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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 10-12/2015 i cały 2016 rok (8 wydań) to tylko 81 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 10-12/2015 i cały 2016 rok (8 wydań)  
to tylko 67 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 4 lutego 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



Kamping, motel
WOK

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

 612 79 51

WARSZAWAForum przewodników
PRZEWODNICY WARSZAWA 

www.przewodnicy.warszawa.pl  
biuro@przewodnicy.warszawa.pl
22 215 24 67,  22 618 72 25  

WARSZAWA Hotelik, caravaning, camping
ELIXIR

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

GIŻYCKO

Przygotowaliśmy dla Was kolejną porcję wysokokalorycznych potraw krajoznawczych. Przed 
nami pięknie odrestaurowany zamek w Raciborzu i ruiny zamku biskupiego w Borysławicach 
Zamkowych, tuż przy skrzyżowaniu najważniejszych linii kolejowych w Polsce. Amatorów 

zabytków zapraszamy do dworku Jarosława Iwaszkiewicza w Stawisku pod Warszawą, zobaczyć 
jak twórca mieszkał i pracował. Takie samo zaproszenie kierujemy dla tych, którym bliska jest 
twórczość Henryka Sienkiewicza (Piątek koło Soboty), do Oblęgorka. Warto też zajrzeć i do 
Piątku – jest w centrum Polski – każdy ma blisko...

Z Piątku niedaleko do Sulejowa i Spały, tereny te opisywaliśmy już nieraz na naszych łamach, nigdy dotąd jednak nie 
wstępując do klasztoru w Sulejowie nad Pilicą. Dziś jest ku temu świetna okazja.
Kończymy górską wycieczkę świętokrzyską – Głównym Świętokrzyskim Szlakiem. Wiele osób zapomina, że to też są 
góry, warto je odwiedzić i przejść szlak właśnie zimą, okaże się że nie jest to znowu takie łatwe...
Z Gór Świętokrzyskich, które też można zjeździć na rowerze, pojedziemy w już kilkakrotnie opisywaną Jurę Krakow-
sko-Częstochowską. Tym razem zobaczymy ją z rowerowego siodełka.
Polecamy też uwadze przejście p. Michała Łukasiewicza z deską z Katowic do Warszawy, my też popieramy czytanie 
książek i ...czasopism. Dlatego objęliśmy patronatem tę akcję i kto wie, może weźmiemy udział w następnym rajdzie? 
O jego grudniowym, samotnym marszu piszemy na następnych stronach „Psk”. W grudniu przecięły się nasze szlaki 
w Samsonowie obok Kielc, stąd też jego deska na tle Wielkiego Pieca na okładce naszego Miesięcznika.
Podróżujących dalej na południe Europy zapraszamy na kawę do Abacji - „półpolskiego wczasowiska” z czasów Fran-
ciszka Józefa.

Green Velo
Otworzono, a przynajmniej miano otworzyć przed końcem ubiegłego roku najdłuższy w Polsce szlak rowerowy, o „swoj-
sko” brzmiącej nazwie: Green Velo. Miałem okazję jechać nim (a raczej obok niego) pod koniec września ubiegłego roku. 
Trudno to było nazwać wówczas szlakiem, choć w niektórych miejscach rzeczywiście prowadzone były jakieś roboty 
drogowe. Zobaczmyż więc, jak to wygląda dziś – relacja z zimowej wyprawy rowerowej na polski biegun zimna z Bia-
łegostoku przez Tykocin, Górę Strękową, Goniądz, Osowiec, Augustów, a jak się da, to jeszcze przez Studzieniczne, 
Mikaszówkę, Czerwony Folwark i Wigry do Suwałk - już w najbliższym numerze „Poznaj swój kraj”. Nie mam nadziei, 
że szlak będzie odśnieżony, ale może zima nie będzie aż taka groźna.

Konkurs Najpiękniejsze Zdjęcie Zimy
Startujemy z kolejnym konkursem, tym razem fotograficznym na najpiękniejsze zdjęcie zimy. Nie udało 
się nam w ubiegłym roku, może w tym się uda. Wykorzystujcie więc każdy dzień pięknej pogody i foto-
grafujcie, fotografujcie, fotografujcie. Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl. 

Umieścimy je potem na naszym profilu fejsbukowym, gdzie będzie można na nie oddawać swoje głosy. Zresztą na ten 
profil zapraszamy wszystkich nie od dzisiaj
Na zdjęcia czekamy do końca marca. Wyniki opublikujemy w numerze 1-3/2016, będzie to numer 96-stronicowy, 
w nieco wyższej cenie, bo 10zł.

Dziękujemy za mnogość życzeń świąteczno-noworocznych zarówno od Czytelników, jak i współpracujących z nami firm. 
Niestety, przykro nam bardzo, ale nie jesteśmy w stanie podziękować tu każdemu z osobna, bo jest ich bardzo, bardzo 
dużo i co z tym się wiąże – boimy się, że moglibyśmy kogoś pominąć. Cieszymy się z nich (maili i kartek), bo widzimy, 
że chyba nas Państwo lubicie...

Paweł Cukrowski

Czytany od 1958 roku
Wydawany przez Poznaj Swój Kraj sp. z o.o.
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Prenumerata Redakcyjna 
na rok 2016

Prenumerata 2016 
+3 wydania 10, 11, 12/2015 

 

 
81 zł

Prenumerata 2016 
  
 

wysyłka pocztą priorytetową 
 
 

68 zł

Prenumerata 2016 
zabezpieczona przed  
pogięciem i zalaniem 

wysyłka pocztą ekonomiczną 
 
 

72 zł

Prenumerata 2016 
  
 

wysyłka pocztą ekonomiczną 
 
 

60 zł

Prenumerata 2016 
zbiorczo 8 prenumerat  

 

 

449 zł

Pakiet 10-12/2015 
 3 wydania 10, 11, 12/2015 

 

 

21 zł

Rocznik 2014 
bez numeru 1-3 

35 zł

Rocznik 2010 
komplet, 4 wydania 

19 zł

Rocznik 2013 
komplet, 11 wydań 

38 zł

Rocznik 2009 
komplet, 4 wydania 

19 zł

Rocznik 2012 
komplet, 4 wydania 

19 zł

Rocznik 2008 
komplet, 4 wydania 

19 zł

Rocznik 2011 
komplet, 7 wydań 

29 zł

Rocznik 2007 
komplet, 4 wydania 

19 zł

 Prenumerata 2016 

e-PSK 
 
 

49 zł

Prenumerata 2016 
zabezpieczona przed  
pogięciem i zalaniem 

wysyłka pocztą priorytetową 
 
 

80 zł

 Prenumerata 2016  
za pobraniem 

 

 

75 zł

Wydanie elektroniczne 

e-PSK 
 
 
6,90 zł

Prenumerata 2016 
dla 

szkół 

 
55 zł

Prenumerata 2016 
zagraniczna 

 

 

159 zł (2 egz. 219 zł)

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 przyszłe-
go roku. Oba numery będą grubsze niż pozostałe, będą liczyły po 96 stron, a ich cena 
będzie wynosić 10 zł. Cena numerów zwykłych nie ulega zmianie.

Każdy dotychczasowy Prenu-
merator może do kontynuacji 
swojej „papierowej” prenu-
meraty dokupić za 8 zł pre -
numeratę elektroniczną, któ-
ra będzie wysyłana (w forma-
cie PDF lub SWF) na podany 
przez niego adres mailowy. 
Bez drugiej Karty Prenume -
ratora.

Każdy dotychczasowy Prenume-
rator, który zrezygnuje z prenu-
meraty papierowej i przejdzie na 
prenumeratę wyłącznie elektro-
niczną, będzie mógł skorzystać 
ze zniżki, a za Prenumeratę na 
2016 rok zapłaci tylko 42 zł.

Niezależnie od Prenumera-
ty Redakcyjnej prowadzimy 
sprzedaż wysyłkową każdego 
numeru od 2007 roku w cenie 
6 zł za egzemplarz. Wszystkie 
podane tu ceny obejmują rów-
nież koszt wysyłki listem zwy-
kłym ekonomicznym, a prze-
syłki gabarytowe i te o ciężarze 
większym od pół kilograma, 
listem poleconym. Wszystkie 
przesyłki polecone zabezpie-
czamy przed uszkodzeniem 
i zalaniem.

Do każdej prenumeraty papierowej i elektronicznej dodajemy bez-
płatnie naszą rabatową Kartę Prenumeratora, która upoważnia do 
zniżek u współpracujących z nami firm. Również na jej podstawie 
udzielamy i my rabatów na wszystkie sprzedawane na naszej stro-
nie internetowej produkty. Prosimy zachowywać te Karty, a przy-
najmniej ich numery, bo będą one podstawą do zniżek również 
przy zakupach prenumerat już od przyszłego roku.

Karta upoważnia do zniżek jej właściciela z osobą towarzyszącą: współmałżonkiem lub jednym dziec-
kiem. Dodatkowa Karta, również ze zniżkami kosztuje 9 złotych i jest ważna tylko dla jednej, wymie-
nionej imiennie na niej osoby. Karty będziemy wysyłać stopniowo, poczynając od numeru 10/2015.

Istnieje możliwość osobi-
stego odbioru prenumerat 
u nas, w Redakcji. To do-
bra oferta dla tych, którzy 
mieszkają, lub pracują na 
Woli, w Warszawie.

Wprowadziliśmy możliwość wysyłki prenumeraty za pobraniem, 
czyli płatności u listonosza. Polega ona na tym, że pierwszą przesył-
kę wysyłamy tym właśnie sposobem, a konkretnie tzw. „Paczką24”, 
za którą trzeba będzie zapłacić listonoszowi 75 zł. Pozostałe nume-
ry będziemy wysyłać pocztą zwykłą, chyba, że ktoś dopłaci za tzw. 
„priorytet”. Wówczas cena tej usługi będzie wynosić 82 zł.

Kod BIC/Swift (dla płacących z zagranicy): BPKOPLPW 
Numer konta do wpłat - PKO BP: 02-1020-1026-0000-1602-0119-3895
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No i tak to się zaczęło, chociaż nie, 
zaczęło się miesiąc wcześniej, gdy 
wpadłem na pomysł połączenia mo-

ich pasji: podróżowania i czytania z myślą 
podzielenia się nimi z wszystkimi, których 
ciężko oderwać od telewizora i kompu-
tera. Wizyta w hipermarkecie dała mi 
pojęcie, gdzie szukać pomocy (kto pro-
dukuje takie deski...), a pierwszy telefon 
z listy stał się strzałem w dziesiątkę. Tak 

się szczęśliwie złożyło, że osoba, z któ-
rą rozmawiałem w dyrekcji firmy Rorets 
z okolic Poznania to też turysta, więc do-
stałem nie tylko deskę i … pokrowiec do 
niej z szelkami do jej noszenia, ale i wiele 
ciepłych słów z życzeniami udanej akcji.

– Dzień dobry. Sam nie wiem, od czego zacząć... przepraszam, ale potrzebna mi deska..
– Hmmm?
–  Wie Pani, wymyśliłem sobie, że przejdę się z Katowic do Warszawy z deską pod pachą. 

A deska do prasowania jest najlepsza.
– Pan żartuje, czy dziś jest pierwszy dzień kwietnia?
–  Nie, mówię najzupełniej poważnie. Chcę promować czytanie książek, zwiedzanie, 

podróżowanie i aktywny styl życia, taki od deski do deski, a deska do prasowania 
nadaje się do tego najlepiej.

– To może ja przekażę słuchawkę dyrektorowi, akurat jest tu obok.

Od deski do deski
TemaT miesiąca
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„[...] na wystającym, ostrym narożu 
domu, jest zamurowana kamienna 
głowa, której oczy skierowane są na 
studnię lub trochę wyżej. Chociaż 
niepodobna do oblicza tatarskiego, jest 
jednak uważana za głowę tego księcia 
mongolskiego, który w XIII wieku został tu 
pokonany. Z tą dziwną postacią związana 
jest legenda, że dokładnie w tym miejscu, 
na które skierowane są kamienne oczy, 
znajduje się wielki skarb.”

Zamek w Raciborzu
— nadodrzańska  
siedziba Piastów

Zamki, pałace, posiadłości

dOkOńczenie artykułu  
W PSk nr 641
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Do tej pory wierni z Mucznego jeździli 
do kościoła w Tarnawie lub Ustrzy-
kach Górnych, co zwłaszcza zimą 

stanowiło spore utrudnienie - mówi leśni-
czy Edward Kołomyja, przewodniczący 

komitetu budowy. - Półtoraroczna praca 
przy budowie bardzo nas zintegrowała 
i pozwoliła uwierzyć, że małą społecz-
ność stać na rzeczy wielkie, wystarczy 

chcieć.

Kto zna Bieszczady, musiał być w Mucznem - małej osadzie leśnej liczącej zaledwie 
32 stałych mieszkańców i … kilkanaście żubrów żyjących tam w pokazowej 
zagrodzie. Od 18 października ubiegłego roku mucznianie dumni są też z nowego 
kościoła, wzniesionego w całości z drewna. Modrzewiowe i jodłowe bale w jego 
ścianach, ułożone z ciesielskim pietyzmem, świecą jeszcze świeżością i wciąż 
pachną żywicą, głosząc pochwałę budowniczych.

Święte, bo drewniane

ARCHITEKTURA DREWNIANA

dOkOńczenie artykułu  
W PSk nr 641
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Miasto sześciu NaroDowości
 
Dawno temu, Aleksandrów Kujawski 
określało się, jako miasto 6 narodowości 
i 5 kultur. Żyli tu bowiem w symbiozie – 
co warto podkreślić szczególnie – zarów-
no Polacy, jak i Niemcy, Rosjanie, Ukra-
ińcy, Żydzi oraz Cyganie. Każdy z tych 
narodów kultywował swoją kulturę, tra-
dycję, religię i nikt z tego tytułu nikogo 

wówczas nie potępiał, ani nie prześlado-
wał. A to niewielkie miasto położone na 
skraju Równiny Inowrocławskiej nie jest 
jedynym, do którego pod koniec XVIII w. 
i na początku wieku XIX, ściągała ludność 
żydowska. Przed II wojną światową, co 
dziesiąty mieszkaniec tego miasteczka na 
Kujawach, był pochodzenia hebrajskiego. 
Ale właśnie za przyczyną ludzi tego naro-
du, rozwinął się tutaj i handel, i rzemiosło. 
To głównie oni zamieszkiwali kamieniczki 

przy ul. Długiej (dziś Słowackiego), wzdłuż 
której, po przeciwnej stronie ulicy, tuż 
przed budynkami przychodni kolejowej, 
poustawiali swoje sklepiki. 

Jeszcze w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku niemal 
każdy jadący na kurację do nieodległego Ciechocinka, w Aleksandrowie Kujawskim 
przesiadał się z wygodnego dalekobieżnego pociągu do trzy-czterowagonowego 
składu, który stary parowóz powolutku przetaczał do sąsiedniego miasta. Każdego 
musiała dziwić wielkość i piękno dworca w tym niewielkim miasteczku.

Aleksandrów 
Kujawski

Wioski, miasTa, miasTecZka

Odremontowane główne wejście na dworzec kolejowy, zbudowany w XIX wieku. To tutaj car Rosji Aleksander II Romanow w 1879 r. spotkał się z cesarzem Niemiec 
Wilhelmem I Hohenzollernem, który nocował na dworcu w specjalnie do tego celu zaadaptowanych pokojach.

dOkOńczenie artykułu  
W PSk nr 641
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BezpieczNa warowNia arcyBiskupa 
Borysławice Zamkowe położone w woje-
wództwie wielkopolskim, między Kołem 
a Kłodawą, choć niewielkie, to jednak mo-
gą pochwalić się zamkiem, który mimo że 
popadł w ruinę, to kryje w sobie ogrom 
ciekawych dziejów. Powstał około 1425 
roku na wysepce oblanej rzeką Rgielewką 
zwaną też Rgilówką, dzięki arcybiskupowi 
gnieźnieńskiemu i prymasowi Polski Woj-
ciechowi Jastrzębcowi. Wprawdzie była to 
budowla biskupia, to jednak w niczym nie 

ustępowała rycerskim siedzibom pierw-
szej połowy piętnastego wieku.

Dziesięć kilometrów na zachód od Kłodawy leży wieś Borysławice Zamkowe. 
Tam do dziś zachowały się fragmenty niegdyś okazałego zamku z 1425 roku. 
Budowla ma za sobą ciekawą historię i, jak to bywa w niejednej dawnej twierdzy, 
- ducha nieszczęśliwej dziewczyny. Ruiny można zwiedzać za zgodą ich 
właściciela i usłyszeć od niego o szczęśliwych i tragicznych dziejach zamku.

Borysławice Zamkowe

Zamkowe mury szepczą o swoich dziejach

RUINy

Malownicze ruiny zamku biskupiego

Borysłąwice znajdują się w pobliżu prze-
cięcia się dwóch ważnych tranzytowych li-
nii kolejowych. Do najbliższego przystan-
ku na linii równoleżnikowej z  Niemiec na 
Białoruś – Barłogi jest ok. 3km na zachód, 
a do stacji Babiak na linii śląsk – porty ok. 
15 km na północ.

dOkOńczenie artykułu  
W PSk nr 641



komisja pod przewodnictwem p. Janu-
sza Rosikonia miała „niewąski” orzech 
do zgryzienia, która praca rzeczywi-

ście zasługuje na miano najlepszej. Zdecy-
dowano się na niebanalną pracę Magdale-
ny Antonowicz z I LO w Białymstoku pt. 
„Magiczny Tykocin”.

Wśród młodszych uczestników naj-
lepszą fotkę wykonała Natalia Dajewska 
z Gimnazjum nr 8 w Płocku. Jej praca no-
si tytuł „Na Rysy znad Morskiego Oka”.

Wyniki Konkursu ogłoszono 27. li-
stopada ubiegłego roku w Prywatnym 
Gimnazjum i Liceum Sióstr Nazaretanej 
w Warszawie, na ul. Czerniakowskiej 
137. Tam tez zwycięzcy otrzymali na-
grody - tablety, przydadzą się do nauki 
i zabawy! Otworzono tam też wernisaż 
prac wszystkich uczestników Konkur-
su. Towarzyszyło mu duże zaintereso-
wanie zarówno uczestników, jak i obec-
nym na uroczystości ich rodzicom, opie-
kunom i nauczycielom, a także dyrekcji 
i uczniom Szkoły.

Ogłoszeniu wyników towarzyszył 
pokaz multimedialny o Podlasiu – kra-
inie gdzie zrobiono jedno ze zwycię-
skich zdjęć, a także koncert szkolnego 
chóru. 

Gdy w czerwcu m.in. na łamach naszego Miesięcznika 
Siostry Nazaretanki z Prywatnego Gimnazjum i Liceum 
w Warszawie na ul. Czerniakowskiej ogłaszały konkurs na 
zdjęcia z najciekawszych zakątków naszego kraju nikt nie 
liczył się z tak masowym odzewem. Nadesłano ponad 100 
prac od kilkudziesięciu uczestników.

Konkurs Fotograficzny  
„Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny” 
rozstrzygnięty!

paTronaTy

Licea I miejsce: Magdalena Antonowicz (I LO w Białymstoku) za zdjęcie pt. „Magiczny Tykocin”

Gimnazja I miejsce: Natalia Dajewska (Gimnazjum nr 8 w Płocku) za zdjęcie pt. „Na Rysy znad Morskiego Oka”

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

KROSNO

Wydawnictwo, mapy, albumy
DEMART

www.demart.com.pl
info@demart.com.pl
 22 662 62 63

WARSZAWA
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tym razem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa 
śląskiego odpowiadali na pytania dotyczące ludności i procesów 
urbanizacyjnych zachodzących w Polsce. Tradycyjnie, równolegle 

rozgrywał się konkurs krajoznawczy przygotowany przez czasopi-
smo „Poznaj Swój Kraj”.

W przerwie, pomiędzy zmaganiami konkursowymi a ogłoszeniem 
wyników uczniowie i nauczyciele mieli okazję obejrzeć prezentację 
pana Mariana Dziadka, nauczyciela geografii z Wodzisławia Śląskie-
go, dotyczącą jego wyprawy do Chin.

Zwycięzcą konkursu został Mateusz Rajczyk z V LO z Gliwic. 
W konkursie krajoznawczym najlepszymi okazali się: Radomir Sierz-
putowski z LO im J. F. Kennedy’ego w Katowicach, Michał Bujak z LO 
Filomata w Gliwicach oraz Oliwia Tomas z I LO w Wodzisławiu Ślą-
skim. Nagrody ufundowała Rada Rodziców przy ZSO 10 oraz re-
dakcja czasopisma „Poznaj Swój Kraj”.

Zwycięzcom gratulujemy!
Uczniów i nauczycieli zapraszamy na kolejną edycję, która od-

będzie się w przyszłym roku szkolnym.  

W czwartek 19 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 
w Gliwicach odbyła się kolejna, III edycja konkursu geograficznego „Poznaj Polskę” 
pod patronatem miesięcznika Poznaj Swój Kraj. 

Katarzyna Góralska „Chabry i maki”

Emilia Słabońska „Kolejka w Mikoszewie”

Emilia Słabońska  „ślady”

Małgorzata Witaszyk  „Gdańsk. Nabrzeże”
Małgorzata Witaszyk  
„Bastiony na Opływie Motławy” Piotr Chmielewski” Mgła o poranku”

Julia Krajewska  „U stóp krakowskiego Mickiewicza”

III edycja konkursu „Poznaj Polskę”

Piotr Chmielewski 
„Łódka na tle wschodu słońca”

Matylda Gawełczyk  
„Góry otaczające basem mgieł”

zDjęcia Laureatów koNkursu
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w piątkowy poranek dojeżdżamy 
do stacji Rawka Skierniewicka. 
Światło już prawie zimowego słoń-

ca rozlewa się po nowo wybudowanym 
peronie, zachęcając do wyjęcia aparatów 
fotograficznych.

Połowa grudnia. Zapowiada się kolejna zima bez śniegu. Zamiast narzekać na aurę, 
wybieramy się na wycieczkę w miejsce bliskie i łatwo dostępne dla mieszkańców 
mazowieckich nizin. Biały puch nie utrudni nam przemieszczania się po lesie, zaś pustki 
na szlaku pozwolą na spotkanie „sam na sam” z pięknem Puszczy Bolimowskiej. 

Meandry Rawki,  
meandry historii 
cz. 1

WyPRAWA Z PLECAKIEM

Rawka - rzeka pełna meandrów

dOkOńczenie artykułu  
W PSk nr 641
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Trening wyobraźni 
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

jura Krakowsko-Częstochowska za-
chwyca swoją niezwykłością każdego, 
kto choć raz ją odwiedził. Kochają ją 

przede wszystkim miłośnicy wspinaczki 
skalnej, turyści piesi i oczywiście rowe-
rzyści. Będąc tu można dać się ponieść 
wyobraźni, która podpowie nam, co na-
tura miała na myśli, kiedy tworzyła tak 
wyjątkowy krajobraz. 

Jura Krakowsko-Częstochowska to malowniczy 80-kilometrowy pas wyżyn 
rozciągających się pomiędzy Częstochową a Krakowem. Jest to obszar, na 
którym  króluje krasowa rzeźba terenu. Podłoże skalne, którego głównymi 
składnikami są dolomity, margle i wapienie poddane działalności wody 
i dwutlenku węgla, przekształciło się w fantazyjne formy, z których najbardziej 
charakterystyczne to ostańce skalne, wapienne iglice, czy wychodnie skalne 
układające się w znajome kształty. 

Zachowana brama zamku w Ojcowie

roWerem na Weekend
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Nieopodal trasy nr 719, między War-
szawą a Grodziskiem Mazowiec-
kim, osłonięty sporym kawałkiem 

lasu, stoi dworek, w którym przez po-
nad pięćdziesiąt lat żył i tworzył jeden 
z najwybitniejszych polskich pisarzy i po-
etów - Jarosław Iwaszkiewicz. Mimo że 
minęło już trzydzieści pięć lat od jego 
śmierci, pamięć o autorze „Panien z Wil-
ka” i „Brzeziny” wciąż żyje w tym niezwy-
kłym miejscu. 

są takie muzea, gdzie wita nas cisza, przerywana jedynie stukotem kroków na 
marmurowych posadzkach. są też takie, gdzie wciąż rozbrzmiewa muzyka, 
poezja i rozmowy o sztuce.  Właśnie do tych drugich należy muzeum im. anny 
i Jarosława iwaszkiewiczów w „stawisku”, w podkowie Leśnej.

Stawisko
ZabyTek

Stawisko - widok od przodu dworku

dOkOńczenie artykułu  
W PSk nr 641
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przypomnijmy, że przewędrowaliśmy 
około 2/3 drogi, zobaczyliśmy Święty 
Krzyż, Łysogóry, Puszczę Jodłową, 

weszliśmy na górę Stefana Żeromskiego 
– Radostową i rzuciliśmy okiem na rekon-
strukcję dworku pisarza. Dziś dokoń-
czymy przejście zamykając się w dwóch 
dniach wędrówki. Idziemy!

Po zejściu na nocleg do Kielc, do Cedyni lub innej pobliskiej miejscowości 
kontynuujemy naszą wędrówkę Głównym świętokrzyskim Szlakiem, na który 
wstąpiliśmy w poprzednim numerze „Poznaj swój kraj”.

Główny Świętokrzyski Szlak cz. 2
pomysł na WyciecZkę

Widok z Pasma Oblęgorskiego

z kolei na Górze 
Grodowej pasjonaci 
uratowali niewielką 
skocznię narciarską, 
na której jeszcze 
parę lat temu 
oddawano skoki.

dOkOńczenie artykułu  
W PSk nr 641
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znany był od XIV wieku jako prężny 
ośrodek rzemieślniczo-handlowy 
i słynął z produkcji piwa. Niestety 

najazd Szwedów przerwał jego rozwój, 
a wielki pożar w 1681 roku zniszczył 
niemal całe miasto. Od tego czasu suk-
cesywnie podupadał, aż w roku 1870, 
dodatkowo jeszcze za wspieranie powsta-
nia styczniowego utracił prawa miejskie. 
W Słowniku geograficznym Królestwa 
Polskiego i innych krajów Słowiańskich, 
Tom VIII przeczytać można, że „Piątek 
jest to starożytna osada, zdawna należąca 
do dóbr stołu arcybiskupiego w Gnieźnie. 
Położona na drodze z Łęczycy do Łowicza 
osada, nadawała się na stacyą w przejaz-
dach dostojników kościelnych.”

Piątek – wieś  z przebogatą historią, leżący obok Soboty w samym środku 
Polski, niegdyś miasto – wystarczy tam pojechać, by zobaczyć rynek, od 
którego odchodzą ulice we wszystkie strony świata. Jego nazwa związana jest 
z targowym dniem tygodnia. 

Spotkajmy się w Piątku  
w środku... Polski

kraJ

Żeby odnaleźć to miejsce, wystar-
czy połączyć po przekątnych ortodro-
mami wierzchołki opisanego wokół 
Polski czworokąta złożonego z  rów-
noleżników i  południków, przecho-
dzących przez najdalej wysunięte 
punkty terytorium naszego kraju. Są 
to: na północy – Jastrzębia Góra, na 
południu – szczyt Opołonek w  Biesz-
czadach, na wschodzie – kolano Bugu 
nieopodal Zosina i na zachodzie – za-
kole Odry koło Cedyni. 

Dla nieobeznanych z nawigacją i teo-
rią najkrótszych dróg pomiędzy punk-
tami na powierzchni kuli, biegnących 
po jej powierzchni (czyli ortodrom), 
można wskazać inny sposób dotarcia 
do celu. Trzeba znaleźć na mapie dro-
gę z Łodzi do Kutna i z Łowicza do Łę-
czycy. Na ich przecięciu jest wieś Piątek, 
a w niej geometryczny środek Polski.
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670 tys. km2 i ponad 50mln lud-
ności, czyli więcej niż Pru-
sy (40 mln) i Francja (też 

ok. 40 mln), nieco mniej niż Rosja (ok. 
60 mln) to dobry punkt wyjścia do zbudo-
wania mocarstwa ekonomicznego mogą-
cego skutecznie konkurować z sąsiadami.

Jest rok 1867. Od Sandomierza, Krakowa i szczytami Sudetów aż do Łużyc włącznie, 
po Transylwanię z Braszowem, Nowy Sad w dzisiejszej Serbii, Sarajewo i Serbię aż do 
Czarnogóry, całą Chorwację z wybrzeżem po Albanię, całą Słowenię, niemałą część 
północnych Włoch i oczywiście całe centralnie położone Węgry i całą dzisiejszą Austrię aż 
do Jeziora Bodeńskiego, powstaje nowe, aczkolwiek papierowe mocarstwo, które jednak 
ma ambicje stać się rzeczywistą potęgą w centralnej Europie.

Opatia  
- Chorwacja

POLONICA

Austro-Węgry przed I wojną światową

Pomnik barkajoli

Widok na portić w Opatii

dOkOńczenie artykułu  
W PSk nr 641
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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 4. lutego br.

Czwarta Edycja Konkursu dla Uczniów, część trzecia. Dziś prezentujemy pięć wież polskich zamków 
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

1 2 3 4 5
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jednym z najcenniejszych zabytków 
województwa łódzkiego jest opac-
two cystersów w Sulejowie-Podklasz-

torzu. Jest to romańskie założenie ar-
chitektoniczne wzniesione na prawym 
brzegu rzeki Pilicy. Sulejowski klasztor 
wraz z zabudowaniami towarzyszącymi 
uznawany jest za jedno z najlepiej utrzy-
manych do naszych czasów opactw cy-
sterskich w Polsce.

„Jednym z najmniej ciekawych województw na turystycznej mapie Polski jest 
województwo łódzkie”. Jest to opinia wielu osób zwiedzających nasz kraj. Ale czy 
na pewno słuszna? Czy rację mają ci, którzy omijają tę część Polski podczas swoich 
podróży po Polsce? Jako mieszkanka województwa łódzkiego postaram się obalić tę 
teorię i pokazać, co niezwykłego można zwiedzić zaglądając w moje rodzinne strony.

Historia zakonników znad Pilicy
sankTuaria

Fragment murów opactwa z Basztą Attykową (na pierwszym planie) i Basztą Krakowską

dOkOńczenie artykułu  
W PSk nr 641

18



dOkOńczenie artykułu  
W PSk nr 641

woliński Park Narodowy jest 
jednym z 23 parków narodo-
wych w Polsce. Został utworzo-

ny w marcu 1960 roku. Położony jest 
w północno-zachodnim skrawku naszego 
kraju i rozciąga się pomiędzy Zalewem 
Szczecińskim a Zatoką Pomorską. Swo-
imi granicami obejmuje część wstecznej 
delty rzeki Świny wraz z licznymi bagni-
stymi wysepkami, fragment największej 
polskiej wyspy – wyspy Wolin oraz pas 
morskich wód przybrzeżnych o szero-
kości 1 mili morskiej. Jest to pierwszy 
morski park narodowy w Polsce. Zada-
niem Wolińskiego Parku Narodowego 
jest ochrona najcenniejszych przyrodni-
czo nadmorskich terenów naszego kraju. 
Siedziba parku znajduje się w Między-
zdrojach. W parku utworzono siedem 
obszarów ochrony ścisłej.

Północna część Polski skrywa wiele krajoznawczych skarbów. Wypoczynek nad 
morzem nie zawsze musi kojarzyć się tylko z wodą, plażą i słońcem. Warto przy 
okazji zwiedzić liczne zabytki kultury, ale zapomnieć nie można też o miejscach 
najbardziej cennych z przyrodniczego punktu widzenia. Obierając kurs na 
Pomorze Zachodnie nie można pominąć Wolińskiego Parku Narodowego.

Kraina spod znaku bielika
park narodoWy

Granica Wolińskiego Parku Narodowego na plaży w Międzyzdrojach

Wybrzeże klifowe w Wolińskim Parku Narodowym
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Dawno, dawno temu władzę nad Bałtykiem sprawowała 
córka króla mórz, mieszkająca w pałacu z kosztownego 
materiału. Gdy któregoś dnia jej ojciec dowiedział się, 

że zakochała się ona w pewnym rybaku, zapienił się i spro-
wadził nad pałac wielką burzę z piorunami. Pioruny roz-
trzaskały pałac i zabiły królewnę. A fale morskie porwały 
fragmenty pałacu, pogruchotały na niewielkie kawałki, któ-
re do dziś można znaleźć 
na brzegu morza, zwłasz-
cza po sztormie. Gdzie był 
ów pałac? Jak nazywała się 
królewna, której pomnik 
przedstawiamy?

To zadanie dla Was, 
drodzy Prenumeratorzy. 
Na odpowiedzi czeka -
my do 4. lutego 2016 ro-
ku pod adresem: konkur-
sy@poznaj-swoj-kraj.pl . 
Wśród autorów prawidło-
wych odpowiedzi rozlosu-
jemy przewodnik po kopal-
ni Soli w Wieliczce, ufundo-
wany 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 prawdopo-
dobieństwo błędnego zaszeregowania odpowiedzi. na widokówki czy kartki pocztowe czekamy od tych z państwa, którzy biorą udział tylko w jednym z konkursów.

KONKURSy
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Województwo świętokrzyskie jeszcze do niedawna nie było kojarzone z możliwością uprawiania narciarstwa 
zjazdowego. Owszem, bywało ono celem narciarzy biegowych ze względu na urozmaicony teren oraz piękne 
widoki, jednak od kilku lat w regionie tym zaczęło przybywać osób, które w sezonie zimowym chcą pozjeżdżać 
na jednej lub dwóch deskach. Dzieje się tak za sprawą modernizacji już istniejących ośrodków narciarskich oraz 
powstawaniu nowych. 

W stolicy województwa znajdziemy dwa stoki, które w sezonie cieszą się sporą popularnością, również wśród 
mieszkańców ościennych regionów, głównie Mazowsza i Łódzkiego.

W województwie świętokrzyskim znajdziemy kolejne ośrodki narciarskie, 
które przypadną do gustu amatorom białego szaleństwa, głównie ze 
względu na ciekawe położenie i piękne widoki.

Oprócz Telegrafu większość świętokrzyskich stoków przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci i początkujących narciarzy/
snowboardzistów. Wymienione ośrodki czynne są na ogół w godzinach 10:00 - 22:00, wszystkie mają oświetlone stoki. Są przy nich restauracje, 
hotele, wypożyczalnie. Z racji dobrego skomunikowania z ościennymi województwami, region ten może być doskonałą destynacją na 
jednodniowy lub dwudniowy wypad na narty lub deskę. 

Narciarskie Świętokrzyskie
KRAJ

Sabat - Krajno znajduje 
się w otulinie Świętokrzy-
skiego Parku Narodowe -
go, tuż u podnóża Łysicy 
– najwyższego wzniesie -
nia całych Gór Świętokrzy-
skich. Sabat leży 24km od 
Kielc. Na terenie ośrodka 
znajdują się dwa wyciągi 
z talerzykami czekającymi 
oraz jeden wyciąg taśmo-
wy. Długość stoku wynosi 
ok. 850m i pozwala na re-
kreacyjną jazdę ze względu 
na dość łagodne nachylenie. 
W Krajnie znajduje się rów-
nież cieszący się dużą popu-
larnością snowpark.

Tumlin Sport Ski to ośrodek położony 15km od Kielc, nieopodal 
trasy na Łódź. Znajduje się na zboczu góry Wykieńskiej o wysokości 
409m n.p.m. W jego skład wchodzą dwa, niezależne stoki narciarskie 
z dwoma wyciągami orczykowymi – o długości 500m i różnicy pozio-
mów 95m oraz o długości 300m i różnicy poziomów 75m. Okolica Tum-
lina jest malownicza, a z samego stoku roztacza się przyjemny widok na 
pobliskie wzgórza oraz samą wieś.

Konary - Opatów 
zlokalizowana jest we 
wschodniej części Wo-
jewództwa Świętokrzy-
skiego, ok 70km od 
Kielc, nieopodal Opa-
towa. Znajdują się tam 
dwa wyciągi orczyko-
we, a stok ma długość 
480m z różnicą wznie-
sień 80m. Nieco z bo-
ku głównej trasy zjaz-
dowej znajduje się ośla 
łączka, na której można 
stawiać swoje pierwsze 
narciarskie lub snowbo-
ardowe kroki.

Baba Jaga - Bodzentyn znajduje się 
na Miejskiej Górze mającej 425 m n.p.m. 
Położony jest w centrum Gór Świętokrzy-
skich, z pięknym widokiem na sam Bo-
dzentyn oraz jego okolicę. Od Kielc dzieli 
go niecałe 30km. W skład stacji wchodzi 
wyciąg orczykowo-talerzykowy o długo-
ści 650m i różnicy poziomów 90m; wy-
ciąg podwójny orczyk o długości 570m 
i różnicy poziomów 80m; wyciąg linowy, 
bezpodporowy o długości 130m i różni-
cy poziomów 20m. Sam stok pozwala na 
prawie 1000m zjazdu. Ośrodek, w swej 
górnej części graniczy ze Świętokrzyskim 
Parkiem Narodowym.

Telegraf - Kielce znajduje się przy uli-
cy Narciarskiej 6. Zlokalizowany jest na 
wzniesieniu o tej samej nazwie, mającym 
406m n.p.m. Już w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku zainstalowany był 
tu pierwszy wyciąg orczykowy. Obecnie 
ośrodek może się poszczycić pierwszym 
w Kielcach, a drugim w województwie 
wyciągiem krzesełkowym. Sam stok ma 
500m długości i 90m różnicy poziomu. 
Najbardziej stroma jest jego górna część, 
natomiast im niżej, tym staje się łagodniej-
szy. Jest on przeznaczony dla nieco bar-
dziej doświadczonych narciarzy, którzy 
nie boją się większej ekspozycji terenu.

Niestachów - Otrocz poło-
żony jest w Niestachowie na gó-
rze Otrocz mającej 372m n.p.m. 
Od Kielc dzieli go odległość 
ok.14km. W ośrodku znajdzie-
my: wyciąg orczykowy o długo-
ści 450 m i różnicy poziomów 70 
m, wyciąg orczykowy o długo-
ści 430 m i różnicy poziomów 
65 m, wyciąg orczykowy o dłu-
gości 220m i różnicy poziomów 
35 m, wyciąg na linę bezpodpo-
rowy o długości 80 m i różnicy 
poziomów 15m, wyciąg zacze-
powy bezpodporowy o długości 
100m i różnicy poziomów 15m. 
Stok jest dość szeroki i łagodny, 
z obu stron otoczony lasem.

Szwajcaria Bałtowska to niewątpliwie naj-

większy ośrodek regionu. Znajduje się w Bał-

towie, 78 km od Kielc, a 16 km od Ostrowca 

Świętokrzyskiego. Posiada 6 tras o łącznej dłu-

gości 2500 metrów, 4-osobowy wyciąg krze-

sełkowy oraz dwa wyciągi orczykowe. Szkół-

ka narciarska może korzystać z dwóch małych 

wyciągów, mających 100 metrów długości.

Stadion - Kielce, zwane w skrócie i potocz-
nie po prostu Stadionem. Zlokalizowane jest 
na południu Kielc, przy Alei Na Stadion 365. 
W skład ośrodka wchodzi: wyciąg orczyko-
wy podwójny, wyciąg orczykowy teleskopo-
wy oraz wyciąg taśmowy. Znajdują się na pół-
nocnym stoku góry Pierścienicy, mającej 365m 
n.p.m. Sam stok ma długość 500m i szerokość 
60m, a różnica poziomów wynosi 65m.
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1.  Konkurs „Najpiękniejsze zdjęcie zimy” organizowany jest 
przez Redakcję Miesięcznika „Poznaj swój kraj” i dostępny 
bez ograniczeń dla wszystkich. 

2.   Uczestnicy Konkursu prześlą na adres konkursy@poznaj-
-swoj-kraj.pl wykonane przez siebie fotografie przedsta-
wiające uroki zimy. Każdy uczestnik wysłać może do 3 zdjęć. 
Zdjęcie JPG musi posiadać rozmiar 2-5 MB. Uczestnik Kon-
kursu zgadza się na nieodpłatne publikowanie swoich zdjęć 
zarówno na łamach Miesięcznika „Poznaj swój kraj”, na 
stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl, jak i przede wszystkim 
na naszym profilu Facebook , gdzie zostaną one ocenione.

3.   Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie jest jego wy-
łączną własnością i nie było do chwili udziału w Konkursie 
nigdzie publikowane. Zdjęcia nie powinny prezentować 
wizerunku żadnych osób. Dopuszczalna jest obecność na 
zdjęciu nierozpoznawalnych postaci przypadkowych ludzi. 

4.   Zdjęcia przyjmowane będą do dnia 31. marca 2015 r. do 
godz. 23:59.

5.   02. kwietnia 2015 r. Redakcja wybierze dziewięć najpięk-
niejszych zdjęć i opublikuje je na stronie www.facebook.
com/PoznajSwojKraj. Od tego czasu wszyscy Czytelnicy  
i Internauci będą mogli na nie głosować. Głosowanie zakoń-
czymy 03. kwietnia 2015 r. o godz. 23:59, a oficjalne wyniki 
ogłosimy na stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl. najpóźniej 

05. kwietnia 2016 r. o godz 12.00. Najlepsze prace wraz 
z wynikami opublikujemy również w numerze 1-3/2016 
papierowego wydania Miesięcznika „Poznaj Swój Kraj”. 

6.  Zasady głosowania: 
    a)  głosy oddawane będą na zasadzie polubienia strony, na 

zasadzie jedno polubienie = jeden głos. 
    b)  każdy, kto chce wziąć udział w losowaniu nagród dla głosu-

jących musi udostępnić nasz portal na swoich stronach FB.
    c)  wśród głosujących wylosujemy pięć saszetek biodrowych przy-

datnych na wędrówkach zarówno górskich, jak i miejskich.

7.  Autor zdjęcia, które otrzyma najwięcej głosów otrzyma 
jako nagrodę śpiwór turystyczny typu mumia, a kolejnych 
trzech zdobywców największej ilości głosów po kompakto-
wej lornetce turystycznej. Nagrody wysłane będą pocztą. 
Dopuszcza się odbiór osobisty. 

8.  Obowiązuje zasada: jedna nagroda rzeczowa dla jednego 
autora. Jeśli czyjeś zdjęcie zajmie np. drugą i czwartą loka-
tę – autor otrzyma jedną lornetkę, a nagroda przechodzi 
na kolejną osobę z mniejszą ilością punktów.

9.  Przesłanie zdjęć podpisanych „Konkurs Najpiękniejsze zdjęcie 
zimy” oznacza akceptację zasad Regulaminu tego Konkursu. 

10.  Postanowienia Końcowe: Rozstrzygnięcia Jury Konkursu 
są ostateczne.         

Ogłaszamy drugą edycję konkursu „Najpiękniejsze zdjęcie zimy”. Pod adresem: 
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl czekamy na zdjęcia z coraz bardziej odchodzących 
w niepamięć zim. Mamy jednak nadzieję, że w tym roku zajrzy ona do nas choćby 
na dwa tygodnie i pokaże się z najpiękniejszej strony – ubrana w białą sukienkę 
i przystrojona błękitem nieba
Termin nadsyłania prac do 31. marca 2015. 

Druga edycja konkursu
„Najpiękniejsze zdjęcie zimy”

konkursy

REGuLamIN KONKuRSu „NaJPIĘKNIEJSZE ZdJĘCIE ZImY”.
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Barki, rejsy zorganizowane
BARKAMI.PL

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

SOPOT Wyprawy barkami
NETLINK

www.kanal-augustowski.pl
andrzej@kanal-augustowski.pl

 502 667 272

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

SOPOT

1.
„Maleńkie skalne gniazdo, umiłowane przez Boga i hojnie przez 
Niego wyposażone w skały, wąwozy, łąki kwieciste i lasy szu-
miące. Przerżnięte Dunajcem, który płynie przez samo ich 
serce w przedziwnych, nieoczekiwanych skrętach przełomu, 
trwa – jeden z cudów Polski – pieczołowicie chronione przez 
naród, który uważał, iż ten Rzeczypospolitej klejnot przecho-
wany być winien pokoleniom w swojej nietkniętej i nigdy już rę-
ką człowieka nie tykanej szacie” – tak o Pieninach pisał w roku 
1938 Tadeusz Malicki w „Dunajcowych wodach”.

W roku 1960 na Kongresie Unii Ochrony Przyrody napi-
sano o Pieninach: „… Jest to tak pod względem botanicznym, 

jak i ze względu na piękno krajobrazu jedno najładniejszych 
i najcenniejszych miejsc w Europie…”.

Pieniny  
zimą

kraina TurysTycZna

dOkOńczenie artykułu  
W PSk nr 641
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Deska
W piętnastym wieku ten płaski kloc drewna nazywano 
prostym, ale dość dziwnym słowem cka. Wzięła się ta cka 
z formy tska, dawniej dska, potem deska niejako wróciła, 
dzięki odmianie przez przypadki (bo jak mówić w liczbie 
mnogiej, że zabrakło... no właśnie, czego?). 

FELIETON BRALCZyKA

Była też zdrobniała deszczka, której 
ślad pozostał w deszczułce, dzisiej-
sza deseczka pojawiła się dopiero 

później. Prasłowianie swoje słowo dska 
wzięli z germańskiego rdzenia disku- (stąd 
też ich współczesny Tisch, czyli „stół”), 
wcześniej Rzymianie mieli discus, z grec-
kiego diskos, skąd pochodzi i dysk, też 
w końcu mający płaski kształt - przynaj-
mniej jako sprzęt sportowy, bo i innych 
dysków dziś wiele.

Podobno ta prapolska cka najpierw 
oznaczała głównie płaską łopatę, ale sto-
sunkowo wcześnie zaczęto tak nazywać 
po prostu płaski kawał drewna. Stare tek-
sty, także dawne przysłowia i powiedze-
nia, wskazują najpierw na szczególny spo-
sób zastosowania deski. Być na desce zna-
czyło kiedyś niestety „być nieboszczy-
kiem”. W XV wieku mówiono ponuro 
już ci zgotowana deska; Rej pisał reflek-
syjnie: „każdy z nas swój handel wiedzie, 
na koniec na desce jedzie”. Bo biednych, 
których nie stać było na trumnę, chowa-
no po prostu na desce. Potem i trumnę 

określano jako cztery deski („w czterech 
deskach, w sążniu ziemi...”). Do dzisiaj 
też obiecujemy na przykład miłość do gro-
bowej deski i śpiewamy o Maćku, który 
„umarł, już leży na desce”.

Deska łączyła się więc ze śmiercią, ale 
mogła i z życiem - gdy była deską ratun-
ku, czasem ostatnią, tą, której rozbitek 
na morzu mógł zawdzięczać ocalenie. 
Potem z naturalną przesadą zaczęto tak 
mówić o sytuacjach mniej ekstremalnych 
i różne deski ratują nas przed różnymi 
nieprzyjemnościami.

Deska miała i ma wiele zastosowań, 
stąd i słowo deska - wiele znaczeń. Nazy-
wano tak w skrócie klepki beczki, płozy 
sań, kładkę („chodzi czapla po desce”), 
drewniane okładki książek (i teraz mó-
wimy o książkach przeczytanych od de-
ski do deski). Kreślarze mówią o desce 
kreślarskiej, a aktorzy o deskach scenicz-
nych nawet bez użycia przymiotników, 
samo deska wystarcza, podobnie jest 
z deską do prasowania. W sporcie narty 
dość powszechnie zwane są deskami, tak 

się też mawia o deskach surfingowych 
i deskorolkach. Nawet amatorzy, idąc 
na narty, mówią, że idą na deski - nie-
stety mówi się tak też o nokautowanych 
bokserach...

Deska jest prosta, równa i płaska. To 
daje rozmaite porównania. Nadmiernie 
szczupłe dziewczyny może razić określe-
nie płaska jak deska, ale dobrze jest, gdy 
sprawy zawikłane okazują się proste jak 
deska. Generalnie deska wywołuje dziś 
chyba więcej pozytywnych skojarzeń. 
A bywały one tak pozytywne, że stosun-
kowo niedawno słowo to było używane 
w pochwałach - jeszcze można czasem 
usłyszeć, że coś czy ktoś jest w deseczkę, 
częściej - że jest w dechę, co dało nawet 
żargonowy, ale przecież sympatyczny 
przymiotnik wdechowy... Językowe wy-
rażanie pochwał zmienia się szybko, bo 
pochwały się banalizują, ale deska jest 
w sumie w dechę.  

Jerzy Bralczyk
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Znaczenie wyrazów:
Poziomo:  2. kobaltowiec, metal szlachetny, 5. wyznawca poglądu religijnego sprzecznego z dogmatami, 11. biblijna wioska koło Je-

rozolimy, gdzie po zmartwychwstaniu pojawił się Jezus, 14. dłuższa, uroczysta wypowiedź, 15. głośna powieść Jamesa Joyce’a, 16. roślina 
włóknodajna, 17. część roweru, na niej zamocowane są koła, 18. zespół, team, 19. pigment nadający barwę skórze, 20. pita w porze five 
o’clock, 21. karaibskie państwo wyspiarskie, z Kingston, 23. taniec ludowy czeskiego pochodzenia, 24. zarośla, gęste krzaki, 28. starożytne 
miasto-państwo wojujące z Rzymem, 29. wymuszona opłata, okup, 31. wiszą na zawiasach, 32. największa, najjaśniejsza galaktyka nieba 
północnego, 33. broń d’Artagnana, 36. stolica Gwinei, 37. największy dopływ Wołgi, 39. wódz rewolucji październikowej, 40. łatwa wpada 
w ucho, 41. miasto w pow. lubartowskim, nad Tyśmienicą, 42. ignorant, 45. knajpa w porcie, 46. kaszubskie, portowe miasto powiatowe, 
47. przenośnie: brak uczuć, oschłość, 48. miasto w pow. bytowskim, nad Studnicą, 52. zwolennik, kibic, 54. spis, wykaz, 55. posiedzenie 
sądu, 56. etiopski arystokrata, 58. pierwiastek w paście do zębów, 61. najwyższy stopień w harcerstwie, 65. wydanie przestępcy państwu, 
którego prawa naruszył, 70. plakat, 71. „bada smakowo” potrawy, kiper, 74. wycofanie się, zrezygnowanie z czegoś, 75. kunsztowna kom-
pozycja poetycka złożona z czternastu wersów, 76. zimnokrwisty koń pociągowy, 77. dziś Wołgograd.

Pionowo: 1. owoc w zdrewniałej łupinie, 2. odpoczynek, odprężenie, 3. znak, wróżba, 4. najdłuższy dopływ Donu, 5. archipelag z Ho-
nolulu, 6. przy tej rzece miasto Przysucha, 7. mała, rurkowata, wydrążona część maszyny, 8. gotuje zawodowo, 9. robotnik zatrudniony przy 
wykonywaniu otworów w skorupie ziemskiej, 10. choroba wywołana przez wszy, 11. ryzykowna wyprawa, 12. hiszpański region z Sewillą, 
13. lekkoduch, szałaput, 22. plemienny przywódca, 24. Charlie …, sławny aktor i reżyser okresu kina niemego, 25. tempo muzyczne trochę 
szybsze od adagio, 26. osoba łatwo i często wpadająca w gniew, 27. kuchenny pod kranem, 29. cios bokserski od dołu, 30. miasto w pow. 
giżyckim, 33. objaw choroby, 34. zupy z mąki rozprowadzonej w płynie, 35. pisarz francuski, autor powieści „Kubuś Fatalista i jego pan”, 
37. duża, nielotna papuga z Nowej Zelandii, 38. przybrana matka, 43. ciemnobrunatna ciecz stosowana w do leczenia ran, 44. nędza, bie-
da, 49. piktogram na komputerowym monitorze, 50. „ostry” pies, 51. kolor ochronny mundurów wojskowych, 52. szczęście, powodzenie, 
53. trzecie co do wielkości miasto Serbii, 57. … właściwa, drzewko orleańskie, amerykańska roślina ozdobna i barwnikowa, 58. chorągiew, 
59. zanik tkanek wskutek zmian starczych, 60. śmiałość, pewność siebie, 61. grecki bóg świata zmarłych, 62. niemiecka wyspa na Bałtyku, 
63. Lionel …, świetny piłkarz argentyński, 64. żargon, gwara, 66. chrust, 67. szereg, ciąg, 68. zwierzę z gwizdem i fajkami, 69. „lutowniczy” 
pierwiastek, 73. dźwięk o określonej wysokości, 73. smar ochronny.
Wśród autorów prawidłowego rozwiązania zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez Wydawcę. Rozwiązania 
krzyżówek prosimy przesyłać do 4 lutego 2016r. 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 77 utworzą rozwiązanie.
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ROZWIąZANIA KONKURSóW

Poznaj Swój Kraj - 08/2015

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 czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań konkursowych spośród tych wszyst-
kich, których odpowiedzi, nieważne z jakiej przyczyny, nadejdą po terminie, a przed zamknięciem 
numeru będziemy losować nagrodę pocieszenia w postaci niezbędnika turystycznego – noża, 
widelca i łyżki – gadżetu bardzo przydatnego w czasie wędrówek nie tylko na szlakach. 
Dotyczy to wszystkich rodzajów konkursów.
Otrzymaliśmy 6 spóźnionych maili i aż 12 kartek. Nagrodę pocieszenia sierotka wylo-
sowała dla p. Ignacego Bartoszewskiego (E4678) z miejscowości Wonieść koło Śmigla. 

Hasło krzyżówki 640
Rozwiązaniem 
krzyżówki 
z numeru  
08/2015 jest 
hasło:  
„Czynna 
ochrona płazów 

przyczynia się do zachowania równowagi 
biologicznej w środowisku.” Otrzymaliśmy 
57 maili i 33 kartki pocztowe.
Nagrody wylosowali: p. Alicja z Gryfina, 
p. Alina ze Słupcy i p. Kacper Mierzwiak 
z Radomia.

Najlepszy Artykuł
Najlepszym artykułem z numeru 7/2015 
okazała się być praca p. Urszuli Gronowskiej 
o miejscowości „Na skrzyżowaniu szlaków. 
Piaski”; a w numerze 8/2015 ponownie 
z tego samego działu „Zwierzyniec” p. Piotra 
Górskiego. Gratulujemy autorom, a nagrody 
– niezbędniki turystyczne wylosowali 
(odpowiednio): p. Piotr z Warszawy 
i p. Małgorzata z Radomia.

Konkurs dla uczniów
Upominki za udział w drugim 
etapie Konkursu dla Uczniów 
otrzymują: Adrianna ze 
Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi; 
Antoni ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Wiewiórczynie i Przemek z ZSE 
w Mińsku Mazowieckim.

„Znasz-li ten kraj”
Fotografia przedstawia geometryczny 

środek Polski i poświęcony temu obelisk 
w Piątku, koło Soboty, cytując klasyka. 
Piękny opis otrzymaliśmy od p. Elżbiety 
i Marka z Goczałkowic, a skany zaświadczeń 

od p. Antoniego z Krotoszyna. Artykuł publikujemy wewnątrz numeru. 
Czytelnikom dziękujemy wysyłąmy upominek.

Otrzymaliśmy 29 maili i 7 kartek.

Nagrodę – album „Wieliczka” będący przewodnikiem 
po zabytkowej kopalni soli w Wieliczce, ufundowany przez 
Muzeum Żup Solnych w Wieliczce wylosował p. Marcin 
z Pełczyc, numer Karty E1539.

„Co to za obiekt?”
Zdjęcie przedstawia 
Bramę Warszawską 
w Opatowie, budowla 
z pierwszej połowy 
szesnastego wieku, 
jedna z czterech bram 
dawnego miasta.
Otrzymaliśmy 
8 odpowiedzi 
mailowych i tylko 
2 kartki. Jak 
widać zadanie 
bardzo trudne, 
niemniej znaleźli się 
krajoznawcy, którzy 

i tę zagadkę rozwiązali. Tym bardziej gratulujemy!   
Nagrody wylosowali: p. Krzysztof Staniek z Sandomierza; p. Bogusław 
z Bydgoszczy i p. Roman z Łęknicy.
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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.

Wybrała się sosna na spacer i dumnie 
podnosząc połowę swoich nóg stanęła na 
pozostałych, chętnie pozując p. Sebastianowi 
do zdjęcia. Jeśli się wybierzecie do Wełecza 
(nieopodal Buska-Zdroju) to może ją jeszcze 
spotkacie. Nie powinna odejść zbyt daleko...

A jeśli się nie uda...? To przyślijcie nam, drodzy 
Czytelnicy, zdjęcia innych cudów natury – ta 
rubryka jest dla Was!

P. Sebastianowi dziękujemy i wysyłamy dwie 
bezpłatne i bezterminowe wejściówki do 
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Cuda przyrody




