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Rowerem na weekend 
KAMPINOSKA 
WYPRAWA

Wyprawa z plecakiem
DZIEŃ MORSKI

VAT 5%
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Pałac na Wyspie Małe Pieniny Chojnice
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Obiekty Rekomendowane   30%  rabatu dla Ciebie

Zniżki dla turysty 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 

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 21 września 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?

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 pokazujemy wesołą 
wiewiórkę, która postanowiła wspiąć się 
na pana Cypriana z Piaseczna podczas 
spaceru w parku. Sympatyczny rudzielec 
spodziewał się przekąski, nie dostał 
jednak poczęstunku i dość szybko 
zakończył znajomość, pomachawszy na 
pożegnanie puszystym ogonem. 

Dziękując prosimy Czytelników 
o nadsyłanie kolejnych zdjęć – cudów 
przyrody.

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



Kolejny letni sezon przechodzi do historii. Tym razem pogoda dopisała, nawet aż za bardzo. 
Z pewnością każdy ma ze sobą worek wspomnień, którymi będzie się dzielił ze swoimi bli-
skimi w długie jesienne wieczory. Przyślijcie nam swoje zdjęcia i wybierz-

my na Facebook te najsympatyczniejsze. Czekamy na nie do 21. września br. 
Przypominamy też o konkursie fotograficznym organizowanym przez Fundację 
Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Warszawie. Ten Konkurs przezna-

czony jest jednak tylko dla gimnazjalistów i licealistów.

Nie czekając na koniec lata już teraz pragnę podziękować za wszystkie widokówki z pozdrowieniami z wakacji, które 
nasza Redakcja już otrzymała. Dziękujemy p. Annie i Markowi za pozdrowienia spod Morskiego Oka, p. Alicji z Gryfi-
na, p. Joannie z Jastarni, p. Januszowi z Górzna, p. Jerzemu z Mrzeżyna, p. Ewie z Krakowa, p. Mariuszowi z Bieszczad. 
Podziękowania kierujemy również do p. Renii i p. Jacka, którzy napisali do nas z dalekiego, ale i bliskiego Bornholmu. 
Panie Jacku, zgadzamy się z Panem w stu procentach. Nasz kraj jest piękny, nie zamykamy się jednak wyłącznie w nim, 
warto zobaczyć, co u sąsiadów. I tych bliższych, i tych dalszych. Dlatego zaglądamy i pokazujemy. Dziś ponownie Au-
stria w Polonicach – tym razem od strony dwóch austriacko-polskich królowych, a także jednego z Patronów Polski – 
św. Floriana. A co Państwo sądzicie o Polonicach w „Poznaj swój kraj”? 
Podzielcie się z nami uwagami.

Chcielibyśmy też dowiedzieć się, jak nas Państwo odbieracie, które rubryki cieszą się największą popularnością, a któ-
re są słabsze. Od teraz będziemy prosić o wybór artykułu miesiąca poprzez przesłanie do nas maili z jego wyborem 
na adres: redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl. Wśród uczestników, co miesiąc będziemy losować niezbędnik turystyczny: 
łyżkę, widelec i nóż.

A teraz? Teraz już szybciutko zapraszamy do Chojnic, do Puszczy Kampinoskiej, do Łazienek Królewskich, do Ciecha-
nowa, do Kuźnicy i Rewy, na Hel, na ziemię dobrzyńską i wiele jeszcze innych miejsc. 

Paweł Cukrowski
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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 
Swój Kraj sp. z o.o. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w nadsyłanych tekstach 
i dokonywania skrótów. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

Moi mili

I jeszcze jedna interesująca propo-
zycja dla wszystkich, którzy kochają 
polskie góry. Klub Zdobywców Ko-
ron Górskich RP zaprasza do zdoby-
wania szczytów i odznak. Obszerny 
materiał na temat działalności tego 
Klubu już w kolejnym numerze na-
szego Miesięcznika.

A dziś zapraszam Was  
na www.koronygor.pl

„Śledź a sprawa polska” pod redakcją 
Andrzeja Chudzińskiego to kompendium 
wiedzy na temat „śledziowania” czyli ry-
bołówstwa przybrzeżnego, jego historii, 
znaczenia ryb, a zwłaszcza śledzi, nie tyl-
ko dla ludzi bezpośrednio zajmujących się 
połowami, ale też dla wielu państw nadbał-
tyckich. Jest też rozdział poświęcony Mar-
szowi Śledzia, a także wiele kolorowych 
zdjęć. Cena ok. 25zł.  
Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Zakład kartograficzny
SYGNATURA

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

 68-327-17-69

ZIELONA GÓRA Albumy, przewodniki
LYGIAN

www.lygian.pl
lygian@vp.pl
 798 326 622

KROSNOMapy, atlasy, przewodniki
KSIĘGARNIA ATLAS

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

WARSZAWA
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Obiekty Rekomendowane   30%  rabatu dla Ciebie

Zniżki dla turysty 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 

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 21 września 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?

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 pokazujemy wesołą 
wiewiórkę, która postanowiła wspiąć się 
na pana Cypriana z Piaseczna podczas 
spaceru w parku. Sympatyczny rudzielec 
spodziewał się przekąski, nie dostał 
jednak poczęstunku i dość szybko 
zakończył znajomość, pomachawszy na 
pożegnanie puszystym ogonem. 

Dziękując prosimy Czytelników 
o nadsyłanie kolejnych zdjęć – cudów 
przyrody.

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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Prenumerata Redakcyjna 
na rok 2016

Prenumerata 2016  
8 wydań  

 
 

+KP16 

60 zł 

Prenumerata 2016 
8 wydań  

+ 6 wydań 2015 (7-12/2015) 
 

+ KP15 + KP16 

99 zł 

Prenumerata 2016 
8 wydań  
zbiorczo  

 
+KP16 

490 zł 

Prenumerata 2016 
8 wydań  

+ 6 wydań 2015 (7-12/2015) 
8 kpl. 

+KP15 + KP16 

770 zł 

Prenumerata 2016 
8 wydań  

 
dla szkół 
+KP16 

55 zł 

Prenumerata 2015 
12 wydań  

 
 

+KP 15 

70 zł

Pakiet 07-12/2015 
6 wydań  

 
 

bez KP 

39 zł

Prenumerata 2016 
8 wydań  

zagraniczna 
 

+KP16 
199 zł (2 egz. 290 zł)

Numery Archiwalne 
2014 

 
komplet, 10 wydań 

42 zł

Numery Archiwalne 
2013 

 
komplet, 11 wydań 

38 zł

Numery Archiwalne 
2012 

 
komplet, 4 wydania 

19 zł

Numery Archiwalne 
2011 

 
komplet, 7 wydań 

29 zł 

 
e-PSK 

każdy numer 
 
 

6,90 zł

Prenumerata 2016 
e-PSK,  

 
8 wydań 
+KP16 

49 zł

Prenumerata 2016 
e-PSK,  

 
8 wydań, 4 licencje 

+KP16 

159 zł

Prenumerata 2016 
e-PSK, 8 wydań 

 
i e-PSK 7-12/2015 

+KP15 +KP16 

74 zł

W 2015 roku wydamy dwa numery potrójne. Pierwszym będzie numer 1-3/2016, który ukaże się wiosną, 
na przełomie marca i kwietnia 2016, a drugim będzie numer 7-9/2016, który planujemy wydać w lipcu przy-
szłego roku. Oba numery będą grubsze, niż pozostałe, będą liczyły po 96 stron, a ich cena będzie wynosić 
10,00 zł. Cena pozostałych nie ulegnie zmianie.

Dla każdego nowego Prenumeratora, który w 2015 roku nie prenumerował 
„Poznaj Swój Kraj”, dajemy prezent do wyboru: wielofunkcyjny scyzoryk 
lub lunetka ze stałym, ośmiokrotnym powiększeniem i regulacją ostrości.

 
Każdy dotychczasowy Prenumerator może do kontynuacji swojej „papierowej” prenumeraty dokupić za 8 zł prenumeratę elektroniczną, 
która będzie wysyłana (w formacie PDF lub SWF) na podany przez niego adres mailowy. Bez drugiej Karty Prenumeratora.

Każdy dotychczasowy Prenumerator, który zrezygnuje z prenumeraty papierowej i przejdzie na prenumeratę wyłącznie elektroniczną, 
będzie mógł skorzystać ze zniżki, a za Prenumeratę za 2016 rok zapłaci tylko 42 zł.

Każdy Prenumerator, który już zapłacił 80 zł za prenumeratę za 2016 rok, będzie mógł z niej zrezygnować (oddajemy pieniądze), albo 
potraktujemy go jak kogoś, kto do nas właśnie dołącza i damy mu do wyboru lunetkę albo scyzoryk. Prosimy o decyzję.

Niezależnie od Prenumeraty Redakcyjnej prowadzimy sprzedaż wysyłkową każdego numeru od 2008 roku w cenie 6 zł za egzemplarz. 
Numery bieżące sprzedajemy w cenie 7,50 zł. Wszystkie podane tu ceny obejmują również koszt wysyłki listem zwykłym ekonomicz-
nym, a przesyłki gabarytowe i o ciężarze większym od pół kilograma listem poleconym. Wszystkie przesyłki polecone zabezpieczamy 
przed uszkodzeniem i zalaniem.

Tam, gdzie piszemy KP15 lub KP16 oznacza to, że dołączamy bezpłatnie Kartę Prenumeratora, odpowiednio na 2015 lub 2016 rok. Przy-
pominamy, że Karta obowiązuje dla dwóch osób: małżonków lub rodzica i dziecka. Możliwe jest dokupienie dodatkowej Karty Prenume-
ratora za 20 zł na rok 2015, lub 15 zł na rok 2016. 

Dopłata z tytułu przesyłki priorytetowej – 8 zł.  Dopłata z tytułu zabezpieczenia przed zalaniem i pogięciem – 12 zł.



Według powszechnego odczucia II wojna światowa zaczęła się 1 września 1939 
roku o godzinie 4.45 wystrzałem z pancernika „Schleswig-Holstein”. Tymczasem 
pierwsze strzały tej wojny padały w wielu miejscach na wiele minut, godzin i... 
dni przed tym wydarzeniem.

Gdzie zaczęła się II wojna światowa?

TEMAT MIESIĄCA

Jednym z takich miejsc jest Szymanko-
wo, miejscowość przy linii kolejowej 
z Malborka do Tczewa. Niegdyś sie-

dziba polskiej służby celnej i stacja węzło-
wa, dziś niewielki przystanek, na którym 
zatrzymują się jedynie pociągi lokalne.

SZKOŁA W SZYMANKOWIE
Przed wojną teren Żuław Wiślanych, na 
którym leży ta wieś, należał do Wolnego 
Miasta Gdańska. W Szymankowie żyło 
stosunkowo wielu Polaków. Działała tu 
polska szkoła, prywatna, bo na otwar-
cie publicznej nie zgodził się Senat Wol-
nego Miasta. 

Żądania otwarcia takiej szkoły pocho-
dziły od Polaków mieszkających w Szy-
mankowie i w pobliskich „kolejowych 
wsiach”: Lisewie i Kałdowie. Żyli tam 
przeważnie kolejarze, potomkowie wy-
naradawianych od pokoleń mieszkań-
ców Pomorza, ale i funkcjonariusze pol-

scy, wydelegowani do pracy w Gdańsku. 
Jednoklasowa szkoła, do której uczęsz-
czało początkowo czterdzieścioro, a po-
tem nawet sześćdziesięcioro uczniów, 
powstała w 1932 roku. Uczono w niej 
historii Polski, języka, śpiewu, poznawa-

no polską literaturę i kulturę. Szkoła mie-
ściła się w budynkach kolejowych – były 
one wówczas tutejszą ostoją polskości – 
i stanowiła sól w oku miejscowych władz,  
które wielce niechętnie patrzyły na wszel-
kie przejawy polskości, a już szczególnie 

Głaz z tablicą pamiątkową przy moście przez Wisłę od strony Tczewa

Stacja w Szymankowie dziś
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Łazienki i Pałac na Wyspie nie bez racji 
są kojarzone z postacią ostatniego 
króla Rzeczypospolitej Obojga Naro-

dów, Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
ale ich historia zaczyna się znacznie wcze-
śniej. W średniowieczu okoliczne tereny 
były zwierzyńcem, czyli miejscem polo-
wań dla książąt mazowieckich. W miej-
scu dzisiejszych Łazienek znajdował się 
książęcy gród Jazdów, zniszczony w 1262 
roku. Po książętach mazowieckich tereny 
Jazdowa stały się własnością królów – do 
chwili, kiedy dostały się w ręce marszałka 
wielkiego koronnego, Stanisława Herak-
liusza Lubomirskiego.

HIPPOKRENE PANA MARSZAŁKA
W drugiej połowie XVII wieku nasi 
przodkowie dbali o to, co dziś nazwali-
byśmy może polityką historyczną. Zwy-
kli byli uważać się za potomków Sarma-
tów, plemienia wychwalanego za walecz-
ność przez rzymskich kronikarzy, oraz 
za duchowych spadkobierców samych 
Rzymian – za ich najlepszych czasów. 
Wiele znajdowało się rzeźb mitycznych 

bohaterów w polskich pałacach, a i po 
dworkach nieobce były losy Achilla czy 
Herkulesa. Głośne (i wystawne) zaślu-
biny Marysieńki d’Arquien (późniejszej 
Sobieskiej) z Janem Sobiepanem Zamoj-
skim stylizowano na starożytne zaślubiny 
greckie z „kompielami panien wraz kom-
piącą się panną młodą”. Obywatel Rze-
czypospolitej czuł się często potomkiem 
Sarmatów, powstrzymujących wojska sa-
mego Juliusza Cezara. Światli magnaci tę 
tradycję podtrzymywali, zgodnie z ów-
czesną modą fundując dzieła wzorowa-
ne na antycznych.

Podobnie czynił Stanisław Herak-
liusz Lubomirski – książę, pisarz i po-
eta, erudyta. Na jego zamówienie Tyl-
man z Gameren, wybitny niderlandzki 
architekt, uczony, twórca kościoła ber-
nardynów na Sadybie, kaplicy królewskiej 
w Gdańsku czy kościoła św. Anny w Kra-
kowie – zaprojektował na terenie Ujaz-
dowa dwie budowle: Ermitaż i Hippokre-
ne czyli Łaźnię (Łazienkę) na sztucznej 
wyspie nad sadzawką. Łaźnia powstała na 
planie prostokąta, a jej punkt centralny 
stanowiła sztuczna grota, w której biło 

źródło – na wzór źródła Hippokrene na 
Helikonie w Grecji, gaszącego pragnie-
nie Muz. Prace ukończono w 1689 roku, 
a budowla trwała w tym kształcie przez 
ponad osiemdziesiąt lat. 

ZMĘCZONY KRÓL
Ostatni król Rzeczypospolitej, Stani-
sław August Poniatowski, był mece-
nasem sztuki i politykiem na spokoj-
ne czasy. Ale czasy nie były spokoj-
ne. Przed władcą Polski stało wręcz 
niewykonalne zadanie: podnieść kraj 
z upadku. Gospodarczo i militarnie 
było nie najgorzej, lata saskiej bez-
troski zaowocowały jednak bra-
kiem aktywnej polityki, zarówno 
wewnętrznej, jak i zewnętrznej, 
samowolą, prywatą. To zaostrzyło 
apetyty sąsiadów, którzy zaczę-
li wracać do pomysłu rozbio-
rów Polski, powstałego pod-
czas potopu szwedzkiego. 

A epoka pełna była wra-
żeń. Nowinki technicz-
ne, jak loty balonem 

Warszawskie Łazienki są ulubionym miejscem wypoczynku zarówno dla 
licznie przebywających turystów, jak i dla mieszkańców stolicy. Goście chętnie 
spacerują po parku, podziwiając rzeźby, budowle, zachwycają się drzewami, 
dokarmiają pawie, kaczki i wiewiórki. Jednak Łazienki to przede wszystkim jeden 
zabytek, wzorowy przykład klasycyzmu: Pałac na Wyspie. 

Kaprys czy Wizja Królewska 
czyli Królewski Pałac na Wyspie

ZAMKI, PAŁACE, POSIADŁOŚCI

Pałac na Wyspie: piękno klasycyzmu

7

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
W PSK NR 638



ARCHITEKTURA DREWNIANA

Grzebsk – przód kościoła

Grzebsk – przód kościoła w latach osiemdziesiątych

Grzebsk

12

ArchitekturA drewniAnA

Początek miejscowości, położonej 
około 20 kilometrów na północny 
wschód od Mławy, dało grodzisko, 

usytuowane wśród bagien i łąk nad rzeką 
Orzyc (dopływ Narwi). Datowane jest na 
przełom X i XI wieku.

NA POCZĄTKU BYŁO GRODZISKO
 Gród, który po raz pierwszy wzmian-
kuje tak zwany falsyf ikat mogileński (ja-
ko Grebesco), przetrwał do XIII wieku, 
a w pewnym okresie był nawet siedzibą 
kasztelana. Pełnił zatem ważne funkcje 

administracyjno-obronne na północnej 
rubieży Mazowsza. Prawdopodobnie już 
wówczas istniał przy nim kościółek pw. 
św. Leonarda. Trudno ustalić, ile wtedy 
i potem było tu jeszcze kościołów do po-
czątku XVIII wieku, kiedy to wybudo-
wano drewnianą świątynię, zachowaną 
do dzisiaj. 

ŚWIĄTYNIA ZMIENIA WYGLĄD
Kościół drewniany pod wezwaniem 
św. Leonarda w Grzebsku został wznie-
siony w 1712 roku. Od zdecydowanej 

większości mazowieckich świątyń drew-
nianych różnił się tym, że nie tylko pre-
zbiterium, ale również większa i szersza 
nawa główna została zamknięta trzema 
bokami wielokąta (tzw. zamknięcie trój-
boczne), a nie ścianą prostą. W tym nie-
zmienionym stanie budowla dotrwała 
do 1882 roku.

Przeprowadzona wówczas przebu-
dowa zaważyła na stu najbliższych latach 

Wyprawa do Grzebska, malowniczo położonego 
nad Orzycem, to nie tylko okazja do zobaczenia 
jednego z dwóch zachowanych na Mazowszu 
kościołów budowanych „formą ośmiu węgłów”, ale 
także odwiedzenia jednego z najstarszych miejsc 
osadniczych w tej części Polski.

Grzebsk - ołtarz główny

Falsyfikat mogileński to dokument opi-
sujący królewskie nadania ziem Benedyk-
tynom z klasztoru w Mogilnie. Antyda-
towano go na rok 1065, powstał jednak 
dopiero w XII wieku; mnisi opierali się za-
pewne, opisując wcześniejsze nadania, 
na swym stanie posiadania, tradycji i za-
piskach w klasztornych księgach; fakty tu 
podane wydają się więc zgodne z praw-
dą (poza, ewentualnie, kilkoma spornymi 
punktami dotyczącymi ziem, należących 
raczej do klasztoru w Czerwińsku – z któ-
rego być może przybyli mogileńscy mni-
si). „Falsyfikat” nie dochował się do na-
szych czasów, znamy jego treść z później-
szych, XIII i XIV-wiecznych, dokumentów; 
jest dowodem istnienia we wczesnym 
średniowieczu wielu miejscowości.
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ArchitekturA drewniAnA

Początek miejscowości, położonej 
około 20 kilometrów na północny 
wschód od Mławy, dało grodzisko, 

usytuowane wśród bagien i łąk nad rzeką 
Orzyc (dopływ Narwi). Datowane jest na 
przełom X i XI wieku.

NA POCZĄTKU BYŁO GRODZISKO
 Gród, który po raz pierwszy wzmian-
kuje tak zwany falsyf ikat mogileński (ja-
ko Grebesco), przetrwał do XIII wieku, 
a w pewnym okresie był nawet siedzibą 
kasztelana. Pełnił zatem ważne funkcje 

administracyjno-obronne na północnej 
rubieży Mazowsza. Prawdopodobnie już 
wówczas istniał przy nim kościółek pw. 
św. Leonarda. Trudno ustalić, ile wtedy 
i potem było tu jeszcze kościołów do po-
czątku XVIII wieku, kiedy to wybudo-
wano drewnianą świątynię, zachowaną 
do dzisiaj. 

ŚWIĄTYNIA ZMIENIA WYGLĄD
Kościół drewniany pod wezwaniem 
św. Leonarda w Grzebsku został wznie-
siony w 1712 roku. Od zdecydowanej 

większości mazowieckich świątyń drew-
nianych różnił się tym, że nie tylko pre-
zbiterium, ale również większa i szersza 
nawa główna została zamknięta trzema 
bokami wielokąta (tzw. zamknięcie trój-
boczne), a nie ścianą prostą. W tym nie-
zmienionym stanie budowla dotrwała 
do 1882 roku.

Przeprowadzona wówczas przebu-
dowa zaważyła na stu najbliższych latach 

Wyprawa do Grzebska, malowniczo położonego 
nad Orzycem, to nie tylko okazja do zobaczenia 
jednego z dwóch zachowanych na Mazowszu 
kościołów budowanych „formą ośmiu węgłów”, ale 
także odwiedzenia jednego z najstarszych miejsc 
osadniczych w tej części Polski.

Grzebsk - ołtarz główny

Falsyfikat mogileński to dokument opi-
sujący królewskie nadania ziem Benedyk-
tynom z klasztoru w Mogilnie. Antyda-
towano go na rok 1065, powstał jednak 
dopiero w XII wieku; mnisi opierali się za-
pewne, opisując wcześniejsze nadania, 
na swym stanie posiadania, tradycji i za-
piskach w klasztornych księgach; fakty tu 
podane wydają się więc zgodne z praw-
dą (poza, ewentualnie, kilkoma spornymi 
punktami dotyczącymi ziem, należących 
raczej do klasztoru w Czerwińsku – z któ-
rego być może przybyli mogileńscy mni-
si). „Falsyfikat” nie dochował się do na-
szych czasów, znamy jego treść z później-
szych, XIII i XIV-wiecznych, dokumentów; 
jest dowodem istnienia we wczesnym 
średniowieczu wielu miejscowości.
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Barki, rejsy zorganizowane
BARKAMI.PL

www.barkami.pl
info@barkami.pl
 691 211 141

SOPOTKajaki, spływy zorganizowane
KAJAKI.PL
www.kajaki.pl
info@kajaki.pl
 691 211 141

SOPOT

Sam Marsz to przejście piesze (trochę 
trzeba popłynąć) z Kuźnicy na Helu 
do Szpyrka Rewskiego, czyli mierzei 

wchodzącej kilometr w morze, z tak zwa-
nego Cypla Rewskiego.

RYCERSTWO
No to stało się. Ubrany jak rycerz 
sprzed wieków, w piankę, buty do spor-
tów wodnych, uzbrojony w kopię-flagę 
„Poznaj Swój Kraj” na długim maszcie, 
dojrzałem stojące w luźnym szyku „cięż-
kozbrojne rycerstwo” Rzeczpospolitej. 
Ubrani w ciężkie, pełne pianki, z zinte-
growanymi butami, niektórzy z maska-
mi do nurkowania, płetwami, czepkami, 
aparatami i kamerami założonymi na 
głowy – wyglądali dostojnie i wzbudzali 
respekt. Rozpaczliwie rozglądałem się 
wokół, starając się dostrzec w tłumie 
ciurów, podobnych do mnie – z krótką, 

lekką pianką i butami osobno – i choć 
niewielu ich było, poczułem się nieco 
podniesiony na duchu, że mimo wszyst-
ko może nie skreczuję jako pierwszy, 
może jest jakaś szansa na cud zwycię-
stwa nad dzikim przeciwnikiem – (pół)
pełnym morzem?

SZANSA NA DEZERCJĘ
Początek walki przypomina Grunwald. 
Morze czeka, a my nabierając planowe-
go opóźnienia chcemy je chyba wziąć 
na przetrzymanie lub zniecierpliwienie. 
„Bitwa” miała rozpocząć się o dziesią-
tej, tymczasem mija jedenasta – i musi-

my chronić się w cieniu, bo pianki grzeją. 
Co i raz któryś z rycerzy rozpina swoją 
„kolczugę”, by dać dostęp chłodniejsze-
mu powietrzu do rozgrzanego ciała. Ja 
mam pancerz dość lekki, lecz w końcu 
też ustępuję przed naporem upału.  Na-
gle pokazuje się sam Naczelny Wódz*. 
Donośnym głosem zwołuje chorążych** 
i każe formować oddziały. Do szturmu 
przygotowuje się ich dziesięć, a każdy 
z dziesięcioma rycerzami lub rycerkami, 
bo i takie są. Jedenasty jest chorąży z fla-
gą, na której widnieje numer oddziału – 
to na wypadek rozproszenia, aby każdy 
wiedział, gdzie stanąć. Po sformowaniu 
oddziałów ostatnia szansa na dezercję. 

Są cztery etapy Marszu Śledzia:
etap wiary – gdy każdy wierzy, że wszystko pójdzie dobrze,
etap „Mojżesza” – gdy można iść suchą stopą po piasku przez środek morza,
etap próby – chrzest kandydatów na śledzie, poparty konsumpcją surowej ryby,
etap „Byle do Brzegu” – gdy uczestnicy holowani są przez Głębinkę za kutrami.

Marsz Śledzia
KRAJ
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Barokowy kościół pojezuicki

Chojnice
WIOSKI, MIASTA, MIASTECZKA
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F igurka ma 28 centymetrów. Wyrzeź-
biona w drewnie lipowym, w gotyc-
kim stylu, liczy sobie około 640 lat. 

Niewysoka Matka Boska, o pulchnej, 
dziewczęcej buzi, w czerwono-niebie-
sko-złotych szatach, zerka na swoje na-
guśkie Dzieciątko. W lewej dłoni trzyma 
owoc granatu. W owocu setki pestek 
– symbol ludzkości, którą prawą rączką 
błogosławi Dziecię. Na jego drugiej ręce 
przysiadł gołąbek, znak pokoju.

OTO MATKA BOGA
Ta delikatna, niewielka, pokryta polichro-
mią w XVII wieku rzeźba kryje się pod 
wspaniałą kopułą ogromnej bazyliki, 
w szaleńczo zdobnym, złoconym ołta-
rzu, w złotej ramie i za złotymi sukienka-
mi. Maryja i Jezus na głowach mają złote 
korony. Ledwie zza tego całego bogactwa 
wystają dziś ich twarzyczki. 

A zaczęło się właśnie tak skromnie – 
drewniana figurka, skryta dziś w ołtarzu 
wielkiej bazyliki, wystrugana w drewnie, 
powstała około roku 1380. Podobno jej 

poprzedniczka, inna drewniana statuet-
ka, umieszczona była wcześniej w tym 
miejscu w konarach drzewa. Jan z Ra-
szewa (lub Ratna), niewidomy, odzyskał 
przy niej wzrok. Pierwszą rzeczą, jaką 
zobaczył, była ta rzeźba Maryi, więc swo-
je uzdrowienie uznał za cud. Pod drze-
wem (lipą, być może) na znak wdzięcz-
ności postawił kamienny ołtarz. Działo 
się to w roku 1218.

Dziś w krużgankach kościoła zoba-
czyć można tę kamienną płytę, choć nie-
wątpliwe jest tylko to, że była tutaj, wraz 
ze świecznikiem i kropielnicą, na począt-
ku XIII wieku. Reszta to rzeczy niepew-
ne, znane z gminnej wieści. Na pewno ist-
niała w Wambierzycach parafia na prze-
łomie XIV i XV wieku, zapewne z drew-
nianym kościołem i umieszczoną w nim 
drewnianą rzeźbą Matki Boskiej. Na po-
czątku XVI wieku wokół tej rzeźby wy-
rósł kościół murowany, a 200 lat póź-
niej – ogromna, wysoko położona bazy-
lika, która stoi do dziś. W niej aniołowie 
o miłych spojrzeniach łagodnymi gestami 
wskazują na ową malutką, stareńką figur-

kę Matki z Dzieciątkiem, trzymając tar-
cze z prostym, ale potężnym łacińskim 
napisem: „Oto Matka Boga. Oto Matka 
Odkupiciela”.

JEROZOLIMA W KOTLINIE
Od roku 1253 była na terenie dzisiejszych 
Wambierzyc osada tkaczy z Miśni i Turyn-
gii – Albertivilla, która należała do kilku po 
kolei rodów szlachty śląskiej. Już wówczas 

Początek dała jej mała drewniana figurka. Początek dała jej wielka wiara. 
Początek dał jej cud. Początek dały jej drzewo, kamienny ołtarz, ambona. 
Początek dała jej lipa.

W Wambierzycach
ZABYTKI

Święta Wilgefortis (zwana też Libe-
rata lub Kummernis) to wedle legen-
dy królewna-chrześcijanka, którą ojciec 
chciał wydać za poganina – wbrew jej wo-
li, oczywiście. Prosiła Boga, by uratował ją 
przed ślubem, Bóg wysłuchał próśb: wy-
rosła jej broda. Kandydat na męża zrezy-
gnował, a rozjątrzony ojciec kazał za karę 
ją ukrzyżować. Święta Wilgefortis z Wam-
bierzyc brody nie posiada, choć tak naj-
częściej ją przedstawiano. Legenda wzię-
ła się zapewne z  wyobrażenia Chrystusa 
na krzyżu, przedstawionego jako książę 
o delikatnych rysach twarzy, w książęcych 
zdobnych sukniach.

Za sanktuarium płaski stół Szczelińca
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C iechanowski Zamek Książąt Mazo-
wieckich zbudowany został na pla-
nie prostokąta o niemałych rozmia-

rach: 48x57 metrów. Zlokalizowano go 
na sztucznym podwyższeniu, ale i na te-
renie podmokłym, niejednokrotnie pod-
tapianym wylewami pobliskiej Łydyni. 

TWIERDZA JAK SIĘ PATRZY
Prace rozpoczęto w połowie XIV wieku. 
Prowadzono je wieloetapowo. Początko-
wo mury i wieże miały około pięciu me-
trów wysokości. Zamek w swojej pierw-
szej odsłonie był przede wszystkim dużo 

niższy niż dziś, a jego dwie wieże, podob-
nie jak w Rawie Mazowieckiej, równie 
wysokie (lub, prawdę powiedziawszy: 
równie niskie) jak mury. Wjazd usytu-
owano od południa, mniej więcej pośrod-
ku, między wieżami. Załoga mieszkała 
w budynku tuż obok bramy wjazdowej. 
Stosunkowo olbrzymie – jak na taki za-
mek – obwarowane wnętrze przezna-
czone było dla okolicznej ludności, która 
miała się tam gromadzić w razie najaz-
dów obcych wojsk.

Usytuowanie na terenie bagnistym 
sprawiło, że była to forteca nie do zdo-
bycia. Wjazd odbywał się po trzystume-

trowym drewnianym moście, który oczy-
wiście łatwo było rozebrać czy zniszczyć 
(spalić) w razie zagrożenia. Warownię 
wybudowano jako wzmocnienie ochro-

Ruiny zamku 
w Ciechanowie

Nie wiadomo, jak potoczyłaby się historia Mazowsza, gdyby nie zagadkowa śmierć 
braci Stanisława i Janusza – ostatnich mazowieckich Piastów. Państwo, którym 
rządzili ich przodkowie, opierało się z powodzeniem trzem wielkim sąsiadom: 
Polsce, Litwie i Państwu Zakonu Krzyżackiego.

RUINY

Zamek Książąt Mazowieckich  
w Ciechanowie, obok Rynku,  

ul. Zamkowa 1.

Czynne:
maj-wrzesień  10.00 – 18.00, 
październik – kwiecień  8.00 – 16.00.

Ceny biletów:
normalny 6 zł, 
ulgowy 4 zł.

Zamek w Ciechanowie w całej swej okazałości
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Gdy około roku 250 naszej ery rodził 
się (przyszły święty) Florian, nikt 
nawet nie mógł podejrzewać, że po 

z górą tysiącu latach będzie on patro-
nem od ognia i od wody, która poskramia 
ogień. Patronem ludzi parających się za-
wodami, mającymi z ogniem styczność: 
strażaków, hutników, piekarzy, komi-
niarzy.

Gdy wychodziła za mąż Elżbieta Habs-
burżanka, córka Ferdynanda I Habsburga 
i Anny Jagiellonki, jej młodsza siostra Ka-
tarzyna nawet nie przypuszczała, że po 
wielu latach też wyjdzie za mąż, za tego 
samego mężczyznę – swojego cioteczne-
go wuja, jednocześnie szwagra – i króla 
Polski, Zygmunta Augusta.

A straż pożarna – kto wie, co prze-
czuwała... Polska straż – nic na pewno, 
bo jej jeszcze wtedy na świecie (oficjal-
nie) nie było…

UTOPIENIE ŚWIĘTEGO
Święty Florian żył na terenie dzisiejszej 
Austrii, w czasach, gdy i tam polowanie 
na chrześcijan było na porządku dzien-

nym. Codziennie wtrącano do więzień 
nowych wyznawców Chrystusa, którzy 
oczekiwali już tylko na śmierć. Florian, 
korzystając z tego, że był urzędnikiem 
cesarskim, być może dowódcą wojsk 
rzymskich, mógł się z nimi kontaktować 
i poprzez pociechę duchową starał się 
pomóc. Któregoś dnia po tym jak odmó-
wił złożenia hołdu pogańskim bożkom, 
został odsunięty od urzędu i jego możli-
wości drastycznie się zmniejszyły. Mimo 
tego pojechał do więzienia w dzisiejszym 
Lorch (na wschód od Linzu) i dobrym sło-
wem na ostatnią drogę próbował ulżyć 
doli aresztowanych. Został schwytany 
i poniósł męczeńską śmierć – bito go 
i rozrywano czymś w rodzaju dzisiej-
szych bosaków, a w końcu przywiązaw-
szy kamień do szyi – utopiono w rzece 
Enns. Stało się to najprawdopodobniej 4 
maja 304 roku. Ciało męczennika udało 
się wyłowić z wody i pochować. 

Miejsce pochówku zostało w krót-
kim czasie miejscem kultu. Nie zacho-
wały się jednak żadne dokumenty z cza-
sów tych wydarzeń, jedynie później-
sze żywoty świętego. To, co wiemy na 

Co może łączyć straż pożarną, królową i świętego? Okazuje się, że jest takie 
miejsce na świecie, całkiem niedaleko Polski. To St. Florian, niewielka mieścina 
w Austrii, u podnóża Alp, niedaleko Linzu, dwie godziny jazdy od Wiednia. 

St. Florian
POLONICA

Klasztor i kościół opactwa św. Floriana w St. Florian w Austrii, na południowy wschód od Linzu

Stacja pogody przy opactwie i muzeum
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Tymczasem wycieczka po Małych Pie-
ninach to jedna z najpiękniejszych 
i najprzyjemniejszych tras, jakie cze-

kają na – nawet niezbyt zaprawionego 
w górskich bojach – turystę.

SMAK LODÓW, PRZEDSMAK GÓR
To najwyższe pasmo Pienin zaczyna się 
przepięknym przełomem Dunajca, a koń-
czy około 14 kilometrów dalej przełęczą 
Rozdziela, która, zgodnie z nazwą, roz-
dziela Małe Pieniny od Beskidu Sądeckiego. 
Główną granią prowadzi niebieski szlak 
– i to on będzie wytyczał naszą trasę. 

Wycieczkę zaczynamy od samego 
początku pasma, a więc od Szczawni-
cy. Można wyruszyć od razu w górę – 
przy czym ci, których niepokoi pierwszy, 
dość stromy, choć niedługi, odcinek, ma-
ją szansę skrócić go, wjeżdżając kolejką 
krzesełkową na Palenicę. Warto wziąć 
pod uwagę także inny wariant: wybrać 
się najpierw na spływ przełomem Dunaj-
ca lub po prostu spędzić dzień na odda-
waniu się urokom życia uzdrowiskowe-
go kuracjusza (spacery, lody, widoki...), 
a noc przespać w schronisku Orlica, po-
łożonym – nieco paradoksalnie jak na 

taki przybytek – jeszcze w Szczawnicy, 
nieco powyżej miejsca, gdzie szczawnic-
ki potok o wdzięcznej nazwie Grajcarek 
wpada do Dunajca. W Orlicy – mimo jej 
lokalizacji – czuje się już góry: miastecz-
ka nie widać, stromizny na wyciągnięcie 
ręki, a las pachnie jak trzeba. Wyspani 
turyści mogą wyruszyć w drogę wcze-
śnie i z animuszem. 

Niebieski szlak pnie się z Orlicy w gó-
rę, początkowo stromo, ale (najwyżej) 
przez pół godziny. Potem zaczynają się 
polany i widoki – wspaniałe! Widać stąd 
Pieniny Właściwe (tę Sokolicę i Trzy Koro-

ny), no i Tatry – w ich ostrej okazałości. 
Nieco dalej, przy szczycie Szafranówka, 
szlak łączy się z dochodzącym z pobli-
skiej Palenicy, która jest wzniesieniem gó-
rującym nad Szczawnicą, zimą bardzo po-
pularnym wśród narciarzy. Latem ama-
torzy szybkości – a przede wszystkim 
dzieci – mogą się przejechać grawitacyj-
ną zjeżdżalnią wózkową. I już tu zaczyna 
się jak w Małych Pieninach: polany, stada 
owiec, owczarki – i strome mini-szczy-
ciki do zdobywania.

Szlak wchodzi na te kolejne strome 
wzniesienia (niestety zalesione, więc 

Trzy Korony i Sokolica – tak zapewne kojarzą się większości ludzi Pieniny. 
O Małych Pieninach słyszało znacznie mniej. A o tym, że Małe Pieniny to 
najwyższe (!) z pienińskich pasm, wie prawdopodobnie jeszcze mniejsza grupa 
turystów. Najwyższy szczyt – nomen omen – Wysoka, ma 1050 m n.p.m. i jest 
o blisko 70 metrów wyższy od najwyższego wierzchołka Trzech Koron. 

Nie takie małe Pieniny
POMYSŁ NA WYCIECZKĘ

Szczawnica

Nad Orlicą
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Taką wyprawę można zrobić na nie-
skończoną ilość sposobów. Mnogość 
dróg i ścieżek sprawia, że nie będzie 

dwóch takich samych tras. Ja pojechałem 
po prostu: przez puszczę, w nieznane. 
I nie zawiodłem się.

ŚNIADANIE W WĄSKOTORÓWCE
Do Sochaczewa 1  wybrałem się w sobo-
tę. Tylko w soboty, od maja do września, 
kursuje stamtąd kolejka wąskotorowa 
do Wilcz Tułowieckich. Tym razem nie 
miałem zamiaru jechać kolejką, lecz... 
obok kolejki. Swoją drogą – szkoda, że 
choć zgrano czas jej odjazdu z pociągiem, 
przybywającym do Sochaczewa około 
10:10 z Warszawy (20 minut na przejście 
200 metrów z dworca na dworzec), to na 
zwiedzenie Muzeum Kolei Wąskotorowej 
– czasu już nie starczy! Ja mam inny pro-
blem – czy czekać na kolejkę przy dwor-
cu 2 , czy „zaczaić” się na nią za miastem 
– na przykład przy mostku-wiadukcie 3
. Wybieram ten drugi wariant – i ruszam 
wzdłuż torów. Mijam dawną „przelotów-

kę” z Warszawy do Poznania, stację So-
chaczew Miasto Wąskotorowy i ścieżką 
wzdłuż torów dojeżdżam do wiaduktu. 
Biegła nim kiedyś linia normalnotorowa 
do nieistniejącej już dziś fabryki Chemi-
tex w Chodakowie.

Znalazłszy mostek 3  i odrobinę cie-
nia, wykorzystuję czas na przygotowa-
nie aparatu i zaspokojenie głodu. Cze-
kanie przedłuża się – pewnie pociąg ma 
(planowe) opóźnienie... W końcu sły-
chać gwizdy, a we mnie wlewa się nutka  

Kolejna wyprawa rowerowa to jakby ukłon dla warszawiaków: jej trasa wiedzie 
leśnymi ścieżkami niemalże miejskiego Kampinoskiego Parku Narodowego, czyli 
popularnego „Kampinosu”.

Kampinoska wyprawa
ROWEREM NA WEEKEND

Przystanek Wilcze Tułowickie. Wjazd do puszczy

Niedaleko tartaku można jeszcze znaleźć szyny po wąskotorówce
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Istniała już na początku XV wieku, 
o czym dowiadujemy się z krzyżackiego 
dokumentu wizytacyjnego z roku 1424, 

jako że tereny te należały wówczas do 
Zakonu Krzyżackiego. Jej pierwszym zna-
nym właścicielem był Hans Flotau, a nadał 
mu ją w 1447 roku komtur Eberhard von 
Wesenthau na rozkaz wielkiego mistrza 
Konrada Erlichshausena. Od imienia wła-
ściciela wieś wzięła swoją ówczesną na-
zwę: Haenitzen, która stopniowo prze-
kształcała się na Hennitzen, Heynitzinn, 
Haeinczen i Hińce, nim znacznie później 
nazwano ją ostatecznie Kallischken. 

W latach 1529-1565 była własnością sę-
dziego ziemskiego, Andrzeja Knebla, a póź-
niej jego synów – o ich dość wysokiej pozy-
cji społecznej świadczyły takie przywileje, 
jak zwolnienie z szarwarku (świadczeń na 
utrzymanie dróg czy urządzeń wodnych) 
i naprawy budowli obronnych oraz obni-
żenie stawki dziesięciny. Mieszkali we dwo-
rze, nie wiemy jednak, jak on wyglądał, czy 
był drewniany, czy murowany i w której 
części Kaliszek został postawiony. 

Być może w tym samym miejscu, a na-
wet wykorzystując stare piwnice i funda-
menty, zbudowano w 1830 roku nowy, 

murowany dwór. Dwukondygnacyjny, 
wzniesiony na planie wydłużonego pro-
stokąta, pokryty wysokim, dwuspado-
wym dachem. Zdobiły go wydatny ry-
zalit, arkadowy ganek, taras otoczony 
balustradą; duże, prostokątne okna na 
parterze, na piętrze – znacznie mniejsze, 
kwadratowe.

Majątek Kaliszki (Kallischken), liczący 
bez mała 1200 hektarów, należał wtedy 
do rodziny Jorstreuter, później przecho-
dził jeszcze w inne ręce. Dwie światowe 
wojny nie zniszczyły budynku dworskie-
go, ucierpiał jako siedziba dyrekcji Pań-
stwowego Gospodarstwa Rolnego. W kom-
pletną ruinę zamienił się, kiedy PGR zo-
stał zlikwidowany. 

Obecnie znajduje się w rękach pry-
watnych, jest tam hotel, park, restaura-
cja. Miejsce wciąż przypomina jednak – 
zwłaszcza z zewnątrz (konserwator za-
bytków nie pozwolił tu na żadne zmiany) 
– dawne czasy. Miło pospacerować wo-
kół, przy malowniczej sadzawce, wśród 
starego drzewostanu, w parku wpisanym 
na listę zabytków, w którym królują dwa 
300-letnie dęby. 

Wiele takich perełek znaleźć można 
w polskich wioskach, warto więc i pod-
czas podróży uważnie rozglądać się wo-
kół siebie. 

Tekst i zdjęcia: Jerzy Samusik

Przy szosie i linii kolejowej, łączących Pisz z Białą Piską, 4 kilometry na zachód od 
tej drugiej miejscowości, leży wieś Kaliszki.  

Dwór w Kaliszkach

KRAJ

Dwór w Kaliszkach od strony podjazdu

Fragment parku
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Wystarczy wrześniowy słoneczny 
weekend i pociąg do Gdyni. Sama 
esencja wakacji, barwna i różno-

rodna, wciąż jeszcze może być przed 
nami.

JACHTY
Jest w Gdyni kilka ładnych budowli, nie-
zwykłych pomników (jak poruszający, 
pełen ciepła Pomnik Wysiedlonych), jest 
wysoki klif, Akwarium, dworki, ale naj-
wspanialsze są statki: okręty, rybackie 
łodzie, żaglowce, jachty, promy. Gdynia 
to duży port, zwłaszcza towarowy – rej-
sowe statki wypływają stąd w rozżarza-
jące wyobraźnię strony świata: do Belgii, 
Niemiec i Rosji, ale i do Senegalu, Porto-

ryko, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, 
Nigerii, Wenezueli, na Wybrzeże Kości 
Słoniowej.... Można wsiąść na biały prom 
do Szwecji albo chociaż pomachać na po-
żegnanie odbijającemu od brzegu kolo-
sowi. Ale wyłącznie, jeśli ma się dwa dni 
– bo jeśli tylko jeden, to wtedy...

Przy marinie w basenie jachtowym 
im. Mariusza Zaruskiego (żeglarza, ta-
ternika, pisarza, malarza, generała) zo-
baczmy setki (bez literackiej przesady) 
jachtów, w tym zabytkowe – przepięk-
ne, starannie wykończone. Cumują tu le-
gendy: Norda, zbudowana w 1928 roku, 
Knudel, Orion, Hetman... 

A ponieważ to będzie bardzo morska 
historia, to kiedy już schwycimy w oczy 
widok żaglówek, w nozdrza dalekomor-

ski wiatr, a w uszy krzyk mew, nie starczy 
nam to, co na wierzchu, i zapragniemy 
zejść w morskie głębiny.

W GŁĘBINY
Gdyńskie Akwarium ma status ogrodu zoo-
logicznego. Jest w nim 68 wielkich akwa-
riów, prawdziwa podwodna kraina, od 
kolorowych rybek prosto z „Gdzie jest 
Nemo?”, przez elektryczne węgorze, 
zwrotne eskadry piranii, jesiotry z no-
sami jak krety, rekiny, mandaryny w błę-
kicie i złocie, błyszczące seleny i groźne 
mureny, wielkie sumy i płaszczki – po 
szkaradnice, które wyglądają dokład-
nie, dokładnie jak omszone kamienie. 
Jest też niejeden aksolotl (jak pisał Da-

To będzie opowieść o morzu, szumiącym. O sosnowym lesie, pachnącym. 
(Z przesianymi promieniami słońca). O niebie, błękitnym. O statkach, rybach. 
I o mierzei, co rozdziela wody Bałtyku – czyli o perfekcyjnym letnim dniu.

Dzień morski
WYPRAWA Z PLECAKIEM

Kilwater za rufą

44

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
W PSK NR 638



Leży on kilkanaście kilometrów na pół-
noc od Brodnicy, trzeba więc tym ra-
zem udać się nieco dalej niż poprzed-

nio, bo około 40 kilometrów od Lidzbar-
ka Welskiego, pod którym niemal stykają 
się granice dwóch opisanych uprzednio 
parków i który jest dobrą bazą wypado-
wą do wszystkich trzech.

GOŚCIE ZE SKANDYNAWII
Brodnicki Park Krajobrazowy utworzony 
został w 1985 roku w celu ochrony naj-
cenniejszej pod względem przyrodni-
czo-kulturowym części Pojezierza Brod-
nickiego. Był pierwszym parkiem krajo-
brazowym w ówczesnym województwie 
toruńskim i 25 w Polsce. Pierwotnie obej-
mował prawie 14 tysięcy hektarów; dziś, 
po powiększeniu w 2005 roku o jezio-
ro Bachotek i tak zwaną Bagienną Dolinę 
Drwęcy (jeden z obszarów wchodzących 
w skład programu Natura 2000), docho-
dzi niemal do 17 tysięcy. Zajmuje moc-
no zalesiony fragment Pojezierza Brod-
nickiego, bogaty w wielość form krajo-
brazu polodowcowego. Uważni czytel-
nicy PSK doskonale wiedzą, że lądolód 
skandynawski w wielu miejscach Polski 
pozostawił po sobie krajobraz cieszący 

oko – w przeciwieństwie do innych go-
ści ze Skandynawii, których „wycieczka” 
z połowy XVII wieku dziś przyprawia mi-
łośników zamków o ból głowy. Wróćmy 
jednak do Parku.

Najbardziej charakterystycznym ele-
mentem jego krajobrazu są właśnie owe 
subglacjalne (polodowcowe) rynny, wci-
nające się nawet do 40 metrów w piasz-
czystą dolinę. Wypełnione wodami two-
rzą bardzo malownicze jeziora, które 
przez fachowców określane mianem je-
zior rynnowych. Ich sztandarowym przy-

kładem są łączące się ciągi jezior: rynna 
Strugi Brodnickiej oraz rynna Skarlanki. 

Innym elementem urozmaicającym – 
dzięki odwiedzinom lądolodu – tutejszy 
krajobraz są kemowe wzgórza, które 
największe skupiska tworzą w okolicach 
jeziora Sumówko. 

LEŚNE CIEKAWOSTKI
Ponad 60% powierzchni Brodnickiego Par-
ku Krajobrazowego porastają lasy, głów-
nie bory sosnowe i mieszane, z pewnym  

Parkowa trylogia – trzy parki krajobrazowe zlokalizowane na tyle blisko 
siebie, że można je z grubsza i przy pewnym zacięciu poznać w (nomen 
omen) trzy dni – dociera do finiszu. Po położonych obok siebie parkach 
Welskim i Górznieńsko-Lidzbarskim nadszedł czas na ostatnią  
wycieczkę: do Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Wśród polodowcowego krajobrazu 
czyli koniec trylogii

PARK KRAJOBRAZOWY

Rolnicza część Parku

Kościół w Łąkorzu
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1.
Trochę na północ za Grudziądz, trochę na wschód za Brod-

nicę, niemal od Płocka, dotykając Włocławka, przez Toruń, 
dochodząc do Bydgoszczy i obejmując Chełmno, a cały czas 
wzdłuż prawego brzegu Wisły przebiega granica ziemi do-
brzyńsko-chełmińskiej. Dwa połączone w nazwie, odrębne 
historycznie obszary, sprzymierza położenie, gwara, pierwsza 
kolonizacja kujawska, potem osadnictwo niemieckie i holen-
derskie – oraz ogromne kłopoty spokojnych ludzi.

2.
Bo co się tutaj nie działo! Litwini, Jaćwingowie, Polacy, Krzy-

żacy, Prusowie – w kółko bili się, najeżdżali tereny zajęte przez 
pozostałych, palili, grabili, uprowadzali jeńców (Litwini swego 
czasu porwali stąd i z Kujaw w niewolę nawet 20 tysięcy osób). 
Większość tej ziemi, aż do pokoju toruńskiego, należała do 
Krzyżaków; ziemia chełmińska od samych początków Państwa 
Krzyżackiego – choć Chełmno na przykład przyłączyło się do 
powstania przeciwko nim, rozpoczynającego wojnę trzynasto-
letnią (co się skądinąd kiepsko dla miasta skończyło). Wcze-
śniej, za Mieszka II, w Kałdusie obok Chełmna znajdował się 
jeden z większych polskich ośrodków administracyjnych i ko-
ścielnych – na Górze św. Wawrzyńca odkopano resztki nieukoń-
czonej romańskiej katedry (takiej, jak w Poznaniu i Gnieźnie), 
pozostałości grodu, wielkie cmentarzysko. Od połowy XIII 
wieku w skład ziemi chełmińskiej weszła też ziemia michałow-
ska, wokół dzisiejszej Brodnicy. 

Ziemia dobrzyńska należała do potomków Konrada Mazo-
wieckiego; od kiedy jednak w XIV wieku najechali ją Krzyża-
cy, przechodziła z rąk zakonnych w polskie (bo, na przykład, 
sąd papieski kazał ją zwrócić) i na odwrót (bo, na przykład, 
Władysław Opolczyk dał ją w zastaw Krzyżakom). Nie obyło 
się także, oczywiście, bez bitew.

Mieszkali tu katolicy i protestanci, też niekoniecznie zgod-
nie, a także Żydzi. Po II wojnie światowej zwłaszcza na ziemi 
chełmińskiej osiedliło się wielu przybyszów zza Buga, z Lubel-
szczyzny i z Kieleckiego. 

3.
Do dzisiaj to tereny głównie rolnicze, bez wielkiego przemy-

słu czy wielkich miast. Patrząc na złocącą się zbożami ziemię 
dobrzyńsko-chełmińską łatwo wyobrazić sobie dawne czasy, 

Wielkie płaszczyzny pokryte 
zbożem, pola uprawne, 
jeziora, Wisła, miasteczka 
z solidnymi, wspaniałymi murami 
pokrzyżackich zabytków. 
Między Pomorzem, Kujawami, 
Mazowszem i Wielkopolską mieści 
się ziemia zboża, ziemniaków, 
buraków, jezior i cegły.

Kraina  
chełmińsko-dobrzyńska

KRAINA TURYSTYCZNA

Typowy tu krajobraz
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Zygmunt August był jedynym żyjącym 
i urodzonym w legalnym związku sy-
nem króla Zygmunta Starego i jego 

drugiej żony, Bony Sforzy. To na nim 
zakończyła się dynastia Jagiellonów i to 
z nim związana jest legenda o wywoły-
waniu ducha drugiej żony Barbary Radzi-
wiłłówny przez mistrza Twardowskiego. 
Nie w tym rzecz jednak, lecz w schyłku 
i zakończeniu żywota tego króla. Około 
pięćdziesiątego roku życia miał on zupeł-
nie zrujnowane zdrowie. W młodości 
niepoprawny erotoman, zachorował na 
chorobę weneryczną, która być może 
przyczyniła się do jego bezpłodności. 
Kłopoty małżeńskie i brak upragnionego 
potomstwa uczyniły z władcy rozpustni-
ka, tragicznie usiłującego udowodnić so-
bie swą ojcowską sprawność. Dodatkowo 
cierpiący na podagrę i kamicę nerkową 
zasięgał porad nie tylko medyków, ale 
również znachorek i guślarek.

Uciekając przed zarazą, Zygmunt Au-
gust udał się do Knyszyna, gdzie umarł 
7 lipca 1572 roku. Niezastąpiony Józef 
Ignacy Kraszewski poświęcił temu zda-
rzeniu wiele kart swojej powieści „Infant-
ka”. Doczesne szczątki władcy pogrzeba-
no w Krakowie dopiero w lutym 1574 
roku, ale zanim to nastąpiło, do wrze-
śnia 1573 roku ciało króla przebywało 
w Tykocinie.

Zwłoki zostały zmumifikowane przez 
aptekarza z Tykocina, Franciszka Wol-
skiego. Wnętrzności umieszczono w spe-
cjalnej urnie i pochowano w knyszyńskim 

kościele. Ich dalsze dzieje są bardzo ta-
jemnicze i dzisiaj nie wiadomo, co się z ni-
mi naprawdę stało. Ciało w trumnie wy-
pełnionej popiołem drzewnym zmiesza-
nym z chmielem złożono w podziemiach 
tykocińskiego zamku.

Tykocin wszedł do majątku prywatne-
go Zygmunta Starego po bezpotomnej 
śmierci właściciela, Stanisława Gasztołda, 
lecz dopiero za czasów Zygmunta Augusta 
zyskał na znaczeniu. Stał się centrum i sie-
dzibą podlaskich dóbr królewskich, a w 
tutejszej twierdzy umieszczono skarbiec 
i przechowywano między innymi sław-
ne arrasy oraz bibliotekę królewską. Lo-
sy zamku splątały się z losami króla Zyg-
munta Augusta dużo wcześniej – został 
przecież rozbudowany na jego życzenie 
przez budowniczego królewskiego Hio-
ba Pretfusa, w latach 1549 – 1575. Tutaj 
w późniejszych latach urzędował wielki 
humanista renesansu, starosta tykociński 
– Łukasz Górnicki, tutaj gościli królowie: 
Władysław III Waza z rodziną, Włady-
sław IV oraz car Rosji Piotr I. Na zamku 
August II Mocny ustanowił Order Orła Bia-
łego, a w czasie potopu szwedzkiego tutaj 
właśnie przebywał i zmarł Janusz Radzi-
wiłł. Zamek zdobył Paweł Sapieha, po-
konując Szwedów. Potem nadano go za 
zasługi Stefanowi Czarnieckiemu, a w po-
łowie XVIII wieku Jan Klemens Branicki 
rozebrał zamek na budulec. Ostatecznie 
podczas I wojny światowej pozostałości 
murów posłużyły niemieckim żołnierzom 
do budowy drogi do Knyszyna, natomiast 

ziemię z dwóch bastionów wykorzystano 
do usypywania grobli.

Parki przecięły nici losów króla Zyg-
munta Augusta i tykocińskiego zamku.

Dziś w zrekonstruowanym obiekcie 
znajduje się muzeum, restauracja i pokoje 
gościnne, a o ostatnim z Jagiellonów uczą 
nas w szkołach – i jest jeszcze zadziwie-
nie nad finezją zdarzeń. 

Tekst: Marek Pokuta 
Zdjęcia: Jan Wortyński

Ludzie i rzeczy mają swoje losy. Mają też swoje osobiste Parki, które przędą 
i przecinają nici trwania, rozwoju, życia. Czasem człowiek i rzecz wiążą swe 
losy w węzeł, którego już nikt i nic nie zdoła przeciąć, nawet miecz Aleksandra 
Macedońskiego.

Umarł król,
niech żyje król

KRAJ

Tykocin

W dziale „Kraj” w  tym numerze pre-
zentujemy pracę p. Marka Pokuty z Go-
czałkowic-Zdroju jako autora najlepsze-
go opisu zagadki „Znasz-li ten kraj” z nu-
meru 5/2015 . Zarówno jakość opisu, jak 
i  jego zakres znacznie przekroczył moż-
liwość publikacji wśród standardowych 
odpowiedzi konkursowych, opublikuje-
my go więc na stronach ogólnych.
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Słowo wawrzyn (wawrzynek) dość po-
wszechnie jest używane w naszym 
języku i kojarzone z honorową na-

grodą. W starożytnej Grecji i Rzymie, 
a nawet w renesansowej Europie – liście 
wawrzynu śródziemnomorskiego, zwane-
go też laurem, służyły do wicia wieńców, 
którymi ozdabiano głowy zwycięzców 
igrzysk, wybitnych poetów, samego ce-
sarza. Nagradzanie laurami zwycięz-
ców rywalizacji w pozasportowych dzie-
dzinach dało początek słowu laureat. 
W Polsce poetom i pisarzom przyzna-
wane są na przykład: Śląski Wawrzyn Li-
teracki, Lubuski Wawrzyn Literacki i Waw-
rzyn Literacki Warmii i Mazur. Kapituła 
programu Mistrz Mowy Polskiej przyzna-
je od 2001 roku Wawrzyn Mowy Polskiej, 
który do tej pory otrzymało zaledwie 10 
osób, niekwestionowanych autorytetów 
w dziedzinie języka polskiego. Do sta-
rożytnej symboliki wawrzynu sięgnię-
to także w czasie Igrzysk Olimpijskich 
w Atenach w 2004 roku, kiedy to mi-
strzowie poszczególnych konkurencji, 
oprócz złotego medalu, otrzymywali 
właśnie laurowy wieniec. 

Od wawrzynu pochodzi też piękne 
imię Wawrzyniec (staropolski Laurenty, 
Laurencjusz). Żeńska forma tego imienia 
– Laurencja – brzmi szczególnie dostoj-
nie. Ciekawostką są Wawrzynki Słupec-
kie, święto miasta Słupca, obchodzone 
od 1990 roku, a rozpoczynające się 10 
sierpnia, czyli w dniu patrona tamtejszej 
parafii św. Wawrzyńca. Święty ten jest 
również patronem piekarzy, biblioteka-

rzy, przewodników górskich i ratowni-
ków GOPR.

Tekst: Edward Marszałek 

RESTYTUCJA
Wawrzynek główkowy (Daphne cenorum 

L.) to krzew należący do rodziny waw-
rzynkowatych. Jest gatunkiem europej-
skim, reliktem trzeciorzędowym, wystę-
puje na obszarach wyżynnych środkowej 
i południowej Europy. W Polsce – na Wy-
żynie Sandomierskiej oraz w Kotlinie Sando-
mierskiej. Jest drobnym, niskim krzewem 
o cienkich, pokładających się pędach, osią-
gającym od kilkunastu do 50 centyme-
trów wysokości. Rośnie w miejscach sło-
necznych, odkrytych, w widnych lasach 
sosnowych lub murawach na skałach wa-
piennych. Kwiaty zebrane w główkowaty 
kwiatostan, różowe lub białe, o intensyw-
nym zapachu, pojawiają się na przełomie 
maja i czerwca. Jest rośliną trującą.

W polskim ustawodawstwie objęty 
ochroną ścisłą, w najnowszym wydaniu 
„Polskiej Czerwonej Księgi Roślin” z 2014 

roku został zaliczony do gatunków kry-
tycznie zagrożonych wyginięciem. Za-
nikają lub ubożeją naturalne stanowiska 
wawrzynka główkowatego. Podjęto więc 
starania o zachowanie jego puli genowej 
oraz zwiększenie populacji.

– W 2002 roku na mocy decyzji Mini-
stra Środowiska dokonano zbioru materiału 
rozmnożeniowego w postaci zrzezów z 35 
roślin matecznych, z nich wyhodowano sa-
dzonki, które trafiają do lasu – mówi Sta-
nisław Sęktas, leśniczy Arboretum Leśnego 
w Stradomii. Początkiem lipca 2015 ro-
ku na trzech stanowiskach zastępczych 
w Nadleśnictwie Kolbuszowa posadzo-
no 300 sztuk.

– Obok istniejącego naturalnego stano-
wiska wawrzynka, zlokalizowane zostały 
jego stanowiska zastępcze – objaśnia Bar-
tłomiej Peret, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Kolbuszowa. – Czas pokaże, czy podjęte 
przez nas starania się powiodą i uda się za-
chować lokalną populację „kolbuszowskiej 
perełki”.  

Tekst: Natalia Batory
Zdjęcia: Bartłomiej Peret, Łukasz Lis, Natalia Batory

Jest mało znany, choć to jeden z symboli Puszczy Sandomierskiej. Jest 
prawdziwym unikatem, przy którym jego kuzyn, wawrzynek wilczełyko, 
wydaje się być bardzo powszechny. 

Wawrzynek 
główkowy

W ŚWIECIE ROŚLIN
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Źródeł nazwy naukowej, łacińskiej – 
Phoenicurus phoenicurus – należy szu-
kać w języku greckim, bowiem pho-

inós po grecku znaczy krwista czerwień, 
a urá – ogon. Niezbyt więc eleganckie 
nazwanie samca pleszki „łysym z krwi-
stym ogonem” ma swoje lingwistyczne 
uzasadnienie.

NA KOLOROWO
Ubarwienie samca pleszki jest bardzo 
efektowne. Przód i boki głowy oraz szyi 
są intensywnie czarne, czoło i przed-
ni fragment części ciemieniowej – bia-
łe, szczyt głowy – łupkowoszary, pierś 
i boki – rdzawoczerwone, brzuch – 
kremoworudy, grzbiet – szary, skrzy-
dła ciemniejsze, przechodzące w brąz, 
ogon – krwistoczerwony. Samiczka ma 
całe upierzenie bardziej stonowane: gło-

wa i grzbiet są jednolicie brązowoszare, 
pierś i brzuch – bladorude, podbródek 
– szarawy, ogon – rudoczerwony.

Pleszki zimują w Afryce i na Półwy-
spie Arabskim, na północ od równika. 
Do nas wracają na początku kwietnia. 
Kiedy więc minął koniec marca, zawie-
siłem na brzozie budkę lęgową, przygo-
towaną dla tych ptaków przez... dzię-
cioła. Pleszki zakładają bowiem gniazda 
w dziuplach o szerokim wejściu, a więc 
w budkach lęgowych z rozkutym przez 
dzięcioły otworem wejściowym, a tak-
że w szczelinach pod okapami budyn-
ków stojących w pobliżu lasu, parku lub 
ogrodu. W ubiegłym roku zagnieździ-
ły się nawet wewnątrz mojej stodoły, na 
końcu belki ograniczonej z trzech stron 
deskami. W gnieździe tym, uwitym z su-
chych traw, liści i mchu, a wyścielonym 
włosiem i piórami, samica pleszki znio-

sła pod koniec kwietnia 8 turkusowych 
(!) jajeczek. Zwykle nie znosi więcej niż 
6-7, a w drugim lęgu ogranicza się do 4-5. 

DZIÓB PEŁEN ROBACZKÓW
Równo po dwóch tygodniach wysiadywa-
nia – tylko przez samiczkę – z jajeczek 
wykluły się pisklęta. To, że w budce są 
już małe pleszki, widać było po wzmo-
żonym ruchu rodziców. Jedno i drugie 
co kilka, kilkanaście minut przylatywało 

BLIŻEJ ZWIERZĄT

Ptak nieco mniejszy od wróbla, o smukłej sylwetce 
i długich nogach, często przykucający i regularnie 
kiwający czerwonym ogonem, to pleszka. Nazwano 
go tak dlatego, że „czapeczka” utworzona przez białe 
piórka na głowie samca może kojarzyć się z łysiną, 
a w języku staropolskim plesza znaczyło łysa. 

Łysy z krwistym ogonem

Samczyk pleszki

Gniazdo pleszki

Młoda pleszka w kąpieli Kilkudniowe pisklęta
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Prawdopodobnie problem słowiński 
wywołał rosyjski językoznawca Alek-
sander Hilferding. W 1854 roku po-

dróżował on po Pomorzu Zachodnim i w 
okolicach jezior Łebsko i Gardno odkrył 
wioski, w których mówiono jeszcze gwa-
rami kaszubskimi. Była to więc najdalej na 
zachód wysunięta enklawa słowiańska na 
południowym wybrzeżu Bałtyku. 

Do ludzi tworzących tę enklawę z 
czasem przylgnęła nazwa Słowińców, 
aczkolwiek ani oni sami, ani ich sąsiedzi 
jej nie używali. Funkcjonowała raczej w 
piśmiennictwie naukowym. Słowińcy byli 
ludźmi prostymi, przeważnie rybakami. 
Wyznawali luteranizm, w przeciwień-
stwie do Kaszubów – katolików. Pewna 
zachowawczość ich kultury wynikała z 
faktu, że żyli w miejscach dość odosob-
nionych, do których niewiele docierało 
wpływów z zewnątrz.

Niemiecka szkoła, niemieckie wojsko 
oraz inne instytucje państwowe uczy-

niły z nich jednak w końcu Niemców, 
choć pozostali nadal zwartą społeczno-
ścią lokalną.

Po drugiej wojnie światowej zaczę-
ły się wysiedlenia Niemców z terenów 
przyznanych Polsce, także tych, którzy 
mieszkali wokół Gardna i Łebska. Gdy 
już część z nich odjechała w kierunku 
zachodnim, profesorowi Ludwikowi 
Zabrockiemu przypomniało się o Sło-
wińcach. Zawiadomił więc odpowiednie 
władze, że tam żyje ludność słowiańska, 
zatem świadcząca o słowiańskim charak-
terze tych ziem i potwierdzająca prawa 
Polski do ich posiadania. W tej sytuacji 
kilkaset osób uznanych za Słowińców 
zatrzymano w Polsce.

Potem podejmowano rozmaite wysił-
ki, aby okazali się oni rzeczywiście Sło-
wińcami. Dwa, trzy pokolenia wstecz 
mówili jeszcze gwarami kaszubskimi, 
co niewątpliwie stanowiło dowód sło-
wiańskiego rodowodu. Lecz teraz nie 

chcieli do tego wracać. Chcieli wyjechać 
do Niemiec, by połączyć się z krewny-
mi, którzy tam zamieszkali, zanim ich 
zatrzymano. Ale wyjechać nie mogli. 
Po odwilży politycznej 1956 roku co-
raz śmielej domagali się pozwolenia na 
wyjazd; początkowo puszczono tylko 
osoby starsze, potem tych najbardziej 
domagających się. Ostatni wyjechali w 
pierwszej połowie lat siedemdziesiątych. 
Stosunkowo wielu osiedliło się w Ham-
burgu i okolicach, choć też w innych czę-
ściach Niemiec. Co pewien czas organi-
zują oni spotkania, lecz nie jako Słowiń-
cy, ale dawni ziomkowie.

Pozostałością po ich kulturze i zamiesz-
kiwaniu przez nich na tych terenach jest 
cmentarz i skansen Muzeum Wsi Słowiń-
skiej, które powstało w 1963 roku w Klu-
kach oraz nazwa przepięknego Słowiń-
skiego Parku Narodowego. 

Tekst: Grzegorz Pełczyński 
Zdjęcie: Kamil Nowak

Słowińcy

MNIEJSZE MNIEJSZOŚCI

Chałupa w skansenie w Klukach

Słowińcy to ludzie, z których zamierzano uczynić odrębną grupę etniczną. 
Oni jednak nie chcieli nią być.
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S łowiańska polana nie daje może 
wprost takich jasnych i radosnych 
skojarzeń, ale też brzmi dla nas bar-

dzo miło. Czasem takie dobre odniesie-
nia widać po kontekście: polana łączy się 
na ogół z przyjemnymi przymiotnikami, 
a Tołstojowska Jasna Polana jest tego naj-
lepszym przykładem.

Nie ma pełnej jasności co do pocho-
dzenia tego słowa – wiadomo, że na po-
czątku jego historii było pole, które to 
słowo zwłaszcza dla nas Polaków tak było 
ważne i dobre, że i nazwę kraju z niego 
wywiedliśmy. Ale czy drugi człon składa-
jący się na nie, czyli -ana, to jakiś rzadki 
przyrostek, czy też może ślad jakiegoś 
nierozpoznanego dotąd słowa – nie wie-
my, spory trwają. W każdym razie w pol-
szczyźnie (tak jak w innych słowiańskich 
językach) czuje się polana całkiem nieźle 
i dawała nazwy miejscowe już w czterna-
stym wieku. 

Polana
Słowo polana ludziom mówiącym różnymi językami musi 
kojarzyć się raczej dobrze: francuskie clairiere łączy się 
z clair, czyli ‚jasny’, niemieckie Lichtung przywołuje światło, 
czyli Licht, a angielskie glade wywołuje skojarzenia z glad – 
‚cieszyć się’ to przecież po angielsku be glad. 

fo
t. 

  M
W

FELIETON BRALCZYKA
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Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 3. miasto nad Wartą, w pow. słupeckim, 9. sudecka wieś z Jaskinią Niedźwiedzią, 12. werbunek do służby wojskowej , 13. 

gorzałka, wódka, 14. raptus, choleryk, 15. kolor miły oczom, 16. nacisk, napór, 17. uczulenie, 18. francuska wyspa na wsch. od Madaga-
skaru, 19. dobytek, 20. krętacz, 23. subwencja, 24. niedołęga, oferma, 27. spiska wieś w pow. nowotarskim, koło Przełomu Białki, 28. była 
wieś, teraz sołectwo Jastrzębia-Zdroju, 30. żuk z Kolorado, 33. krytyk literacki, teatralny, filmowy, 35. awantura, zgiełk, 38. pantofle sce-
nicznej tancerki, 39. obracanie się, 40. niezdolność wydobywania głosu, 41. skała metamorficzna o składzie granitu powstała z jego prze-
obrażenia, 42. szynk portowy, 46. napęd pojazdów szynowych, 47. część gry szachowej, 50. Plácido Domingo, 51. mieszkanka Londynu,  
52. ucieczka z lekcji, 55. miasto w pow. leszczyńskim, nad Kopanicą, 56. tworzywo skóropodobne, 58. element, 59. potrawa z mięsa za-
wijanego w kapuście, 60. tam siedziba parlamentu Holandii, 62. kosmetyk do barwienia powiek, 63. z Elbrusem, 66. dziki pies z Australii,  
67. prawy dopływ Biebrzy, 69. człowiek niepunktualny, spóźniający się, 70. słynna rodzina włoskich lutników z Cremony, 71. kieł, 72. zawią-
zana wstążka, 73. stan ekstazy, 74. obiekt ostrzału.

Pionowo: 1. wilcze stado, 2. wieniec zatykany na dachu budowanego domu, 3. miasto w woj. łódzkim, nad Bzurą, 4. koronka z wypu-
kłym wzorem, 5. ćwiczenia ruchowe przy muzyce, 6. rejestr spraw sądowych na dany dzień, 7. wpływowy, majętny człowiek, 8. wielkie je-
zioro koło Giżycka, 9. loch więzienny, 10. nietrwałe, przemijające szybko zjawisko, 11. kobieta, 20. afrykański kuzyn bociana, 21. radziecki 
konstruktor samolotów, 22. umowa wynajmu statku na przewóz ładunków, 24. język Cezara, 25. charakterystyczny sposób tworzenia, styl, 
26. z krzyżem nad Zakopanem, 29. słoik na przetwory, 30. antonim zysku, 31. kształcenie, upowszechnianie wiedzy, 32. znana piosenkarka, 
żona Lucjana Kydryńskiego, 34. metalowy łącznik, 35. zawody wioślarskie, 36. zewnętrzna warstwa opony, 37. chwilowy stan psychiczny, 
43. wybitny poeta, członek Rządu Narodowego w Powstaniu Styczniowym, 44. imię autorki „Nad Niemnem”, 45. sztuczne tworzywo na 
pończochy, 47. „Ujście Warty”, 48. rudy grzyb, 49. egipska bogini płodności, 52. między Panną i Skorpionem, 53. pokrętło, 54. brzeg, skraj, 
56. warowny obóz kozacki, 57. powierzchnia gruntów zajęta pod uprawę, 60. kran sieci wodociągowej, 61. stolica Flandrii Wschodniej,  
63. historyjka obrazkowa, 64. strapienie, męka, 65. dowódca 2 Korpusu Polskiego, 67. namiastka, surogat, 68. przewód elektryczny.

Wśród autorów prawidłowego rozwiązania zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez Wydawcę. Rozwiązania 
krzyżówek prosimy przesyłać do 21 września 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.
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Rozwiązaniem (litery z kratek dodatkowo ponumerowanych od 1 do 87) jest fragment wiersza Stanisława Jarmolińskiego.
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„Co to za obiekt”

Fotografia przedstawia wieżę ciśnień w miejscowości Krasne na 
Mazowszu. Nagrody wylosowali: p. Renata z Zielonej Góry, p. Jan 
z Grudziądza i p. Tomasz z Bielska-Białej.  

Otrzymaliśmy 11 maili i 2 kartki.

ROZWIĄZANIA KONKURSÓW

Poznaj Swój Kraj - 05/2015

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.

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, widel-
ca i łyżki – gadżetu bardzo przydatnego w czasie wędrówek nie tylko na szlakach. Dotyczy to 
wszystkich rodzajów konkursów.

W konkursach z numeru 5 otrzymaliśmy 7 spóźnionych odpowiedzi, niezbędnik wysyłamy 
do p. Haliny z Łochowa .

Hasło krzyżówki 637

Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 
05/2015 jest hasło:  
„Witajże nam kwiatuszku, jeszcze zimne 
są ranki, szkoda liliowych płatków, 
szkoda pięknej sasanki.”

Otrzymaliśmy 49 maili i 31 kartek 
pocztowych.

Nagrody wylosowali: p. Anna z Żukowa, 
p. Bolesław z Szamotuł i p. Mirosław 
Leszczyk z Lędzin.

„

„Znasz-li ten kraj”

 
Na przedstawionej fotografii pokazano rekonstrukcję podziemii zamku 
w Tykocinie, gdzie spoczęły zwłoki króla Zygmunta Augusta w ocze-
kiwaniu na pochówek. 

Otrzymaliśmy 22 maile i 3 kartki pocztowe.
W losowaniu zwyciężył p. Franciszek z Prudnika.
Nagrodę za opis, który publikujemy wewnątrz magazynu 

wysyłamy do p. Marka Pokuty z Goczałkowic.



64

ARTYKUŁ ARCHIWALNY  PSK 2/63



Obiekty Rekomendowane   30%  rabatu dla Ciebie

Zniżki dla turysty 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 

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 21 września 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?

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 pokazujemy wesołą 
wiewiórkę, która postanowiła wspiąć się 
na pana Cypriana z Piaseczna podczas 
spaceru w parku. Sympatyczny rudzielec 
spodziewał się przekąski, nie dostał 
jednak poczęstunku i dość szybko 
zakończył znajomość, pomachawszy na 
pożegnanie puszystym ogonem. 

Dziękując prosimy Czytelników 
o nadsyłanie kolejnych zdjęć – cudów 
przyrody.

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



Gdynia - Dar Pomorza
9 770032 615206

60

Index 369799 ISSN 0032-6151 

re
d

a
k

cja
@

p
o

zn
a

j-sw
o

j-k
ra

j.p
l

0
6

 / 2
0

1
5

   (6
3

8
)

Rowerem na weekend 
KAMPINOSKA 
WYPRAWA

Wyprawa z plecakiem
DZIEŃ MORSKI

VAT 5%
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Pałac na Wyspie Małe Pieniny Chojnice
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   06/ 2015   (638)    cena 7,50


