieszkał w greckiej mitologii i choć go 
ostrzegano, zakochał się w nimfie, w której zakochać się nie był powinien. Za to 
bogowie zmienili go w kwiat. Potem ludzie uznali ten kwiat za symbol abstynencji, 
może dlatego, że Krokus musiał wyrzec się miłości. Mimo to stosowali go jako 
afrodyzjak, a także barwnik, przyprawę, lekarstwo. Wykorzystywali. Czasem 
za dużo, i wtedy mścił się, dając gorzki smak potrawom. Barwił je też na żółto, 
z zazdrości, że jest już tylko kwiatem i nie może kochać. 

Śladem krokusów 
wyPRawa Z Plecakiem

Tatrzańskie krokusy wychodzą spod śniegu w tym roku od połowy kwietnia

Panorama z Kopieńca, Dolina Pańszczycy, fot. Wojciech Płazak

doKończenie artyKułu  
w PSK nr 635
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K tóregoś letniego wieczoru Adaś opo-
wiedział o małej wiosce, leżącej nie-
daleko Międzyrzecza. W okalających 

ją lasach ukryte są bunkry z czasów dru-
giej wojny światowej. Podsycał rosnącą 
chrapkę: opuszczone w lesie, zarośnięte 
chaszczami. Nieprzeznaczone do zwie-

dzania dla typowego turysty. 
Brzmiało to atrakcyjnie. 

rzecz jasna – auTosTop!
Potrzebny będzie trzydniowy urlop, noc-
leg i transport. Rzeczy układały się gład-

ko. Praca pozwoliła na siebie poczekać. 
Kwaterunek mieliśmy ...

każdy pomysł na podróż ma swój własny „zapach 
i smak”. i to właśnie te dwie rzeczy decydują o tym, 
czy mam na nią apetyt. dużo zależy od nastoju. 

Przystanek Kursko
POmysł Na wyciecZkę

Ziemia lubuska

Świebodzin to średniowieczne miasteczko z pięknym 
ratuszem, starymi kościołami i domami z XiX wieku,  
fot. Jarosław wnorowski

Świebodzin - 36-metrowa  
figura chrystusa.  
Fot. Jarosław  
wnorowski

doKończenie artyKułu  
w PSK nr 635



spalski Park Krajobrazowy, położony 
w dole rzeki, powstał w 1995 roku, 
choć pierwsze sugestie jego utworze-

nia pojawiły się już 16 lat wcześniej. Jako 
ciekawostkę można wspomnieć, iż pier-
wotnie miał on się nazywać Inowłodzkim 
Parkiem Krajobrazowym nad Pilicą. 

MaloWnIcza dolIna
Chroni malowniczą dolinę Pilicy i okalają-
ce ją Lasy Spalskie, pozostałość po dawnej 

Puszczy Pilickiej. Rzeka płynie tu natural-
nym korytem wśród lasów i łąk, a liczne 
meandry, starorzecza i wyspy czynią ją 
jeszcze piękniejszą. ... 

Na wstęgę Pilicy, niczym korale na sznurek, nanizane są parki krajobrazowe. 
Sulejowski i Przedborski (PSK 9/2013 i 1/2015), oraz trzeci z nich –Spalski – 
ostatni element tej układanki.

Carskie echa nad Pilicą
PaRki kRaJObRaZOwe

inowłódz, cmentarz przy kościele św. idziegoRezerwat Spała - słynne sosny „na szczudłach” 

inowłódz, dolina Pilicy

doKończenie artyKułu  
w PSK nr 635
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1.
Większość tego, co w Gorcach najpiękniejsze, zawdzięczamy 
Wołochom, wędrownemu ludowi pasterskiemu z Bałkanów. 
Przybyli na przełomie XIV i XV wieku. Przynieśli ze sobą kro-
kusy, nowe słowa, pasterskie zwyczaje, zbójnictwo, a ich owce 
miały w sierści zaplątane nasiona krokusów. Z wołoskiego ję-
zyka pochodzą (między innymi) słowa baca, juhas, bryndza, 
bundz, żętyca, kożuch, szałas, koliba czy redyk. Oni też głównie 
wypalali polany, bo zalesione silnie góry nie były dobrym miej-
scem do wypasu owiec i kóz. ...

Gorzeć, płonąć, palić się – to właśnie 
znaczy słowo Gorce. Te, które goreją. 
Chodzi o wypalanie polan pośród 
głębokich lasów. Nazwy takiej na 
określenie pasma gór leżących 
naprzeciw Tatr, w Małopolsce, używano 
już w Xiii wieku; o Gorcach pisał Jan 
Długosz. Dziś gorzeć i płonąć mogą tutaj 
tylko watry (ogniska) i ludzie – afektem 
do tych urzekających gór.

Gorzeć 
w Gorcach

KRAiNA TURySTyCZNA
Widok na Gorce, w stronę Pienin

Bulandowa kapliczka na Jaworzynie Kamienickiej, drugim co do wielkości 
szczycie Gorców (na trasie Turbacz-Gorc)

Koni dużo jest zwłaszcza w Ochotnicy, ale wszędzie w gorczańskich wioskach, 
a zwłaszcza przysiółkach, pracują wciąż one, fot. Wojciech Płazak

Charakterystyczne dla Gorców widoki

doKończenie artyKułu  
w PSK nr 635
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z drugiej – „mieszka” to powiedziane 
łagodnie: jest, po prostu, pasożytem. 
Żeruje głównie na korzeniach słab-

szych i starych drzew oraz krzewów, nie 
przeprowadza fotosyntezy, ssawkami 
pobiera substancje odżywcze.... 

Zdjęcia: Tomasz Kamiński

Łuskiewnik różowy 
(latharea squamaria) to 
jest, z punktu widzenia 
człowieka, bardzo 
dziwna roślina, wręcz 
dwuznaczna. Symbol 
wiosny o ładnym kolorze, 
żyje między innymi 
na rozkwitających 
właśnie drzewach. Nie 
jest mu tam chyba 
bardzo wygodnie, bo 
produkuje dużo więcej 
drobniejszych nasionek, 
niż wówczas, gdy za 
dom wybierze sobie 
wierzbę, topolę czy 
wiąz. Sympatyczny znak 
wiosny – z jednej strony.

Łuskiewnik różowy

w Świecie ROŚliN

doKończenie artyKułu  
w PSK nr 635
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n ieraz już wieszałem na brzozie 
domek, specjalnie dla nich wyko-
nany, ale w konkurencji o niego 

wygrywały zwykle szpaki. Tym razem 
więc na dwóch sąsiednich brzozach po-
wiesiłem dwie budki 
– niech sobie szpaki 
je zajmują! – a dla 
dudków przezna -
czyłem oryginalną 
dziuplę w sosnowym 
pniu. Pień postawi -
łem na ziemi i przy-
wiązałem do młodej 
sosny. W odległości 
7 metrów, w rozgałę-

zionej gęsto dzikiej jabłoni, zrobiłem 
czatownię i od czasu do czasu zasiada-
łem w niej z nadzieją, że zobaczę dudki 
zasiedlające domostwo.

długI języK na MróWKI
Minęła połowa kwietnia, nadszedł 
jego koniec, a przy dziupli nic się 
nie działo. Aż pewnego dnia, na 
początku maja, z otworu wyłoniła 
się ptasia głowa. Nie był to jednak 
ani dudek, ani szpak. 
...

przylatujący rodzic 
wsadzał w rozwarty 
dziobek pisklęcia swój 
dziób, by wsypać jego 
zawartość prosto do 
oczekującego gardła.

Mój sąsiad zza płotu przywiózł mi wczesną wiosną z lasu, gdzie pracował przy 
wyrębie drzew, spory kawał sosnowego pnia, z dziuplą wykutą przez dzięcioła. 
Wiedział, że chcę zwabić na podwórko dudki, które każdego kwietnia pojawiają 
się w naszej nadnarwiańskiej wiosce. 

Dziwny dzięcioł – krętogłów

bliżeJ ZwieRZąT

Krętogłów - dziwny dzięcioł

Język krętogłowa jest niezwykle długi Rodzice z dziobami pełnymi pożywienia

doKończenie artyKułu  
w PSK nr 635
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Bliżej zwierząt

serbołużyczanie w granicach Polski 
mieszkali tylko raz, za czasów Bole-
sława Chrobrego. Później na wiele 

wieków granica polsko-niemiecka prze-
sunęła się w kierunku wschodnim, polskie 
kontakty z Serbołużyczanami zostały 
więc zerwane.

Polacy zaczęli się nimi bardziej inte-
resować w XIX wieku, kiedy to narody 
słowiańskie przeżywały odrodzenie. ...

Trudno może sobie wyobrazić, że obszary Niemiec wschodnich zamieszkiwała 
kiedyś ludność słowiańska. Niemcy w ciągu wieków wyparli ją, czy raczej 
zasymilowali. Lecz do dziś pozostało jeszcze kilkadziesiąt tysięcy Słowian na 
łużycach w Saksonii, w okolicach miasta Cottbus (Chociebuż) i Bautzen (Budziszyn). 
Są to właśnie Serbołużyczanie (poprawny jest też etnonim Serbowie Łużyccy), 
najmniejszy i najbardziej wysunięty na Zachód naród słowiański.

Serbołużyczanie

mNieJsZe mNieJsZOŚci

Rynek w Żarach

doKończenie artyKułu  
w PSK nr 635
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s łowo pałac pojawiło się u nas w pięt-
nastym wieku, pierwszy raz w „Psał-
terzu Floriańskim”, jako niekoniecznie 

najbardziej właściwe tłumaczenie łaciń-
skiego atrium. ... 

Pałac
Co już jest, a co jeszcze nie jest pałacem? „Pałacem zwie się w Polsce 
każdy dwór szlachecki o piętrze, mniej więcej biały, z dachem mniej więcej 
czerwonym” – tak pisał w połowie dziewiętnastego wieku Edmund 
Chojecki, kpiąc z zadęcia szlacheckiego. A kilkadziesiąt lat wcześniej 
Trembecki patetycznie i retorycznie pytał i odpowiadał: „O miasto! cóż 
są twoje częstokroć pałace? / Łzami dobrych zlepione ubogiego prace!”, 
pokazując drugą stronę przepychu pałaców prawdziwych.

Fot. PC

FELiETON BRALCZyKA

Żary

doKończenie artyKułu  
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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 turysty-

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

Pan Krzysztof z Bielska-Białej przysłał zdjęcie zagadkowego 
oblicza zastygniętego w pniu wierzby, na góskiej wyprawie 
znalazł doskonale symetryczne krokusy. 

Dziękując prosimy Czytelników o nadsyłanie kolejnych zdjęć – 
cudów przyrody.




