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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 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?

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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Lato za pasem. Zanim rozjedziemy się na cztery Polski strony zachęcam do podróży z nami. 
W tym miesiącu zabieramy Was do Łowicza – stolicy Bożego Ciała w Polsce – abyście raz 
jeszcze przeżyli tę uroczystość, od ubiegłego roku wpisaną na listę „ustnego i niematerial-

nego dziedzictwa ludzkości UNESCO”. Na liście UNESCO znajduje się również Zamek Żupny 
w Wieliczce, o którym piszemy w tym wydaniu PSK. Miłośnikom zabytków ponadto pokazujemy 
zabytkową cerkiew w Hrebennej i ruiny królewskiego zamku w Rawie Mazowieckiej. 

Miłośnikom turystyki aktywnej proponujemy Podlasie na rowerze, to znakomity teren na długie wyprawy połączone 
ze zwiedzaniem, warto zajrzeć do Supraśla, Mielnika nad Bugiem, tak niedaleko przecież od Warszawy. Będąc tam od-
wiedźcie również Górę Grabarkę – to niezwykłe miejsce, Częstochowa Prawosławnych w Polsce. To niedaleko.
Turystów z plecakiem zapraszamy na Jasień w Beskidzie Wyspowym, to miejsce, gdzie spokojnie porozmawiasz ze so-
bą, mimo piękna tamtejszych okolic – jeszcze region mało popularny. Ci, którzy już tę rozmowę odbyli mogą spokojnie 
jechać w Karkonosze – pełne turystów o każdej porze roku.
Tym razem mamy również propozycje dla kajakarzy. Czy to na rzekę Wel, czy na Łupawę. Obie piękne, obie z zacię-
ciem górskim, chociaż Łupawa góruje pod tym względem nad każdą rzeką Polski nizinnej i w niczym nie ustępuje Dunaj-
cowi czy Popradowi. To moja pierwsza rzeka, niezapomniana do dziś. Spotkaliśmy tam człowieka, który wyjawił nam, 
że jest drugi raz na Łupawie po siedemnastu latach. Było to wówczas niepojęte dla mnie. A dziś, aż wstyd się przyznać 
ile to już lat minęło...
Niech zatem jedni siądą do lektury, aby przypomnieć to czy owo, inni zaś niech dadzą się zauroczyć  opisami i ruszają 
w drogę, bo warto!

Patronaty
Przypominamy o zbliżającej się imprezie pod naszym patronatem, a mianowicie o Marszu Śledzia, który odbędzie się 
22 sierpnia br. Niech wszyscy przebywający w tym okresie w rejonie Zatoki Gdańskiej przybędą do Kuźnicy i Rewy 
dopingować Śledzie. To nie lada wyczyn przejść przez Zatokę! 
Zapraszamy również na imprezy na stałym lądzie, a przed wszystkim do skansenu w Sierpcu 5 lipca na Miodobranie, 
oraz 1 i 2 sierpnia do skansenu w Węgorzewie na XXXVIII Jarmark Folkloru. Programy tych imprez publikowaliśmy 
bądź publikujemy na naszych łamach.
Będziemy tam obecni – zapraszamy.

Konkursy
Zakończyliśmy internetowy konkurs Powitanie Wiosny, III Edycję Konkursu dla Uczniów, podsumowujemy „Poznaje-
my Ojcowiznę”. Laureatom gratulujemy, a dziękujemy wszystkim uczestnikom. Już dziś zapraszamy do nowych edycji 
i nowych konkursów. Szczegóły wkrótce.
Zapowiadamy jednak już teraz internetowy konkurs na naszym profilu na Facebooku. Na wa-
kacje bierzcie aparaty ze sobą i róbcie zdjęcia przyrody, zabytków i samego siebie. Regulamin 
konkursu opublikujemy do końca czerwca na naszym profilu . Zapraszamy.

Paweł Cukrowski
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Moi mili

Wycieczki wąskotorówką
PIASECZYŃSKO-GRÓJECKIE

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

 22 756-75-67

PIASECZNO Wycieczki wąskotorówką
TPKS BANA

www.ciuchcia-sroda.pl
tpks.bana@gmail.com
 607 967 143

ŚRODA
 WIELKOPOLSKA Wycieczki pociągami retro

TURKOL
www.turkol.pl
biuro@iripk.pl 
 603 366 366

POZNAŃ
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Uroczystość Bożego Ciała została wprowadzona w trzynastym wieku przez papieża 
Urbana IV. To podniosłe i radosne święto katolickie na cześć Przeistoczenia – chleba 
i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Powstało ono ze względu na widzenia  
św. Julianny z Cornillon (1193-1258) na terenie dzisiejszej Belgii.

Procesja Bożego Ciała w Łowiczu
TemaT miesiąca

doKońcZenie artyKułu  
W PSK nr 636
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Wystawy:
Od 23.VI-IX.2015r.
l „Historia, kultura materialna i duchowa mniejszości ukraińskiej na Mazurach ”
l „Wolni Polscy Żeglarze – Piotr i Mieczysław Ejsmont”. Wystawa historyczna  
na ogrodzeniu Parku Etnograficznego nad Węgorapą
l  „ Państwowa Straż Pożarna w rysunku Witolda „Wiktora” Jusisa z lat 1992-2015”. 
l  „Historia, kultura materialna i duchowa mniejszości ukraińskiej na Mazurach.  
Jubileusz 50-lecia Parafii Greckokatolickiej św. Krzyża w Węgorzewie”.
l „Arno Surmiński. Przeżywane… wspominane…” Wystawa  biograficzna w ję-
zyku polskim i niemieckim z Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu
Od 15.VI-VIII.2015r.
l „Sto widoków Warmii”- wystawa fotografii Andrzeja Waszczuka

IMPREZY:
LIPIEC
4.VII.2015r.- X Regionalny Festiwal Kultury Łowieckiej w programie:
l zawody strzeleckie,
l koncerty zespołów myśliwskich
l konkurs „Najlepsza potrawa z mięsa dzika”
l kiermasz zdrowej żywności i artykułów łowieckich,
l pokazy psów ras myśliwskich,
organizator: Polski Związek Łowiecki w Suwałkach, Koła Łowieckie:  
„Mazury”, „Żbik”, „Cyranka”.

SIERPIEŃ
1-2.VIII.2015r. – XXXVIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru. 
W programie:
l targi sztuki ludowej i rękodzieła
l przegląd zespołów folklorystycznych, kapel i solistów z Polski i krajów 
ościennych,
l pokazy warsztatowe tradycyjnego rzemiosła,
l zabawa ludowa z zespołem Bum Bum Orkestar 
l wystawy okolicznościowe

Przez cały rok czynne są wystawy stałe  
w Parku Etnograf icznym nad Węgorapą:

Posiadamy 3  chaty mazurskie, remizę strażacką i kuźnię, w których umiesz-
czono ekspozycje:
1. Mazurska chata podcieniowa z Woźnic 35 (pow. mrągowski) „Kultura 
materialna mieszkańców Mazur” .
2. Mazurska chata podcieniowa z Krzyżewa 10 (pow. ełcki) „Rzemiosło 
wiejskie – narzędzia i wytwory”.
3. Mazurska chata z Krzyżewa 16 (pow. ełcki) „Cztery pory roku”. 

4. Murowany dom z Węgorzewa - wystawa z akcji „Dar dla Muzeum”.
Zapraszamy do naszych pracowni na:
Zajęcia rękodzielnicze z  zakresu: wyrobu kwiatów z bibuły, ceramiki, 
tkactwa, malowania torby bawełnianej, wycinanki, wykonania „lalki mo -
tanki”, zdobienia ptaszków drewnianych, wykonania ozdób z f ilcu, zdo -
bienia kubków drewnianych. 

Zapraszamy do obejrzenia zajęć  z poprzednich lat na naszej stronie  
http://www.muzeum-wegorzewo.pl/oferta/inne_zajecia/inne_zajecia.htm

Pokazy warsztatowe:
tkactwo na warsztacie tkackim, garncarstwo na kole garncarskim, wyrobu 
kwiatów z bibuły, plecionkarstwa (wiklina), rzeźbiarstwa, koronkarstwa …

Lekcje  muzealne:
Proponowane są lekcje dotyczące różnych aspektów dawnego życia co -
dziennego, etnograf ii, archeologii, historii itd. Każdorazowo tematyka 
oraz sposób przekazu dostosowywane są do wieku, a także miejsca za-
mieszkania młodych odbiorców i ich świadomości kulturowej. W Muzeum 
istnieje zestaw proponowanych tematów lekcji muzealnych, ale także od-
bywają się lekcje, opracowane pod indywidualne „zamówienia” poszcze-
gólnych grup. Czasami lekcje łączą się z prezentowanymi aktualnie wy-
stawami czasowymi. 
Każda z lekcji połączona jest z prezentacją multimedialną lub demonstra-
cją oryginalnych zabytków, rekwizytów itp. 
l Istnieje możliwość realizacji pokazów, niektórych zajęć rękodzielni-
czych  i lekcji muzealnych poza Muzeum,  w  ośrodkach lub plenerze.

Ceny: bilet wstępu do Muzeum i skansenu  
 - normalny – 10 zł,
 -  ulgowy - 7 zł,
 Zajęcia(około 1 godz.)  
 - grupowe – 12 zł od osoby,
 - indywidualne – 20 zł,
Pokazy( do 5 godzin) - za 1 pokaz 350 zł, 
Lekcje muzealne - 2 zł od osoby, 
jeśli zajęcia odbywają się poza Muzeum dochodzą koszty transportu
 Zapraszamy do współpracy

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W WĘGORZEWIE
jest czynne we wszystkie dni tygodnia,
(w sezonie:15.VI-15IX  w godz. godz.8.00 - 18.00)
Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. Portowa 1;
tel/fax (87) 427 32 42, (87) 427 52 78
e-mail: mkl.wegorzewo@wp.pl 
www.muzeum-wegorzewo.pl

 na imprezy i wystawy czasowe:

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie 
zaprasza w sezonie letnim  

czerwiec-sierpień 2015r.

arTykuł sponsorowany
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W tym samym budynku mieszkał 
i sprawował władzę: zarządzał, 
przyjmował gości (nawet i wład-

ców), opłacał górników, magazynował 
sól, zawierał umowy sprzedaży, przecho-
wywał narzędzia pracy, zlecał wydawanie 
ich pracownikom.

DochoDy z soli
Wszystko to czynił żupnik w Zamku Żup-
nym w Wieliczce. Produkcja soli należała 
do najważniejszych tutaj dóbr, już zresz-
tą od kilku tysięcy lat.

Zamek Żupny 
w Wieliczce

ZAMKI, PAłACE, POSIADłOśCI

Zamek Żupny, fot. B. Pasek

Na początku warto wyjaśnić, co znaczy słowo żupa: dawniej nazywano tak 
kopalnie soli. Żupą zarządzał żupnik, a jako delegowany przez króla urzędnik  
lub dzierżawca zyskownej kopalni, potrzebował wygodnej i okazałej rezydencji.

doKońcZenie artyKułu  
W PSK nr 636
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W tym miejscu, właściwie tuż przed 
samą granicą, warto przerwać po-
dróż, aby zobaczyć jedną z najcie-

kawszych i zarazem najstarszych cerkwi 
greckokatolickich, jakie możemy spotkać 
na Roztoczu.

zaWiła historia Wyznań
Wieś Hrebenne istniała już w pierwszej 
połowie XV wieku i wtedy prawdopodob-
nie powstała pierwsza cerkiew drewnia-
na, wówczas jeszcze jako świątynia pra-
wosławna. 

Wielu turystów, przekraczających w Hrebennem granicę polsko-ukraińską 
i jadących dalej przez Żółkiew do Lwowa, często nawet nie zauważa drewnianej 
cerkwi, nieco ukrytej na zarośniętym wzniesieniu wśród starych lip.

Hrebenne
ARCHITEKTURA DREWNIANA

Cerkiew w Hrebennem - dziś już z dachem gontowym

doKońcZenie artyKułu  
W PSK nr 6366
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KONKURSy

W zakończonym Konkursie fotograficznym 
„Powitanie Wiosny” otrzymaliśmy 68 zdjęć 
od 16 autorów. Spośród nadesłanych prac 
wybraliśmy 12, na które otrzymaliśmy 
121 głosów mailowych.
Bezapelacyjnym zwycięzcą okazał się  
p. Ireneusz z Lubina, która to praca uzyskała 
42 głosy.
Na dalszych miejscach uplasowały się  
Pani Jagoda z Wrocławia, Pan Andrzej 
z Krotoszyna i Pani Dominika z Elbląga który 
otrzymali odpowiednio 20, 18 i 16 głosów.
Gratulujemy, nagrody wysłaliśmy pocztą.

Laureaci Konkursu „Powitanie Wiosny” 

pierwsze miejsce Drugie miejsce Trzecie miejsce Czwarte miejsce



ten leżący na uboczu, mało znany za-
kątek, oddalony jest ledwie o dwie 
godziny jazdy samochodem z War-

szawy, Lublina czy Białegostoku. Jest tu 
przepiękna rzeka Bug, nie ma przemysłu, 

uciążliwego dla środowiska, a krajobraz 
ma walory unikatowe. Stąd doskonałe te-
reny do rekreacji i wypoczynku. Świetne 
trasy turystyczne i widokowe, liczne pa-
miątki minionych czasów, zachęcają do 
poznania barwnej, kilkusetletniej prze-
szłości gminy.

skarbnica zabytkóW
Mielnik ma burzliwą i bogatą przeszłość 
historyczną. Pełnił wiele znaczących 
funkcji, nawet międzynarodowych. Był 
etapową rezydencją monarszą, goszczą-
cą niejednokrotnie książąt i królów, do-
stojników państwowych. Był miejscem 
ważnych zjazdów i narad znanych z hi-

storii. To w Mielniku właśnie gościł Ka-
zimierz Jagiellończyk, na koronę polską 
oczekiwał książę Aleksander i Zygmunt 
zwany później Starym, tutaj podpisano 
akt unii mielnickiej, ostatecznie jednak 
nie wcielonej w życie.

Mielnik – malownicza gmina, położona w części województwa podlaskiego 
wysuniętej najbardziej na południe, w narożniku utworzonym przez rzekę Bug 
i wschodnią granicę państwa (z Białorusią). 

Gmina Mielnik nad Bugiem

ARtyKuł SPONSOROWANy

Ruiny kościoła zamkowego z początku XV wieku

Cerkiew w Koterce

mielnik z lotu ptaka
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Artykuł sponsorowAny

Jest kilka Konstancinów.    
Pierwszy: park z tężnią w kształcie 
podkowy. W pobliżu źródła można 

przebywać około 10 minut. Przepiękne 
tutaj latają motyle.   
Drugi: stuletnie wille, toną w zieleni, po-
stawione właściwie w lesie, że czasem 
trudno dojrzeć zza drzew, co to za dom 
tam stoi. Niektóre dość zaniedbane, inne 
– prześliczne, stylowe, stare i zabytkowe, 
ciągną oczy wykuszami, wieżyczkami, 
jaskółkami, balkonikami, kominami, ko-
lumnami, dachów spadzistością, kształ-

tów oryginalnością, czystością barw.   
Trzeci: zwykłe, szare miasto.   
Czwarty: okolice Starej Papierni z począt-
ków XIX wieku. Niestety – przerobionej 
na centrum handlowe. Nowoczesność 
dotarła i tu... 

Konstancin-Jeziorna – małe miasteczko, przycupnęło przy molochu. Nie dało się 
wchłonąć Warszawie, jak sąsiadujące z nim Piaseczno, gdzie o granicy między 
miejscowościami świadczą tylko kolejne tablice z nazwami. Jego obroną stała się 
historia, prześliczne zabytkowe wille, status uzdrowiska, zieleń. 

Konstancin-Jeziorna

WiOSKi, miAStA, miAStECzKA 

Willa Este, fot. Cezary Puchniarz

Konstancin. W parku Zdrojowym. fot. D. Bednarski
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artykuł sponsorowany

konstanciński Dom Kultury przygo -
tował projekt, dzięki któremu no-
wa strona www.visitkonstancin.

pl prezentować będzie wszystkie in-
formacje, potrzebne turystom: o noc-
legach, gastronomii, atrakcjach gminy, 
zabytkach. Zaprojektowane zostały 
nowe piesze i rowerowe szlaki tury-
styczne, w tym tematyczne: śladami 
artystów, śladami architektury moderni-
stycznej i sławnych architektów, f ilmowy 
Konstancin, szlak kajakowy, ścieżki przy-
rodnicze, szlak ornitologiczny, śladami ka-
pliczek, szlak nadwiślańskiego Urzecza, 
szlak Stefana Żeromskiego i wiele innych. 
Inauguracja szlaków będzie miała miej-
sce 14 czerwca.

Dostępne będą też nowe publikacje: 
przewodnik turystyczny, albumy „Arty-
ści dawnego Konstancina” i „Wycinanka 
Polska” oraz mapy. W specjalnie przy-
gotowanym audiobooku głosu użyczyła 
Krystyna Czubówna. Nową infrastruk-
turę turystyczną tworzyć będą zloka-
lizowane w różnych miejscach miasta 
infokioski oraz zewnętrzny system wy-
stawienniczy. 

W willi „Hugonówka” powstanie mul-
timedialna wystawa Konstancina-Jezior-
ny z fotografiami, mapami, pamiątkami 
i dokumentami, przechowywanymi do-
tychczas w prywatnej pamięci i domo-
wych archiwach mieszkańców. Otwarcie 

wystawy – 25 czerwca. Promocja pro-
jektu  ruszy od 1 lipca, a od 14 czerwca 
będą promowane szlaki. Od 26 czerw-
ca wystawa będzie czynna codziennie w 
godzinach - 11:00-18:00.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Do Konstancina-Jeziorny przyjeżdża 
się nie tylko pooddychać solankami, czy 
napić się dobrej kawy, ale także aktywnie 
spędzić czas. To właśnie tutaj mieszkają 
wrażliwi na piękno artyści, sportowcy, 
biznesmeni i dziennikarze – między in-
nymi Karol Strasburger. 

„W Konstancinie się wychowałem, cho-
dziłem do szkoły, jeździłem na rowerze 
i biegałem po lesie – wspomina. – Kiedy 
miałem dwa lata, moja rodzina przepro-
wadziła się tu z Warszawy. Potem „wyemi-
growałem”, ale dziesięć lat temu wróciłem. 
Zawsze pamiętałem Konstancin jako zie-
lony, wakacyjny, piękny. To z pewnością 
jeden z powodów, dla których ludzie tu się 
osiedlają. Poza tym trzeba wymienić dobry 
dojazd i oczywiście, uzdrowiskowy klimat. 
Nie da się jednak ukryć, że istnieją także 
pobudki snobistyczne – zbiera się tutaj 
śmietanka towarzyska. Biznesmeni wy-
kupili większość starych willi i je odnowili; 

trzeba przyznać, że wyglądają one pięknie. 
Co się robi w Konstancinie? Spaceruje po 
parku i przesiaduje w kawiarenkach. Moż-
na wybrać się na kajaki, rower lub konie. 
Albo po prostu, snuć uliczkami podziwia-
jąc fantastyczną architekturę początku 
XX wieku.” n

Kalejdoskop Konstancina
W czerwcu w ramach projektu „Kalejdoskop Konstancina” rozpoczyna się wielka 
promocja jego dziedzictwa. Powstają przewodniki, mapy, szlaki turystyczne, 
strona internetowa, infokioski, baza zabytków i sala muzealna. Konstancin  
– to więcej niż uzdrowisko!

Rzeka Jeziorka, fot. Cezary Puchniarz

Zagłobin, fot. Cezary Puchniarz
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niezależnie od tego, czy budowniczym zamku był książę siemowit 
iii (według Jana z czarnkowa) czy król kazimierz wielki (według Jana 
Długosza), z królewskiego zamku do dziś nie zostało prawie nic.

Rawa Mazowiecka

RUINy
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W pierwszej ludowej legendzie zna-
lazł się pewien starzec, mieszka-
niec Siemiatycz, któremu we śnie 

objawił się sposób na powstrzymanie za-
razy pustoszącej okoliczne tereny w 1710 
roku. Oto należało udać się na uroczysko 
Sumieńszczyzna i napić się wody ze źró-
dła bijącego na wzgórzu. Poprowadzeni 
przez swojego proboszcza wierni oca-
leli jako jedyni i od tej chwili sława tego 
miejsca powędrowała w świat. Wzgórze 
prędko ochrzczono Świętą Górą i zbudo-
wano na nim cerkiewkę. Już w XVIII wie-
ku utrwaliła się tradycja pielgrzymowania 
na Świętą Górę z krzyżami pokutnymi, 
stąd jej druga nazwa: Wzgórze Pokutni-
ków. Dzisiejsza nazwa powstała później, 
przyjmując imię założonej w XVIII wieku 
pobliskiej wsi Grabarka.

 Kiedy ujrzeliśmy ją po raz pierwszy, nad pogorzeliskiem unosiły się jeszcze smużki 
dymu i pary, a jacyś ludzie rozgarniali popioły w poszukiwaniu resztek sacrum. 
Tylko las różnej wielkości krzyży wydawał się nietknięty. Milczał... Dopiero dużo 
później, po odbudowaniu cerkwi, wyszumiał nam historię dwóch legend.

Grabarka - Częstochowa Prawosławia 

spoTkania z zabyTkiem
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serbia. To kraj powstały po rozpadzie 
Jugosławii Josipa Broz Tito. Historia 
południowych Słowian jest szalenie 

skomplikowana, trzeba wszak pamiętać, 
że chodzi o państwa, z których każde 
zamieszkiwane jest przez inny naród, 
z indywidualną, odrębną historią. Inaczej 
układały się losy katolickich Słoweńców 
czy Chorwatów, inne zupełnie są dzie-
je muzułmańskich Bośniaków, a jeszcze 
inna – historia prawosławnych Serbów. 

trasa arcyciekaWa
Podobnie z państwami tworzonymi 
przez te narody. Podbijane przez Au-

striaków, Węgrów, Bułgarów, Greków, 
a przede wszystkim Turków, każde szu-
kało innych przyjaciół i sprzymierzeń-
ców. Wspólne państwo utworzono do-
piero w 1929 roku, rozpadło się ono jed-
nak wkrótce pod naporem wydarzeń II 
wojny światowej. Po wojnie udało się od-
budować federację legendarnemu przy-
wódcy partyzanckiemu, Josipowi Broz 
Tito. Jego Jugosławia też nie wytrzymała 
próby czasu i wkrótce po śmierci przy-
wódcy, skonfliktowana, rozpadła się na 
małe państewka. Potem toczyła się tu 
okrutna wojna domowa. Obecna Serbia 
to największa terytorialnie część daw-
nej Jugosławii.

Jak każdego roku, tak i teraz, za miesiąc lub dwa, wielu spośród nas znów ruszy 
na południe Europy w poszukiwaniu słońca i ciepłego morza. To coś, czego 
tak naprawdę trochę brakuje w naszym kraju. Warto więc wykorzystać okazję 
i zobaczyć pewne miejsce, które dla żadnego Polaka nie może pozostać obojętne.

Pamięci Zawiszy Czarnego
polonica

Dziś ruiny zamku głęboko wchodzą w wody Dunaju

doKońcZenie artyKułu  
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Ma to być trzydniowa wyprawa, więc 
trzeba starannie się przygotować. 
Zabieram komplet narzędzi i repa-

raturkę, dwie sakwy, wygodnie i szybko, 
na klipy (z tworzywa) mocowane do ba-
gażnika, a także niewielką torbę przypi-
naną do kierownicy. Najlepsze miejsce 
na fotoaparat, okulary, mapy, lunetkę. 
Telefon przypinam opaską do ramienia.

hagia sophia
Pierwszy etap to wyjazd do Białegostoku. 
Nic prostszego: wsiąść do pociągu i jaz-
da? Nic z tych rzeczy. Na trasie remonty, 
tory zerwane. W „zastępczej komunika-
cji autobusowej” nie ma możliwości prze-
wozu roweru, więc te 40 kilometrów 
z Tłuszcza do Sadownego przejeżdżam 
rowerem. Dalej już bez przeszkód, nie 
licząc przesiadki w Małkini. Kolej chwali 
się, że po zakończeniu remontów w grud-
niu, do Białegostoku z Warszawy będzie 
można dojechać w dwie i pół godziny. To 
nadal pół godziny dłużej niż 1939 roku...

Północno-wschodni kraniec Polski był tym razem celem rowerowej wyprawy. 
Pierwszego dnia należało dojechać do Supraśla na Spotkania Liderów 
Turystyki PTTK – no, a potem to już tylko przestrzeń i dwa kółka. Nawet nie 
przypuszczałem, że aż tak dosłownie to się potoczy. Ale po kolei.

Rowerem na Podlasie

rowerem na weekenD

Typowa podlaska ulicówka

Chata w Narewce
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zanim autorzy nagrodzonych prac 
poznali ostateczne rozstrzygnięcia 
Konkursu, organizatorzy przygo-

towali dla nich bogaty program krajo-
znawczy. Pierwszy dzień przeznaczony 
był na poznawanie Kalisza. Większość 
uczestników, choć o najstarszej miej-
scowości w Polsce wiele słyszała, była 
tu po raz pierwszy. Znakomicie przygo-
towani przewodnicy PTTK oprowadzali 
młodzież i ich opiekunów po kaliskiej 
starówce, odsłaniając stare i ciekawe hi-
storie swojego miasta. Idąc tymi samymi 

ulicami, które przemierzali kiedyś Adam 
Asnyk, Maria Konopnicka, czy Wojciech 
Bogusławski, goście odkrywali klimat za-
bytków sakralnych i poznawali najciekaw-
sze obiekty historyczne. Dużą atrakcją 

ścieżki Laureatów XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu 
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” skrzyżowały się w tym roku w Kaliszu. 
Na gościnną Ziemię Kaliską zawitało około 120 uczestników Centralnego 
Zlotu Laureatów. Zlot odbył się w dniach 15-17 maja. Jego organizatorem był 
Zarząd Główny PTTK wraz z Radą Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, 
a gospodarzem Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego. 
Patronat medialny objął miesięcznik „Poznaj Swój kraj”

Laureaci konkursu  
„Poznajemy Ojcowiznę”  
na Ziemi Kaliskiej 

Szkoły podstawowe

Nagroda Szkoła Temat Autorzy  
(opiekun)

Grand Prix

Pr
ac

e 
in

dy
w

id
ua

ln
e

Pierwsza nagroda

Druga nagroda

Trzecia nagroda Nagrody nie przyznano

Pr
ac

e 
zb

io
ro

w
e

Pierwsza nagroda

Druga nagroda Nagrody nie przyznano

Trzecia nagroda Nagrody nie przyznano

Prace multimedialne
Pierwsza nagroda Nagrody nie przyznano

Druga nagroda Nagrody nie przyznano

Trzecia nagroda Nagrody nie przyznano

Wyróżnienie

PTTK POZNAJEMy OJCOWIZNę
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Jest wczesna wiosna, pełnia buchają-
cych kolorów i zapachów jeszcze się 
nie zaczęła – będzie w całej orzeź-

wiającej krasie pod koniec maja. Nie ma 
nawet krokusów, ani śnieżyczki prze-
biśniegu, która zakwita tu bardzo obfi-
cie (teraz to już wskazówka na kolejną 
wiosnę). Cel: Polana Skalne, spoczywa-

jąca rozlegle między dwoma wierzchoł-
kami Jasienia, właściwym o wysokości 
1052 m n.p.m. i mniejszym, Kutrzycą, 
1051 m n.p.m. 

Trzeci co do wysokości w Beskidzie Wyspowym i jeden z moich ulubionych. 
łagodny, ale wysoki, z przepięknymi, licznymi polanami oraz z tym obłędnym 
widokiem wielu planów górskich garbów, jeden za drugim, drugi za trzecim, trzeci 
za czwartym... Jesienią złoty od buków, zawsze – prześliczny. Jasień.

Polanami na Jasień

WyPRAWA Z PLECAKIEM

Widok z Polany Skalne

doKońcZenie artyKułu  
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Łupawą do Rowów...hmm... nie brzmi 
to może zachęcająco, jeśli wziąć 
pod uwagę samo brzmienie nazw. 

W każdym razie dość śmiesznie. I tak 
też, śmiesznie, często bywa na tej tra-
sie, kiedy trzeba mozolić się z przepra-
wą między pniami buków i kamieniami. 
Trochę śmiesznie, trochę strasznie... Potem 
ciut narzekań, gdy kolejna z sześciu (!) 
elektrowni wodnych zagrodzi nam dro-
gę. Wszystko to jednak razem wziąwszy 
– różnorodnie,  ciekawie, wspaniale. To 
jedna z najpiękniejszych rzek, jaką pły-
nęłam, dzika i powabna, inna.

ochota na przygoDę
Łupawa wypływa z jeziora Jasień na Ka-
szubach, na pojezierzu bytowskim. Ja-
sień (nie mylić z górą Jasień, rzecz jasna) 
to duże na 560 km2 jezioro, rozdzielone 
groblą. Na jego wyspach bytują licznie 
ptaki. Spływ można rozpocząć już tu-
taj, najwygodniej chyba z miejscowości 
Łupawko lub Jasień, gdzie bez kłopo-
tu można wypożyczyć kajaki (zarezer-
wować wcześniej telefonicznie w jednej 

z działających tam firm; kajak dwuoso-
bowy około 30 zł za dzień). Biwaczek 
nad jeziorem na dobry początek to wła-
śnie – bardzo dobry początek. Jest tu 
spokojnie, cicho, pięknie. „Zacznie się” 
dopiero jutro, może nawet pojutrze, bo 
za Kozinem.

to nie jest rzeka dla pragnących nudy. Ani dla początkujących. Nazwa jej pochodzi być 
może od łupków, rodzaju skał, ale tak na ludowo można tłumaczyć sobie, że łupie przez 
kamienie, między drzewami, pod mostami. Pędzi, wiruje, rozrabia. trzeba mieć siły. 
Ochotę na przygodę. Na liczne przenoski, chlapanie się w wodzie. trochę doświadczenia, 
bo nietrudno wywalić kajak. za to potem – spokojny spływ i... plaża nad Bałtykiem 
w prześlicznych Rowach.

Kajakiem do morza. 
Łupawa

POmySł NA WyCiECzKę

trasa: rzeka Łupawa. Od-do: Jezioro 
Jasień – morze Bałtyk. trudność: duża. 
Atrakcje i  piękno: na najwyższym po-
ziomie. Czas przepłynięcia: około 6 dni. 
Długość rzeki: 98,7 km.
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W Konkursie udział wzięło dziewiętnastu uczestników.  
Chociaż systematyczne odpowiedzi otrzymywaliśmy 
jedynie od dwunastu - i tylko oni mogli się liczyć w 

walce o zwycięstwo. Brak jednego zestawu odpowiedzi, 
przy tak wyrównanej stawce oznaczałby wypadnięcie z gry 
o nagrodę.

Jeżeli już jakieś pytania sprawiały Wam problemy to były 
to sprawy albo zbyt oczywiste, albo podstępne. Do głowy 
by nam nie przyszło, żeby można było polegnąć na „Smo-
czej Jamie”! A wielu wskazywało na Wierzchowiska, część 
na Zagórzyce, jeszcze ktoś na Jaskinię Łokietka. W tym py-
taniu zwycięzca miał, jak się okazało, duży handicap, jako, 
że jest z Krakowa…

I tym razem w czołówce był tłok. Różnice były tak małe, że nie liczyliśmy 
punktów dodatnich, lecz wyszukiwaliśmy wręcz miejsc gdzie ktoś zrobił jakiś 
błąd. Zwycięzca na 104 punkty stracił tylko 3. Poniżej publikujemy tabelę 
z odpowiedziami. Jesteśmy zbudowani wiedzą Uczestników.

Trzecia Edycja Konkursu  
dla Uczniów – rozstrzygnięta!

KONKURSy

 z1 z2 z3 t1 r1 r2

psk 08 2014
psk 09 2014
psk 10 2014
psk 11 2014
psk 12 2014
psk 01 2015
psk 02 2015
psk 03 2015

numer 
miesięcznika

pytanie
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podczas trzydniowej imprezy ucznio-
wie ze szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych 

uczestniczyli w turystycznych marszach 
na orientację oraz w patrolowym bie-
gu na orientacje, w którym młodzież – 
oprócz orientacji w terenie – musiała 
wykazać się szeregiem umiejętności tu-
rystycznych. Całość imprezy urozmaiciły 
konkursy tematyczne – sprawdzały wie-
dzę z geografii turystycznej Polski oraz 
rozpoznawanie obiektów krajoznaw-
czych powiatu bialskiego. I, oczywiście, 
wizyta młodych turystów w muzeum.

W dniach 24-26 kwietnia 2015 roku w Sosnówce 
(powiat bialski) odbyły się XXII Wiosenne Marsze na 
Orientację „WIOSnO 2015”. Najważniejszym punktem 
imprezy – wizyta w Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Romanowie.

Z wizytą u Józefa Ignacego Kraszewskiego
kraJ

Dwór w Romanowie, siedziba Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego (na kalenicy - miedzy kominami 
– widoczna jest platforma, z której Kajetan Kraszewski obserwował niebo)

doKońcZenie artyKułu  
W PSK nr 636

19



podczas naszych wędrówek przez pol-
skie parki krajobrazowe namawiałem 
już Czytelników do wcielenia w ży-

cie przysłowia o pieczeniu dwóch pie-
czeni na jednym ogniu: zachęcałem, by 
eksplorując Park Krajobrazowy Pogórza 
Przemyskiego odwiedzić od razu graniczą-
cy z nim Park Krajobrazowy Gór Słonnych 
(PSK 4 i 5/2014). Teraz, w myśl innego 
powiedzenia mówiącego, że apetyt rośnie 
w miarę jedzenia, rzucam hasło twórczej 
modyfikacji tego kulinarnego przysłowia 
i podbijam stawkę – do trzech pieczeni. 

piękno vel Wel
Trzecią pieczeń rozpoczynamy nad anon-
sowanym wcześniej Welem, czyli w Wel-
skim Parku Krajobrazowym. Utworzony 
w 1995 roku na prawie 30 tysiącach hek-
tarów chroni naturalny krajobraz środ-
kowego odcinka doliny rzeki Wel oraz 
towarzyszących jej lasów, jezior i pól. 
Szczególny charakter tego krajobrazu 
to sprawka ostatniego zlodowacenia, któ-

re pozostawiło po sobie kemowe i mo-
renowe wzgórza, polodowcowe rynny, 
morenowe i sandrowe równiny. Wysoko-
ści względne osiągają tu 30-40 metrów, 
a liczone od poziomu morza przekra-
czają 200 metrów. Jednak najbardziej 
atrakcyjny jest wpisany w nazwę Parku 
Wel – najdłuższy z lewobrzeżnych do-
pływów Drwęcy. 

Dziś chciałbym zaproponować wyjęcie z szaf plecaków lub innych reizetaszen, 
spakowanie czegoś do jedzenia, na przykład kilku sznytek z pomaską, lamberką 
i musztrykiem, szneki na deser, czegoś do picia – i wyruszenie nad Wel. Rzecz jasna, 
najlepiej na kole.

Jak dobrze jest wiosną podumać... 
nad Welem

park kraJobrazowy

Wel w Ciborzu

doKońcZenie artyKułu  
W PSK nr 636

20



pachną kosówką i mokrą skałą. Idziesz, wokół kamienie, 
trawa niska, szara, wieje mokry wiatr, piszczą ptaki w ko-
sówce, siwerniaki na przykład. Wieje prawie zawsze, wiatr 

z kroplami wody, nad niektórymi szczytami (płaskimi, wszystkie 
są płaskie) niemal ciągle wisi mgła. Gdy pali słońce, nie ma jak 
ukryć się przed nim. Zimą zadymka osadza szreń na wszyst-
kim, na twojej twarzy, idziesz od tyczki do tyczki, bo wszystkie 
szlaki powyżej lasu są wytyczkowane, dalej już nic nie widać 
– kiedy tak wieje i śnieży. 

1.
Ale kiedy przestanie, odsłoni szerokie przestrzenie, aż trud-
no wyobrazić sobie, jakie rozległe. Potrafią być cudnie rude 
jesienią, i szarozielone, w najrozmaitszych odcieniach, latem. 
Kotły polodowcowe, nagie ściany, gołoborza. Dawniej nazy-
wano je Górami Śnieżnymi, klimat podobny jest do alpejskiego, 
niska temperatura, długo zalegająca śnieżna pokrywa. Raj dla 
amatorów zjazdówek, biegówek, skiturów. Śnieżne Kotły, Śnież-
ka – to nazwy karkonoskich szczytów. Mówiono też o Kar-
konoszach Góry Złotodajne, ale przede wszystkim, jeszcze na 
powojennych mapach, opisywano je jako – Góry Olbrzymie. 

Karkonosze to są całkiem dziwne 
góry. Oswojone przez człowieka (dużo 
schronisk, szlaków, w Czechach nawet 
asfalt), nie bardzo wysokie, ale zarazem 
jakieś obce, nieludzkie, mineralne 
i mgliste, nagie i surowe. Może to tylko 
ja, może to te granitowe skały i gruzy. 
Dziwne góry. Często przepiękne, zwykle 
na trochę groźny i wilgotny, mglisty, 
tundrowaty sposób.

Karkonosze
KRAINA TURySTyCZNA

Rumowisko skalne nad śnieżnymi Kotłami
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tulipany są wieloletnimi roślinami ce-
bulkowymi, należą do rodziny liliowa-
tych. Mają około 120 gatunków i co 

najmniej – bo wciąż wymyślane są nowe 
– 15 000 odmian uprawnych. Przy żad-
nych chyba roślinach człowiek nie mani-
pulował tak gęsto, jak przy nich, ale wciąż 
zachowały się jeszcze gatunki rosnące 
dziko, bez ludzkiej inte

Kompletne szaleństwo tulipanowe ogarnęło niegdyś przede wszystkim Holandię. 
Kto czytał „Czarny tulipan” Dumasa albo Herberta „Martwą naturę z wędzidłem”, 
wie o tym doskonale, a dla tych, którzy nie czytali, i tak pewnie żadna to nowina. 
Przy całym swym zaskoczeniu można chyba jednak przyznać po cichu, że w tym 
(tulipanowym) szaleństwie – jest metoda. Bo jakież to są piękne, wytworne, 
cudowne w kolorach kwiaty. Jeśli już szaleć, dlaczego nie dla tulipanów?

Tulipan

w świecie roślin
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od niepamiętnych czasów na norki 
polowano ze względu na cenne fu-
tro, które jest niezwykle ciepłe, gdyż 

dzięki gęstej okrywie włosowej zatrzy-
muje dużo powietrza. Zapewnia zwierzę-
tom dobrą izolację, umożliwia pływanie 
i nurkowanie w lodowatej wodzie. Aby 
zaspokoić rosnący popyt na futra, na po-

czątku XX wieku rozpoczęto hodowlę 
fermową norek amerykańskich. 

przybysz zza oceanu
Jeszcze na początku zeszłego wieku

Jak sama nazwa wskazuje, norka amerykańska pochodzi z Ameryki Północnej, gdzie 
zasiedla prawie cały kontynent, z wyjątkiem najbardziej na północ wysuniętych 
obszarów Kanady, Meksyku i południowej części Stanów Zjednoczonych. 

Norka amerykańska 
– zabójcza ślicznotka

bliżeJ zwierząT
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na Pomorzu Zachodnim pod koniec 
XVII wieku – a więc w czasach, gdy ta 
kraina należała do Brandenburgii – 

znaleźli schronienie hugenoci, francuscy 
protestanci wygnani z katolickiej Francji. 
Będąc na ogół zdolnymi rzemieślnikami, 
walnie przyczynili się do gospodarczego 
ożywienia Pomorza. Ślady ich działalności 
można jeszcze zobaczyć w Szczecinie. Ich 
samych jednak już nie. W znacznej mierze 
zniemczeni, opuścili Pomorze po 1945 ro-
ku wraz z wysiedlaną stamtąd ludnością 
niemiecką.

Przez całe dzieje Polski Francuzi pojawiali się na 
jej terytorium, ale raczej nie zostawali tu na stałe. 
Ewidentnym tego przykładem jest król Henryk Walezy, 
który na polskim tronie długo miejsca nie zagrzał. 
O wiele dłużej przebywały tu francuskie guwernantki, 
ale też na ogół w końcu wracały do ojczyzny.

Francuzi

mnieJsze mnieJszości

Budynek dawnej Francuskiej Gminy Narodowej w Szczecinie
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słowo dolina pochodzi oczywiście od 
starego, jeszcze prasłowiańskiego 
słowa dół, które ma dziś dwa odnie-

sienia: to „dolna część czegoś, spód’ 
i ‚wgłębienie w ziemi”. Kiedyś dół mó-
wiono i o dolinie, a zwano ją też dolizną 
– ta ostatnia brzmi nieprzyjemnie, a i dół 
daje niedobre znaczenia przenośne, nie 
lubimy być na dole ani w dole, nie lubimy 
mieć doła.

Dolina
Dolina jest na dole, na górze zaś jest wprawdzie nie górzyna, tylko wyżyna, 
ale dolina często łączy się z górami; w jednej z pieśni śpiewamy „po górach, 
dolinach”, w innej „ty pójdziesz górą, a ja doliną”. I taka dolina, jako obszar 
na dole położony, wydaje się nam, mieszkańcom równin i nisko leżących 
nizin, bliższa. Ten stary przyrostek -ina był, jak widać, częsty w określaniu 
przestrzeni geograficznej. Oprócz doliny, niziny, równiny i wyżyny mamy 
jeszcze kotlinę, pochodzącą od kotła, ta jest bardziej zamknięta.

fo
t. 

K.
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FELIETON BRALCZyKA
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znaczenie wyrazów:
Poziomo: 3. pogląd, że wszelka rzeczywistość składa się z drobnych, niepodzielnych cząstek, 9. najdłuższa rzeka Indochin, 11. 

rosyjski krążownik, symbol rewolucji październikowej, 13. Stanisław …, polski i amerykański fizyk, współtwórca bomby termoją-
drowej, 14. substancja biorąca udział w reakcji chemicznej, 16. podwójne imię aktorki Gabor, 17. Jean-Baptiste …, wielki francuski 
dramatopisarz, główny przedstawiciel późnobarokowego klasycyzmu, 19. … River, duży dopływ Missisipi, 20. łódź i 8 wioślarzy, 21. 
największe miasto Mołdawii, 22. sztywny pas z fiszbinami, 24. trafienie piłką w siatkę, 25. japońska szata, 26. uproszczony podpis, 
28. półpasożyt drzew, bożonarodzeniowy symbol, 29. tam towary na półkach, 32. seter angielski, 33. mafijna zemsta, 35. ilustrowa-
na zagadka, 36. cyrk lodowcowy, 37. pomocnicza podziałka na suwaku przyrządu pomiarowego, 38. miasto w pow. biłgorajskim, 
43. biuro dyplomaty do spraw specjalnych, 46. włoskie miasto w Wenecji Euganejskiej, 47. człowiek przesadnie drobiazgowy, 50. 
miasto powiatowe nad Węgorapą, 52. zwierzęta, rośliny i ich otoczenie, 53. kwadra, 55. stalowa beczka na piwo, 56. oswobodzi-
ciel, 57. gruczoł krokowy, 60. uczta, bankiet, 62. miasto powiatowe nad Ropą, 63. francuskie miasto, miejsce ewakuacji żołnierzy 
alianckich w 1940 r., 65. orka, gatunek walenia, 66. ostrokół, częstokół, 69. Claudio …, włoski piłkarz, później znany trener, m.in. 
Chelsea, Juventusu, 70. francuskie miasto, ważny port pasażerski nad Kanałem La Manche, 72. jedno z imion pierwszego cesarza 
rzymskiego, 77. … Białczańska, znany ośrodek narciarski w Białce Tatrzańskiej, 78. rzeźba przedstawiająca Matkę Boską z martwym 
Jezusem, 80. lekka, przejrzysta tkanina bawełniana, 81. biologiczna jednostka systematyczna obejmująca pokrewne rodziny, 82. 
rosyjski pancernik, symbol rewolucji 1905 r., 83. marny, bezwartościowy spektakl.

Pionowo: 1. główny składnik stali, 2. historyjka obrazkowa, 3. ogrodowy krzew owocowy, 4. ludowy, gliniany instrument dęty, 
5. utwory nie wydany przez pisarza za życia, 6. półprzezroczysta płytka w aparacie fotograficznym, służąca do ustawiania ostro-
ści, 7. wąskie, ciasne przejście, 8. wroni „śpiew”, 9. obiekt sporu w „Zemście”, 10. bywa po sylwestrze, 12. niebieskoszary żelazowiec, 
15. wytwarzanie, tworzenie, 18. mopek lub nocek, 22. budynek leśnego dozorcy, 23. sąsiadka Bułgarki, 26. gra z kijem i gumową 
piłeczką, 27. ustalony przepis, prawidło, 29. krasnoludek, 30. uniform hotelowego portiera, 31. poza, układ ciała, 34. wybitny poli-
tyk, premier rządu lubelskiego, 39. karność, dyscyplina, 40. kontur, obwódka, 41. łyna, 42. trasa, szlak, 44. 1346 m n.p.m. w Biesz-
czadach, 45. klamra na pięciolinii, 47. uroczysty taniec dworski popularny w XVI i XVII w., 48. lewy dopływ Parsęty, 49. hiszpańska 
prowincja ze stolicą w Pampelunie, 51. znana bieszczadzka wieś w gminie Cisna, 53. tworzywo ceramiczne podobne do porcela-
ny, 54. zapora z drutu kolczastego, 57. … ptasi, obornik drobiowy, 58. … Lenczyk, znany trener piłkarski, 59. pomorskie miasto po-
wiatowe nad Wisłą, 61. Urszula …, wokalistka jazzowa, 64. minerał stosowany do otrzymywania związków potasu oraz jako nawóz 
potasowy, 66. popyt, zapotrzebowanie na towar, 67. srebrzystoszary lantanowiec, 68. różnica między dochodem i rozchodem, 70. 
historyczne normandzkie miasto nad rzeką Orne, 71. tytułowy król z tragedii Szekspira, 73. narzuta na łóżko, 74. góry w Ameryce 
Pd., 75. solenizant z 1 września, 76. nad nią Pińczów, 78. w porzekadle wart pałaca, 79. okres w dziejach.

Wśród autorów prawidłowego rozwiązania zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez Wydawcę. Rozwiązania 
krzyżówek prosimy przesyłać do 6 lipca 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 83 utworzą rozwiązanie.K
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„Znasz-li ten kraj”
Fotografie przedstawiają krzyże wotywne i pokutne 

na świętej Górze Grabarce, wokół osiemnastowiecznej, 
spalonej w 1990r i odbudowanej w 1998r cerkwi 
Przemienienia Pańskiego, kilka kilometrów na wschód  
od Siemiatycz na Podlasiu. 

Otrzymaliśmy 41 maili i 7 kartek.

Nagrodę wylosował p. Adam z Dobrzycy, Karta E6186.

Piękny opis tego miejsca przysłali nam Państwo 
Elżbieta i Marek Pokutowie z Goczałkowic-Zdroju, nasi 
Prenumeratorzy (E0786). Dziękujemy i odwzajemniamy 
się książką  „Broad Peak – Niebo i Piekło”. Opis Świętej 
Góry znacznie przekracza możliwości publikacji na stronie 
z rozwiązaniami, dlatego zamieszczamy go na stronie 25 
wewnątrz czasopisma.

Hasło krzyżówki 635
Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 03/2015 

jest hasło: „Chroniony mieczyk dachówkowaty 
zdobi latem purpurowymi kwiatami wilgotne 
górskie łąki i polany.” 

Otrzymaliśmy 47 maili i 21 kartek 
pocztowych.

Nagrody wylosowali: p. Barbara 
z Potworowa, p. Sławomir z Kostomłotów 
i p. Janusz (numer Karty E1877) ze Skwierzyny.

„Co to za obiekt”
Fotografia przedstawia ruiny zamku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Autorem opisu, który publikujemy na stronach redakcyjnych jest p. Grzegorz Stęż 
ycki z Grójca, niedaleko Warszawy, nasz Prenumerator o numerze Karty E2799. Pracę 
nagradzamy książką „Broad Peak – Niebo i Piekło”, a opublikujemy ją w kolejnym numerze 
Poznaj Swój Kraj, w dziale „Ruiny”.

Otrzymaliśmy 36 odpowiedzi mailowych i 12 kartek. Nagrody wylosowali: p. Roman 
z Rybnika; p. Witold z Chełma i p. Jan z Wrocławia. 

ROZWIąZANIA KONKURSóW

Poznaj Swój Kraj - 03/2015

Wobec ponawiających się apeli o podawanie w „Rozwiązaniach” pełnych danych zwycięzców prosimy każdego, kto zechce 
aby umieszczono jego imię i nazwisko, a także miejscowość, w której mieszka, aby udzielił nam wyraźniej na to zgody poprzez 
umieszczenie dopisku: „W razie wygranej proszę o publikację mojego imienia i nazwiska, a także miejscowości we właściwym 

numerze „Poznaj Swój Kraj”. Nie będę rościł sobie z tego powodu żadnych pretensji wobec Wydawcy”.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
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KRAJOZNAWCZE

Zamek Żupny w Wieliczce Konstancin Mielnik nad Bugiem

elektronicznie
Promocja!
pojedynczy egzemplarz 7,00 zł
prenumerata 2015 75,00 zł
Zamówienia i informacje: biuro@poznaj-swoj-kraj.pl

Co to jest i do czego służy
Przedstawiony na zdjęciu przedmiot służył 
przede wszystkim do naprawy obuwia. 
Nosił różne nazwy, np. kowadło lub kopyto 
szewskie, kopyto hegar, trójnóg albo z 

niemieckiego drajfus. 

Otrzymaliśmy sporo, bo aż 23 odpowiedzi 
mailowe i 5 na kratkach pocztowych. Los 

uśmiechnął się do p. Wioletty z Płocka, 
do której powędruje karnet do Muzeum 
Wsi Mazowieckiej.

Nagroda dla spóźnialskich.
Wobec skróconego ostatnio czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań konkursowych spośród tych wszystkich, 

których odpowiedzi, nieważne z jakiej przyczyny, nadejdą po terminie, a przed zamknięciem numeru będziemy 
losować nagrodę pocieszenia w postaci niezbędnika turystycznego – noża, widelca i łyżki – gadżetu bardzo 
przydatnego w czasie wędrówek nie tylko na szlakach. Dotyczy to wszystkich rodzajów konkursów.

W konkursach z numeru 8 otrzymaliśmy 5 spóźnionych odpowiedzi, niezbędnik wysyłamy do  
p. Krystyny z Poznania.

Konkurs dla uczniów
Upominki za udział w ostatnim, ósmym etapie Konkursu dla Uczniów otrzymują: Antoni ze Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie Alicja 
z Gimnazjum nr 14 w Szczecinie, Zuzanna z Gimnazjum we Włoszakowicach.
Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie i zapraszamy do kolejnej edycji Konkursu, już we wrześniu! 
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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 

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 prezentujemy pnie drzew uchwycone przez naszego 
Czytelnika. Jeden w dynamicznym tańcu, drugi zaś ze zdziwienia otwiera usta.
Przepraszamy p. Andrzeja z Krotoszyna za brak informacji o autorstwie zdjęcia 
zagadkowego oblicza wierzby w poprzednim numerze PSK, a p. Krzysztofa 
z Bielska-Białej za przypisanie mu cudzej pracy!
Dziękując prosimy Czytelników o nadsyłanie kolejnych zdjęć – cudów 
przyrody.




