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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 na 9-12/2015 i cały 2016 rok (8 wydań) to tylko 87 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.
Szersza oferta wewnątrz numeru. Zachęcamy do prenumeraty elektronicznej. Numery 9-12/2015 i cały 2016 rok (8 wydań)  
to tylko 73 zł. Numery bieżące i archiwalne na www.webbook.pl.
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 15 grudnia 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

Schronisko PTTK 
na Kudłaczach

32 - 432 Pcim
Os. Kudłacze

12-274-89-95,  
604-876-110

schronisko-kudlacze@tlen.pl
www.kudlacze.pttk.pl



Mamy gotową kolejną porcję krajoznawczej uczty na długie i chłodne wieczory. Przypomni-
my sobie, jak to było w górach jesienią, albo późnym latem na wycieczce po Biebrzańskim 
Parku Narodowym. Najlepiej takie wycieczki odbywać tam na rowerze. Płaski teren, 

boczne drogi, wspaniałe krajobrazy, uczynni i mili ludzie. A może byliście na wycieczce w Górach 
Świętokrzyskich? Na pewno byliście, jak nie teraz, to w zeszłym roku. Dziś przejdziemy z Wami 
Główny Świętokrzyski Szlak, od Kuźniaków do Kielc, za miesiąc powędrujemy na drugą stronę 
ekspresowej „siódemki” i zakończymy Rajd w Gołoszycach.
Miłośnicy pałaców, w których straszy ucieszą się ze spotkania z duchami w pałacu Dobrocin nieda-

leko Małdyt, a tym od drewnianych kościółków pokażemy arcyciekawy kościółek w Rogowie niedaleko Sokołowa Podla-
skiego. Mamy jeszcze wiele innych stałych i mniej stałych pozycji, do lektury których zapraszamy na następnych stronach.

Od razu też chcielibyśmy wyjaśnić pewne nieporozumienie. Otóż po publikacji artykułu o Dworze w Jedwabnem (PSK 
7/15 str. 8-11), w którym jest wzmianka o Pałacu Branickich czy o Pałacu Paca w Warszawie, pojawiły się głosy protestu, 
że odbieramy Podlasiu ich zabytki. Otóż nie. Nie ma pomyłki w tekście. Tam rzeczywiście chodzi o pałace w Warsza-
wie. Rody Paców, czy Branickich były na tyle zamożne, że wystawiły sobie „kawalerki” również w Warszawie, w końcu 
gdzieś w tej „wiosce” trzeba się było zatrzymać, gdy przyjechało się na sejm, albo spotkanie z królem. Pięcio- i sześcio-
gwiazdkowych hoteli wówczas nie było...

Zaproszenia
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce zaprasza wszystkich Państwa na wystawę „Skarby zie-
mi”, na której można będzie kryształy kwarcu i jego odmian, np: chalcedony i opale. Eksponaty 
udostępniło Muzeum Geologiczne w Krakowie i kolekcjonerzy prywatni. Wystawa czynna jest 
do 3. marca 2016.

Konkurs
Mamy nadzieję, że w tym roku to już ta Pani Zima w końcu do nas przyjdzie. Choćby tylko na dwa dni, na 
Święta, albo na Nowy Rok sypnęło śniegiem... I żeby potem choć trochę poświeciło słoneczko, abyście 
zdążyli zrobić wspaniałe zdjęcia do zapowiadanego właśnie Konkursu na Najpiękniejsze zdjęcie Zimy! 
W ubiegłym roku nie udało się nam przeprowadzić tego konkurs, może tym razem się uda? Regulamin 
Konkursu ogłosimy w przyszłym numerze. Teraz tylko uchylimy rąbka tajemnicy, i zdradzimy, że 

przeprowadzimy go na naszym portalu na Facebook/PoznajSwojKraj.pl. Zresztą, już dziś zapraszamy na ten 
portal, praktycznie co tydzień szukamy najpiękniejszych zdjęć, które przysyłają nam nasi zwolennicy.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym Czytelnikom, Prenumeratorom, 
Przyjacielom i Fanom składamy najserdeczniejsze życzenia Zdrowia i Bożego Spokoju, a na 
nadchodzący 2016 rok - Wszelkiej Pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Do siego roku!

I wiadomość z ostatniej chwili. Do listy naszych Obiektów Rekomendowanych dopisujemy Schronisko 
PTTK na Kudłaczach: www.kudlacze.pttk.pl. Witamy!

Paweł Cukrowski

czytany od 1958 roku
Wydawany przez Poznaj Swój kraj sp. z o.o.
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Poznaj Swój Kraj jest znakiem towarowym pod ochroną, zarejestrowanym w Urzędzie 
Patentowym RP. Używanie go przez kogokolwiek na terenie kraju jest bezprawne. 
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Moi mili

Muzeum
MUZEUM CHLEBA SZKOŁY I CIEKAWOSTEK

www.muzeum-chleba.pl
biuro@muzeum-chleba.pl
 (32) 387-17-60

RADZIONKÓWPensjonat
SYRIUSZ

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

KARPACZ Pensjonat
AKACJA

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

KUDOWA 
ZDRÓJ

Kod numeru: AB12785532
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W 2016 roku wydamy sześć numerów zwykłych i dwa numery potrójne. Pierwszym będzie numer 1-3/2016, 
który ukaże się wiosną, na przełomie marca i kwietnia 2016, a drugim potrójnym będzie numer 7-9/2016, 
który planujemy wydać w lipcu przyszłego roku. Oba numery będą grubsze niż pozostałe, będą liczyły po 96 
stron, a ich cena będzie wynosić 10,00 zł. Cena numerów zwykłych nie ulega zmianie.

 
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 na 2016 rok zapłaci tylko 42 zł.

Niezależnie od Prenumeraty Redakcyjnej prowadzimy sprzedaż wysyłkową każdego numeru od 2007 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 te 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. 

Numer konta do wpłat - PKO BP: 02-1020-1026-0000-1602-0119-3895

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.

Oferta ważna tylko do końca 2015 roku.

Przesyłka priorytetowa: +8 zł. Zabezpieczenie przed zalaniem i pogięciem: +12 zł.

Prenumerata Redakcyjna 
na rok 2016

Prenumerata 2016 
8 wydań + 4 wydania 2015 

  

KP15 + KP16 
88 zł

Prenumerata 2016 
zbiorczo 8 prenumerat 

8 wydań 

+KP16 

449 zł

Prenumerata 2016 
zbiorczo 8 prenumerat 

8 + 4 wydania 

+KP15 + KP16 

690 zł

Prenumerata 2016  
8 wydań  + KP16 

 
 

60 zł

Prenumerata 2015 
12 wydań  

 

+KP 15 

65 zł

Pakiet 09-12/2015 
4 wydania  

 

bez KP 

28 zł

Prenumerata 2016 
8 wydań  

zagraniczna 
 

+KP16 

159 zł (2 egz. 199 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

Numery Archiwalne 
2014 

 

komplet, 10 wydań 

42 zł

e-PSK 
 Prenumerata 2016 

 

8 wydań +KP16 

49 zł

e-PSK 
 Prenumerata 2016  

8 wydań, 4 licencje 

+KP16 

159 zł

e-PSK 
 Prenumerata 2016  

8 wydań + e-PSK 9-12/2015 

+KP15 +KP16 

69 zł

e-PSK 
każdy numer 

 
 

6,90 zł

Prenumerata 2016 
8 wydań dla szkół 

 

 
55 zł
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Zawdzięczamy go odkrywcom Ame-
ryki, ale nie od razu po jej odkryciu 
trafił do Europy. Przywieziono go do 

nas w drugiej połowie szesnastego wie-
ku i początkowo traktowano jako rośli-
nę ozdobną. Do Polski trafiły za sprawą 
króla Sobieskiego, który sprowadził je 
z Wiednia po odsieczy wiedeńskiej. 

Jest smaczny i daje dużo energii. Mimo, iż nie 
jest szczególnie urodziwy, cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Wykorzystywany jest 
w przemyśle, ale chętniej widzimy go na talerzu. 
Kluski śląskie, kopytka, placki kartoflane… nie 
potrafimy wyobrazić sobie bez niego polskiej 
kuchni, choć jeszcze nie tak dawno temu był dla nas 
egzotycznym nieznajomym.

Wykopki
TEMAT MIESIąCA

Zbieranie ziemniaków było największą frajdą dla najmłodszych

doKońcZeNie artyKułu  
w PSK Nr 640
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doKońcZeNie artyKułu  
w PSK Nr 640

Sama wieś powstała w końcu XIII wie-
ku, lokowana przez komturstwo el-
bląskie na 81 włókach na prawie 

chełmińskim w pobliżu dawnego szlaku 
handlowego, wiodącego z Malborka do 
Elbląga. W latach 1975-1998 miejsco-
wość administracyjnie należała do woje-

wództwa olsztyńskiego. W latach 1945-
1946 osada nosiła nazwę Święto-góry. 
Do dziś w połowie drogi do pobliskich 
Kiełkut można zobaczyć wzniesienie zwa-
ne przez tutejszych Świętą Górą. Według 
przekazywanych ustnie legend przez naj-
starszych mieszkańców, dawno temu stał 

tu klasztor, który podczas przerażającej 
burzy zapadł się pod ziemię. Opowiadają, 
że w tym klasztorze działy się złe rzeczy 
i była to kara boska. Faktycznie podczas 
burz, można zaobserwować dziwne zja-
wisko uderzania tam skupiska piorunów, 
jakby rzeczywiście wzgórze miało cał-
kiem zostać zrównane z ziemią. 

W województwie warmińsko-mazurskim w miejscowości Dobrocin, w gminie 
Małdyty na trasie linii kolejowej Elbląg-Morąg-Olsztyn i przy drodze nr 519, 
stoi zabytkowy zespół pałacowy rodziny Domhardtów z XVIII wieku. W pobliżu 
znajduje się nadleśnictwo z trzema rezerwatami przyrody i gniazdem 
monitorowanych orłów: Jutrzenki i Brzasku. 

Pałac z tajemnicami 
wśród lasów

Zamki, pałace, posiadłości

Pałac z przodu

święta Góra zwana tak przez mieszkańców gdzie miał zapaść się klasztor
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Na południowych krańcach wojewódz-
twa mazowieckiego, ale już w grani-
cach historycznego Podlasia, zacho-

wało się do dzisiaj kilka skromnych świą-
tyń drewnianych (Grodzisk, Gródek, Ro-
gów, Sawice-Wieś, Seroczyn Sterdyński). 
Wszystkie mają podobną historię - zostały 
wzniesiono jako cerkwie unickie, po 1875 
roku zostały zamienione na świątynie pra-
wosławne, a od 1919 roku służą wiernym 
jako kościoły  rzymsko-katolickie.

Tekst i zdjęcia: Jacek A. Wiśniewski

Po to, aby zobaczyć drewniane cerkwie nie musimy udawać się w Bieszczady, na 
Roztocze czy w okolice Hajnówki. Wystarczy pojechać zaledwie sto kilometrów 
na wschód od Warszawy…

Rogów
architektura drewniana

Widok kościoła z zewnątrz

doKońcZeNie artyKułu  
w PSK Nr 640
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Zwierzyniec, położony pośrodku 
polskiej części Roztocza - niemal 
tuż przy granicy między Roztoczem 

Środkowym i Zachodnim - jest, rzecz 
jasna, świetną bazą wypadową dla zde-
klarowanych miłośników tej krainy lub 
dla tych, którzy dopiero są jej ciekawi.

Miasteczko miejscami ma coś z uroku polskiego międzywojnia; tu i ówdzie 
kołacze się w nim duch tamtej epoki. Co nie znaczy, że skansen. Wręcz 
odwrotnie - tętni życiem i widać tu rękę gospodarza.

Zwierzyniec

Perełka Ordynacji Zamojskiej

wioski, miasta, miastecZka

Kamieniołom w Józefowie

Kościół na wyspie
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Zanim w miejscu grodu pobudowano 
zamek, Ziemia Dobrzyńska wraz ze 
Złotorią z nadania Konrada Mazo-

wieckiego przeszła pod władanie Braci 
Dobrzyńskich, czyli Zakonu Kawalerów 
Jezusa Chrystusa. To jedyny powstały 
w Polsce zakon rycerski, a powołany zo-
stał do życia przez biskupa Christiana 
z Oliwy (koło Gdańska) w pierwszej po-
łowie trzynastego wieku.

miejsce na gród wybrano doskonale. ulokowany w widłach wisły i drwęcy 
wystawiony na atak nieprzyjaciela był tylko jedną stroną. mimo tego nie 
był twierdzą nie do zdobycia i już od pierwszej połowy trzynastego wieku 
wielokrotnie przechodził z rąk do rąk.

Złotoria
ruiny

doKońcZeNie artyKułu  
w PSK Nr 640
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Promocja turystyki, czyli mówiąc wprost 
namawianie do jej uprawiania, a szcze-
gólnie tych jej form, które wymagają 

aktywności fizycznej, a także intelektual-
nej rozumianej jako krajoznawstwo, była 
zapisana w statutach Polskiego Towarzy-
stwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego, a obecnie jest jednym  
z najważniejszych zadań stawianych sobie 
przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-
-Krajoznawcze. Wszystkie działania promo-
cyjne podejmowane przez Zarząd Główny 
PTTK zmierzają w dwóch równoległych kie-
runkach. Pierwszy to promowanie samego 
Towarzystwa, drugi zaś to szeroko rozu-
miana promocja turystyki i krajoznawstwa 
w polskim społeczeństwie. 

PTTK
A

rt
yk

u
ł 

sp
o

n
so

ro
w

A
n

y

Stawiamy na turystykę  
aktywną
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Jednak tatrzańskie granie niezmiennie 
dumnie górują nad Podhalem. Rosną-
ca liczba odwiedzających nie wpływa 

na wysokość szczytów, ani nie ujmuje im 
piękna. Wystarczy wybrać się na szlak 

poza sezonem letnim, by móc cieszyć 
się bezkonkurencyjną urodą jedynych 
w Polsce gór typu alpejskiego.

Tatry ostatnio obrosły złą sławą. Miłośnicy najwyższych polskich gór narzekają 
na oblężenie szlaków i schronisk, wysokie ceny oraz coraz liczniejsze rzesze źle 
przygotowanych turystów w „szpilkach na Giewoncie” czy pantoflach na świnicy.

Nieokiełznany  
zew wysokości

wyprawa Z plecakiem

Widok z Kalatówek na Dolinę Bystrej oraz Kasprowy Wierch

doKońcZeNie artyKułu  
w PSK Nr 640
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260 osób – uczniów i ich opiekunów 
podzielonych na zespoły, masze-
rowało podkaliskimi drogami 

i ścieżkami  startując z kilku dopuszczonych 
regulaminem Rajdu miejsc. Wspólnym zada-
niem dla wszystkich zespołów było odnale-
zienie tzw. „Szwedzkiego Kopca” - miejsca 

pochówku poległych w tej bitwie. „Kopców”  
takich usypano wiele, liczba poległych szła 
w setki. Dziś niestety nie jest  już możliwe bez 
użycia specjalistycznego sprzetu, lub przeko-
pania całego pola ustalić ich położenia. Został 
się tylko jeden kurhan, niestety i on w ostatnich 
latach zanika. Deszcze rozmywają, wiatry roz-

dmuchują, a fakt, że leży na uprawnym polu też 
nie jest bez znaczenia. Jego wysokość w ciągu 
zaledwie dwóch pokoleń zmniejszyła się z sze-
ściu do niecałych dwóch metrów.

XXXVII Pieszy Rajd Kleebergowski 
młodzi turyści rozpoczęli od złożenia 
kwiatów i zapalenia zniczy na cmen-

tarzu wojennym w Kocku. – To tutaj spo-

czywa 81 żołnierzy poległych w walkach pod 
Kockiem w dniach 2-3 X 1939 r.Początkowo 
pochowani byli oni w okolicznych miejscowo-
ściach, jednak w kwietniu 1940 r.dokonano 

ekshumacji ich zwłok i przeniesiono w jed-
no miejsce. Natomiast w 1969 r. sprowa-
dzono tutaj prochy ich dowódcy gen. Fran-
ciszka Kleeberga oraz wykonano pomnik 

kolejny, dziesiąty już raz uczniowie kaliskich i podkaliskich 
szkół spotkali się na rajdzie poświęconym pamięci o bitwie 
pod kaliską wsią, wojny, którą prowadziło dwóch polskich 
królów. to już 309 rocznica tamtego wydarzenia. 

Tradycyjnie w pierwszy weekend października Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim 
zorganizował dla uczniów radzyńskich i podradzyńskich szkół rajd turystyczny 
śladami ostatniej bitwy wojny obronnej Polski 1939 r. pod Kockiem, Serokomlą 
i Wolą Gułowską. Impreza, w której wzięło udział ponad 120 osób, odbyła się pod 
patronatem miesięcznika krajoznawczo-turystycznego „Poznaj swój kraj”.

XXXVIII Rajd Pamięci  
gen. F. Kleeberga

X Rajd „Od Sasa do Lasa”
patronaty

Kopiec - mogiła poległych żołnierzy

Pod pomnikiem Generała

PAtrONAty       PAtrONAty       PAtrONAty       PAtrONAty       PAtrONAty       PAtrONAty       PAtrONAty       PAtrONAty       PAtrONAty   

doKońcZeNie artyKułu  
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Jednym z piękniejszych miejsc na Podla-
siu jest Dolina Biebrzy. Wyjątkowość 
tego obszaru, meandry rzeczne, roz-

lewiska i tereny bagienne doceniano już 
w latach międzywojennych.

PODLASIE – kraina uznawana przez wiele osób za miejsce magiczne. Miejsce, 
gdzie współczesność miesza się z tradycją, nowoczesność z reliktami przeszłości, 
gdzie w naturalny sposób przenikają się kultury: polska, białoruska i litewska. 
PODLASIE – miejsce niezwykłe, którego niekwestionowaną królową jest 
przepiękna przyroda, a jej namiestnikami bociany i łosie.

Dolina Biebrzy 
– 264 kilometry rowerowej przygody

rowerem na weekend

Drewniane kładki to jeden z elementów zagospodarowania turystycznego w Biebrzańskim Parku Narodowym – pozwalają zwiedzać obszary niedostępne i chronią cenną przyrodę

doKońcZeNie artyKułu  
w PSK Nr 640
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Budynek ten najczęściej porównywany 
jest ze słynnym paryskim Théâtre des 
Bouffes du Nord. Z zewnątrz prezen-

tuje się jednak dość skromnie. Dopiero 
wejście do środka pozwala skonfronto-
wać się z ogromem ruin – pustych lóż, 
wnęk i gołych, surowych murów. Najważ-
niejsze miejsce zajmują tu, oczywiście, 
pozostałości sceny, które wciąż goszczą 
artystów teatralnych i muzyków. Wizyta 
w ruinach Teatru Victoria to spotkanie 
z przeszłością, która jak nigdzie indziej 
oddziałuje na wyobraźnię.

Na polskiej mapie teatralnej znaleźć można wiele zabytków, mniej lub bardziej 
atrakcyjnych dla turystów. Jeden z nich jest zupełnie wyjątkowy. To ruiny Teatru 
Miejskiego w Gliwicach – miejsce z historią, o niesamowitej atmosferze, gdzie 
w dalszym ciągu regularnie odbywają się spektakle teatralne.

Teatr Ruin
Zabytki

A tak wygląda od tyłu

Gmach teatru widziany z ulicy

doKońcZeNie artyKułu  
w PSK Nr 640
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Taka pieśń łódzkich studentów rozlegała się przez ostatnie 
pięćdziesiąt lat na nizinnych i górskich szlakach, jak Polska 
długa i szeroka, propagując skromne życie wędrowców 

i sławiąc piękno naszego kraju.

Kto nie chce być frajerem w turystyce,
Ten z SKT wędruje po kraju tam i tu,
Ten może już zapisać w swej metryce
Wiadomość o przebyciu kilometrów stu.

W siną dal, w siną dal,  
maszerujemy krok za krokiem w siną dal.
(hymn Klubu Turystycznego PTTK „W Siną Dal”  
przy Uniwersytecie Łódzkim)

Złote Gody
PTTK

1966 W Siną Dal Kazio Krajewski, B. Koszela; zarząd klubu na rajdzie andrzejkowym 1966

Pięćdziesiąt lat Studenckiego Klubu Turystycznego 
PTTK „W Siną Dal” przy Uniwersytecie Łódzkim

Dinozaury klubowe na wędrówce brzegiem Luciąży pod Sulejowem

doKońcZeNie artyKułu  
w PSK Nr 640
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Turystyka kulinarna jako jeden z waż-
niejszych segmentów turystyki, w ostat-
nich latach rozwija się dynamicznie. Coraz 
więcej turystów jest zainteresowanych po-
znawaniem kuchni i  tradycji kulinarnych 
osób w innych kręgach czy regionach, pró-
bując charakterystycznych produktów 
żywnościowych i potraw. Pozwala na to 
szybko rozwijająca się gastronomia, za-
pewniająca mieszkańcom i turystom moż-
liwość konsumpcji tradycyjnych posiłków, 
często również w autentycznej oprawie. 
Wyjątkowa i oryginalna oferta gastrono-
miczna może również wspomagać roz-
wój miejscowości pozbawionych walorów 
przyrodniczych czy kulturowych.

„Turystyka kulinarna”  
Magdalena Woźniczko, tadeusz Jędrysiak, Dominik Orłowski. 
Wydawnictwo PWE

KSIąŻKI

doKońcZeNie artyKułu  
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Instrumenty muzyczne – to temat intry-
gujący, przynależny bowiem do świata 
materii i ducha, pozostający przez to 

w obszarze wielu dyscyplin naukowych. 
Szczególne miejsce w owym świecie zaj-
mują instrumenty ludowe, owe różnego 
stopnia komplikacji „muzyczne przedmio-
ty”, które w wielu wypadkach zachowały 
w sobie pierwotność – cechy dawnego 
instrumentarium. Niektóre z nich to „ga-
tunki endemiczne”, w europejskim pej-
zażu kultury muzycznej relikty niekiedy 
odległej przeszłości. Autorka w swojej 
pracy omawia zarówno instrumenty zna-
ne głównie z wykopalisk (występujące na 
ziemiach polskich od czasów prehisto-
rycznych do nowożytnych), przez całe 
spektrum instrumentów ludowych uży-
wanych przez polskich wieśniaków, po 
instrumenty kojarzone obecnie z muzyką 
klasyczną, jazzową czy popularną, a wy-
stępujące początkowo w muzyce tradycyj-
nej. Książkę uzupełnia historia ważnego 
dla polskiej kultury ludowej muzykowania 
w ramach kapel, których składy różnią się 
znacznie i związane są w sposób określony 
z konkretnymi regionami etnograficznymi, 
a także zarys dziejów polskiego kolekcjo-

nerstwa instrumentów muzycznych oraz 
krótką charakterystykę najważniejszych 
kolekcji w Polsce. Ogromną zaletą książki 
jest bogaty materiał ilustracyjny, prezen-
tujący bogatą paletę instrumentów mu-
zycznych występujących na terenie Polski.

„Polskie instrumenty ludowe”  
ilustrowane kompedium wiedzy o polskich instrumentach ludowych.  
aneta i. Oborny  
Wydawnictwo MUZA

KSIąŻKI

doKońcZeNie artyKułu  
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Jest najdłuższym szlakiem turystycz-
nym regionu Gór Świętokrzyskich 
i jednym z dłuższych w Polsce. Niektó-

re fragmenty szlaku cieszą się naprawdę 
dużą popularnością, jak ten „wysokogór-
ski” od św. Katarzyny do św. Krzyża. Czy 
jednak warto zdecydować się na przejście 
całego szlaku?

Główny świętokrzyski Szlak im. Edmunda Massalskiego ma 94 kilometry długości 
i oznaczony jest kolorem czerwonym. Swój początek ma w miejscowości Kuźniaki, 
a koniec we wsi Gołoszyce .

Główny Świętokrzyski Szlak cz. I
pomysł na wyciecZkę

Na samo przejście stukilometrowego 
szlaku powinno wystarczyć 25-26 godzin, 
obejmujące marsz oraz krótkie odpo-
czynki. Są osoby, które „zdobywają” szlak 
idąc również nocą, bez odpoczynku. Mini-
malny czas przejścia dla krajoznawców to 
dwa pełne dni, z noclegiem, gdzieś w oko-
licach świętego Katarzyny. Nie każdy jed-
nak jest gotowy na taki wysiłek, a przecież 
warto zatrzymać się tu i ówdzie, więc na 
przejście całego szlaku trzeba poświęcić 
co najmniej trzy, lub nawet cztery dni.

Sam termin gołoborze wywodzi się 
z  języka ludowego. Powstał z połączenia 
określenia „goły od boru”, który odnosił 
się do znajdujących się na górskich sto-
kach, bezleśnych terenów, usianych blo-
kami skalnymi. 

Widok na Masłów i Kielce z Pasma Masłowskiego

doKońcZeNie artyKułu  
w PSK Nr 640
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Litery miast, w których stoją te budynki podaliśmy 
w porządku alfabetycznym.

AACCCDDEEGIIIKŁŁNNŃŃOOOPSSSWWyyZZZZ

Jak już będziecie wiedzieć co przedstawiają fotografie 
prosimy o przesłanie krótkiego ich opisu o długości od 200 
do 500 znaków na adres: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl 
lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji.

Miłej zabawy! Na wyniki czekamy do 29. grudnia br.

Czwarta Edycja Konkursu dla Uczniów, część druga. Dziś prezentujemy pięć ratuszy polskich miast z 
prośbą o odgadnięcie w których miastach się one znajdują. Niektóre były prezentowane w Miesięczniku, 
inne na portalu Facebook, inne są tak znane, że chyba wszyscy wiedzą gdzie się znajdują... 

Konkurs dla UczniówCzwarta 
edycja

KONKURSy

To jedyny taki pomnik w Polsce. Drugiego nie będzie, zakładając, że ten postawiony został prawidło-
wo. Co symbolizuje? Gdzie stoi? 

To zadanie dla Was, drodzy Prenumeratorzy. Na odpowiedzi z podaniem numeru Karty Prenumera-
tora czekamy do 29. grudnia br. pod adresem: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl . Wśród autorów prawi-
dłowych odpowiedzi rozlosujemy przewodnik po kopalni Soli w Wieliczce, ufundowany przez Muzeum 
Żup Krakowskich w Wieliczce. 

Znasz-li ten kraj

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

1 2 3

4

5

KONKUrSy    KONKUrSy    KONKUrSy    KONKUrSy    KONKUrSy    KONKUrSy    KONKUrSy    KONKUrSy    KONKUrSy    KONKUrSy
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Za Cysorza to były dobre austriackie czasy. W Galicji i całej C.K. Monarchii ludzie 
żyli beztrosko, w pokoju, dobrobycie, sympatii do innych narodów. Rozkwitali, 
bo miłościwie nam panował przez lat 68 (jest kiedy się przywiązać!) wielki cesarz, 
ojczulek nasz, Najjaśniejszy Pan, Franciszek Józef, którego i mój Dziadziu pamiętał, 
jak jechał z Krakowa do Lwowa, a Polacy ze łzami w oczach i uniesieniem witali go, 
wraz ze specjalnie na ten cel wyszukanymi „dorodnymi” chłopami, którzy by się 
Najjaśniejszemu Panu mieli pokłonić. W Krakowie na powitanie zabrzmiał dzwon 
Zygmunta, a wszyscy biegli zobaczyć Cysorza. 

A kiedy Cesarz westchnął, smutek padał na ludzi, zasnuwało się niebo chmurami; 
a kiedy Cesarz uśmiechnął się, cały świat śmiał się razem z nim. A gdzie Cesarz 
spojrzał, stawały kościoły, miasta i twierdze.

Fort Tonie
FortyFikacje

Cysorz to ma klawe życie
Oraz wyżywienie klawe!
Przede wszystkim już o świcie
Dają mu do łóżka kawę,
A do kawy jajecznicę,
A jak już podeżre zdrowo,
To przynoszą mu w lektyce
Bardzo fajną cysorzową.

Andrzej Waligórski

Podczas remontu - zdjęcie archiwalne

doKońcZeNie artyKułu  
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Zamek powstał w zamierzchłych cza-
sach, bo w XII wieku. Był początko-
wo w swej historii siedzibą biskupów 

miśnieńskich, w połowie XVI wieku siłą 
przejęty przez saksońskiego elektora 
Augusta. Sto lat później przebudowano 
go tak, aby niemożliwym stało się jego 
zdobycie. Niemniej, wraz z rozwojem 
broni i zamysłów władców, w swej historii 
był wielokrotnie przebudowywany i roz-
budowywany. Świadczy o tym mnogość 
dziedzińców, zamkowych. Rozmieszczo-
ne są one w jednej linii, jeden za drugim. 

saksonia – rejon w południowo-wschodnich niemczech, najbardziej (poza 
może prusami) historycznie związany z polską. tu władza należała do dynastii 
wettynów, elektorów rzeszy niemieckiej, a w osobach augusta ii sasa 
(mocnego) i jego syna augusta iii – królów polski.

Twierdza  
Augusta II 

polonica

Potężne mury twierdzy Stolpen Elektor – tytuł w  Niemczech, upraw-
niający w latach 1356 do 1806 do wybie-
rania cesarza rzymskiego i króla Niemiec. 
Takich osób – elektorów było siedem.

ceny w Dreźnie Roku Pańskiego 1446.

kufel piwa (0,9l) – 2 fenigi

funt mięsa (0,47kg) – 4 fenigi 
kurczak – 8 fenigów 
para butów – 8 groszy 
łokieć tkaniny - 32 grosze 
uszycie płaszcza – 3 grosze

1 grosz = 12 fenigów

Dzień pracy cieśli lub murarza należało 
wynagrodzić trzema groszami, pomocnik 
dostawał dwanaście fenigów. Czas pracy 
latem to jedenaście godzin, zimą – osiem.

Sypialnia hrabiny

doKońcZeNie artyKułu  
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Podobnie jak Bieszczady na prze-
ciwległym skraju Polski, tak i tu, na 
północnym jej krańcu dominuje nie-

skażona przyroda, niska gęstość zalud-
nienia, obfitość zwierzyny, różnorodne 
krajobrazy. Niewielkie jeziora położone 
z zagłębieniach terenu, wijące się między 
wzgórzami rzeki i urocze lasy sprawia-
ją, że każdy turysta znajdzie tu coś dla 
siebie. Podobnie jak w Bieszczadach – 
i latem, i zimą.

ta dość niezwykła nazwa określa mocno  
pagórkowaty obszar rozciągający się  
na północnym wschodzie polski  
między puszczą romincką  
na północy, wzgórzami  
szeskimi na zachodzie  
i pojezierzem suwalskim  
na wschodzie  
i południu.

Mazury Garbate
kraina turystycZna
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Kartofle
U nas na Mazowszu zawsze się jadło kartofle, ziemniaki to była 
nazwa literacka, oficjalna, w naturalnym mówieniu uchodziła 
za dziwną i nawet pretensjonalną. Prawda, nie jest to rdzennie 
polska nazwa, zapożyczyliśmy kartofle z niemieckiego, ale już 
dość dawno. 

Fot. TR

FELIETON BRALCZyKA

N iemcy wzięli je z włoskiego tartufo 
- Molierowski obłudny świętoszek 
Tartuffe nie miał jednak z kartofla-

mi wiele wspólnego, bo tartufo to była po 
włosku „trufla”. Ziemniak też zresztą nie 
jest taki polski, bo to z kolei tłumaczenie z 
francuskiego pomme de terre, czyli „ziem-
ne jabłko”. Dla Holendrów też kartofel to 
rodzaj jabłka (aardappel). Dziś ani trufli, 
ani jabłka w kartoflach się nie dopatruje-
my. Kartofle to kartofle. Lub ziemniaki. 
I do niczego ich nie porównujemy, już 
prędzej coś do nich. 

Wzniosłość poważnej i nieco roman-
tycznej nazwy solanum tuberosum, ozna-
czającej botanicznie kartofel po łacinie, 
jest nieco obniżona przyziemną nazwą 
rodziny, do której kartofle należą, bo to 
w końcu rodzina ni mniej ni więcej, tylko 
psiankowatych. Anglicy wzięli swoją na-
zwę (potato) od Hiszpanów (patata), któ-
rzy zapożyczyli to od Indian (batata). W 
końcu kartofle przyszły do nas z Amery-

ki, a w naszych poznańskich pyrach, a bar-
dziej jeszcze w dawnych perkach można 
usłyszeć nazwę południowoamerykań-
skiego kraju - Peru. Zresztą w różnych 
naszych regionach różnie kartofle zwa-
li i zwą, górale mają grule, a we Lwowie 
mówiono na nie bulby. Bliskie nam języki 
mają też ciekawie - dla Kaszubów to po 
prostu bulwy, dla Czechów brambory, a 
dla Dolnołużyczan - wręcz kulki. 

Wolę kartofle od ziemniaków. Brzmią 
bardziej swojsko, nie przeszkadza mi 
ich niemieckość, kiedyś bardziej zresz-
tą odczuwana, Niemców nawet kartofla-
rzami nazywano. Dziś nazwanie kogoś 
kartoflem może być obraźliwe, co znamy 
choćby z życia politycznego. Ale w na-
szej literaturze, choćby u Mickiewicza, 
który napisał spory poemacik pod tytu-
łem „Kartof la”, a także konsekwentnie 
u Prusa i u innych wielkich - z pewno-
ścią więcej kartof li niż ziemniaków. Pola, 
gdzie rosną kartof le, to kartof liska - czy 

słyszał ktoś kiedyś o ziemniaczyskach? 
W powiedzeniu o przerzucaniu się od-
powiedzialnością mamy gorący kartofel 
– ziemniaka tu użyć nie możemy. Czy 
można mieć nos jak ziemniak? A nos jak 
kartofel - można. Choć chyba lepiej nie 
mieć. A i zręczniej wciąż brzmią te po-
wiedzenia, w których mowa o kopaniu 
kartof li, obieraniu kartof li i kartof lach w 
mundurkach - niż te, w których zastąpi-
libyśmy je ziemniakami.

Ale może mi się tak tylko wydaje? Mo-
że dla młodzieży kartofle są już przeszło-
ścią? Wolałbym, żeby tak nie było, bo 
wciąż apetyczniejsze są dla mnie, a co 
za tym idzie, bardziej mi smakują placki 
kartoflane, babka kartoflana, kartoflanka 
i wreszcie kartoflak, którego ziemniacza-
kiem zastąpić niepodobna. I oczywiście 
zsiadłe mleko - tylko z kartofelkami!   

Jerzy Bralczyk
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znaczenie wyrazów:
Poziomo:  3. nierealny pomysł, marzenie, 9. … Holoubek, 12. warta na statku, 13. skrawek, łupina, 15. popularna roślina na żywopłoty, z czarny-

mi owocami, 17. papuga, 18. gwarek, 19. porażka, 20. prawo do samostanowienia, 21. mieszkanka Podtatrza, 22. „owadzi” dopływ Wisły, 23. czynsz 
dzierżawny, 24. ośmiowersowa strofa, 28. miasto w pow. głubczyckim, nad Troją, 32. rodzaj farby emulsyjnej, także technika malarska, 33. spadająca 
gwiazda, 35. zapusty, 36. marynarski trunek, 37. zniewaga, 39. znaczne podobieństwo dwóch rzeczy, zbieżność, 46. latający paź, 48. ekspedycja, 50. 
wybryk, wykroczenie, 51. bakłażan, psianka podłużna, 52. himalajski pustorożec, 53. nierozstrzygnięty mecz, 54. odraza, obrzydzenie, 55. narodo-
wa góra Słowaków, 57. stan USA na pn. od Luizjany, 61. dorosła postać owada, 64. żałobna tkanina, 65. męskie buty z cholewką do kostek, 68. wysoki 
urzędnik w Turcji osmańskiej, 70. filcowy kapelusz z szerokim, miękkim rondem, 71. największe jezioro Włoch, 72. despota, tyran, 74. sposób odży-
wiania się, 76. spray, 78. ziele tej pachnącej rośliny odstrasza mole, 80. ruch w powietrzu, 81. kation, 82. podwodna broń, 83. przyczepa ciągnikowa 
bez przednich kół, 84. bufiaste spodnie pochodzące z Orientu, 85. blada to biały dla Indianina.

Pionowo: 1. smaczny grzyb z lasów iglastych, 2. obowiązkowa przy kołnierzu munduru harcerskiego, 3. „winne” miasto w Andaluzji, 4. Big Ben, 
5. narciarski szczyt nad Kuźnicami, 6. główna tętnica, 7. posag, 8. … Brandenburska, 9. urwis, ziółko, 10. … śląskie, miasto w pow. kłodzkim, 11. daw-
niej o lotniku, 14. … Ramazzotti, piosenkarz włoski, 16. wołowy szpik kostny, 24. bolesna narośl piętowa, 25. brzanka pastewna, cenna bylina łąkowa, 
26. bor, 27. największa wyspa Polinezji Francuskiej, 29. lantanowiec stosowany do produkcji ferrytów, 30. aktorskie zdenerwowanie, 31. świeci nad 
biegunami, 34. wędrówki i wycieczki w celach krajoznawczych, 37. miejscowość w obwodzie lwowskim, miejsce urodzenia Jana III Sobieskiego, 38. 
człowiek kurujący roślinami, 40. zaciąg, rekrutacja, 41. kijanka lub gąsienica, 42. poziomy występ na zboczu skały, 43. przejście na wyższe stanowisko, 
44. sklep z lekami, 45. kraina z Olsztynem, 46. tytuł arystokratyczny częsty we Francji, 47. miasto na Florydzie, miejsce zgonu płk Kukliński, 49. etiop-
ski tytuł arystokratyczny, 56. skazaniec stracony na szubienicy, 57. kłopot, tarapaty, 58. proces stopniowego niszczenia materiałów, 59. kwas nikoty-
nowy, witamina B3, 60. syntetyczne włókno wełnopodobne, 62. 1000 kW, 63. płynie przez Tuluzę, 65. nakłady, wydatki, 66. „kasztanowy” egzamin, 
67. ubikacja, 68. naukowiec, 69. minerał, odmiana dwutlenku tytanu, używany jako kamień jubilerski, 73. płynie przez Ferrarę, 75. wierzchołek, 77. 
wśród warzyw, 79. prezent.
Wśród autorów prawidłowego rozwiązania zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez Wydawcę. Rozwiązania krzyżówek 
prosimy przesyłać do 29. grudnia 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 76 utworzą rozwiązanie.
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ROZWIąZANIA KONKURSóW

Poznaj Swój Kraj - 07/2015

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 zamknię-
ciem numeru będziemy losować nagrodę pocieszenia w postaci niezbędnika turystycznego – 
noża, widelca i łyżki – gadżetu bardzo przydatnego w czasie wędrówek nie tylko na szla-
kach. Dotyczy to wszystkich rodzajów konkursów.
W konkursach z numeru 7 otrzymaliśmy 6 spóźniony odpowiedzi, niezbędnik wysy-
łamy do p. Marka z Płocka.

Hasło krzyżówki 639
Rozwiązaniem  
krzyżówki z numeru  
07/2015 jest hasło:  
„Malownicze jeziora 
rynnowe i zalesione wzgórza 
morenowe zdobią krajobraz 
Szwajcarii Kaszubskiej.” 
Przepraszamy za pomyłkę 
w polu nr 39.  

Otrzymaliśmy 60 maili i 31 kartek pocztowych.
Nagrody wylosowali: p. Jerzy z Zalesia, p. Edward z Lubina  
i p. Marek z rybnika.

Konkurs dla uczniów
Upominki za udział w pierwszym etapie Konkursu  
dla Uczniów otrzymują:
Michalina Nowak I LO im. Oskara Kolberga w Kościanie
Antoni Łubisz SP w Wiewiórczynie
Przemysław Bartnik ZSE w Mińsku Mazowieckim.

„„Znasz-li ten kraj”

Fotografia przedstawia 
mizar – cmentarz tatarski 
w Kruszynianach na 
Podlasiu. Była to bardzo 
trudna zagadka, bo 
przysłano nam niewiele 
odpowiedzi, z których 
spora część była błędna. 
Przepraszamy!  

Wszystkim którzy odpowiedzieli prawidłowo serdecznie gratulujemy! 
Otrzymaliśmy 13 maili i 2 kartki. 
Nagrodę – przewodnik po zabytkowej kopalni soli w Wieliczce - 

wylosowała p. Joanna z Olsztyna, numer Karty E4566.

„Co to za obiekt”

Fotografia przedstawia stalową iglicę we 
Wrocławiu, wzniesioną w 1948 roku z okazji 
Wystawy Ziem Odzyskanych. Zaskakująco 
i ta zagadka okazała się być dość trudną, bo 
wiele odpowiedzi było błędnych. Myliliście 
Państwo iglicę z masztem w Piaskach, na 
Łysej Górze, a nawet masztem radiowym 
pod Gąbinem, który przecież zawalił się 
dwadzieścia lat temu...  
Otrzymaliśmy 33 maile i 9 kartek. 
Nagrodę wylosowała p. Krystyna 
z Dąbrowy Górniczej, p. tadeusz  
i p. Marcin z Sosnowca. 
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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 
Nadbużańskie Domki  

Letniskowe
Wypoczynek  
w domkach nad Bugiem

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

www.nadbuzanska-cisza.pl

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

www.akacja.info.pl

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

www.pensjonat-syriusz.com

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

www.szostaki.pl
Sklep rowerowy  

Ryszarda Szurkowskiego
Rowery, części,  
akcesoria, serwis

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

www.szurkowski.prodealer.com.pl

Biuro Podróży Artur Wycieczki krajowe 
i zagraniczne

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

www.artur.waw.pl

TurKol Wycieczki  
pociągami retro

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

www.turkol.pl
Towarzystwo Przyjaciół 
Kolejki Średzkiej BANA

Wycieczki  
wąskotorówką

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

www.ciuchcia-sroda.pl
Piaseczyńsko-Grójeckie 

Towarzystwo Kolei  
Wąskotorowej

Wycieczki  
wąskotorówką

05-500 Piaseczno  
ul. Sienkiewicza 14

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

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

Kajaki.pl Wynajem kajaków, 
spływy zorganizowane

81-770 Sopot
ul. Parkowa 64/3

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

info@kajaki.pl 
www.kajaki.pl

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

www.kanal-augustowski.pl

Barkami.pl Wynajem barek,  
spływy zorganizowane

81-770 Sopot
ul. Parkowa 64/3

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

info@barkami.pl 
www.barkami.pl

Liw Zamek, Muzeum, 
Zbrojownia

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

www.liw-zamek.pl
Muzeum Chleba,  

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

www.muzeum-chleba.pl
Kurpiowskie Muzeum 

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

www.kurpie.com.pl
Muzeum Miejskie Suchej 

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

www.muzeum.sucha-beskidzka.pl

przewodnicy.warszawa.pl Forum przewodników 
warszawskich

03-456 Warszawa
ul. Starzyńskiego 10

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

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

Karta ważna do 31 stycznia 2016 r.

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

które dla naszych Prenumeratorów udzielają 15% zniżki na swoje produkty i usłu-
gi. Podstawą jest ważna Karta Prenumeratora Poznaj Swój Kraj. 

Obie listy nie są zamknięte. Zapraszamy kolejne podmioty do współpracy.

W obecnym numerze 
prezentujemy fotografie pani 
Krystyny ze Szczecina, która 
wypatrzyła podczas swoich 
wędrówek zadziwiające, wręcz 
surrealistyczne drzewa – jakby 
wprost z obrazów Salvadora 
Dali. Sędziwy kasztanowiec 
wyrzeźbiony dłutem czasu 
prezentuje potężną dziuplą 
przemijanie czasu, zaś 
klon jesionolistny usiłuje 
pochłonąć płot, którym jest 
skrępowane. Dziękując Pani 
Krystynie prosimy naszych 
czytelników o nowe ciekawe 
zdjęcia cudów przyrody. 

Cuda przyrody




