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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.
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 stanowi także swego rodzaju przepustkę do brania udziału w konkursach 
przeznaczonych wyłącznie dla Prenumeratorów. 
Prenumerata na 2016 rok (8 wydań) to tylko 60 złotych.  
e-Prenumerata (PDF) na 2016 rok kosztuje jedynie 49 zł.
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. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą konkursów na III stronie okładki.

Karta ważna do 31 stycznia 2017 r.

Karta jest własnością "Poznaj Swój Kraj" sp. z o.o. i może być unieważniona bez podania przyczyny.
Karta jest imienna, ważna z Dowodem Osobistym. Przywileje korzystania z Karty przysługują jedynie 

jej posiadaczowi. Każdy członek rodziny Prenumeratora może ubiegać się o Kartę Dodatkową, 
która gwarantuje identyczne przywileje, co Karta Główna. Karta Dodatkowa jest płatna, jej cena równa 

jest cenie jednego numeru Miesięcznika. Karta upoważnia do korzystania z 30% zniżki 
w Obiektach Rekomendowanych Poznaj Swój Kraj, zakupów ze zniżką na portalu 

www.poznaj-swoj-kraj.pl a także korzystania z programów lojalnościowych i innych Poznaj Swój Kraj.

Regulamin karty na

Poznaj Swój Kraj sp. z o.o. 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 17            biuro@poznaj-swój-kraj.pl            tel. 22-299-70-74 

Odpowiedzi prosimy przysyłać 
do 8 kwietnia br. na kartkach 
pocztowych z numerem Karty 
Prenumeratora na adres: 
redakcja „Poznaj swój kraj”, 
01-445 Warszawa,   
ul. Ciołka 17. 

Można wysyłać odpowiedzi 
również na adres:   
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl 
podając numer Karty 
Prenumeratora. Wśród 
autorów prawidłowych 
odpowiedzi rozlosujemy 
nagrody.

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

Obiekt Adres Telefon E-mail
Schronisko 

Orzeł
57-450 Ludwikowice Kłodzkie 
Sokolec 52 74-845-72-78 schronisko@orzel.info.pl 

www.orzel.info.pl
Schronisko 

Na Śnieżniku
57-514 Międzygórze 
ul. Śnieżna 37 74-813-51-30 schronisko@sudety.info.pl 

www.sudety.info.pl/nasniezniku
Ośrodek Wypoczynkowy 

Jodełka
26-013 Święta Katarzyna  
ul. Kielecka 3 41-311-21-11 jodelka@hoteljodelka.pl 

www.hoteljodelka.pl
PTG Twierdza 

Toruń
87-100 Toruń  
ul. Chrobrego 86 56-655-82-36 biuro@fort.torun.pl 

www.fort.torun.pl
Agro-SPA

Wzgórze Słońca
87-400 Golub-Dobrzyń
Nowogród 88 664-874-318  biuro@agro-spa.pl

www.agro-spa.pl

Hotel Fero-Active 34-335 Korbielów
ul. Graniczna 17 33-863-40-13  recepcja@hotelfero.pl

www.hotelfero.pl

Bacówka PTTK
na Krawcowym Wierchu

34-371 Ujsoły
Krawców Wierch 504-684-027  krawcula@gmail.com

www.krawcow.pttk.pl

Schronisko  
„Na Przełęczy Okraj”

58-530 Kowary
Przełęcz Okraj 1

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

Fotozagadka
Co to za obiekt?



W marcu zaczynamy myśleć o wakacjach... Gdy dnia przybywa, myśli każdego z nas wędrują coraz dalej i da-
lej, zastanawiamy się gdzie nas jeszcze nie było, czego nie widzieliśmy, a może co chcielibyśmy zobaczyć raz 
jeszcze? Może gdzieś ktoś bawił zbyt pobieżnie, może zbyt krótko, a może dopiero po powrocie dowiedział 

się, czego nie zobaczył, bo o czymś nie wiedział? Na taką pół sentymentalną może wycieczkę chcielibyśmy Was zabrać 
na Mazury. Krutyń, Piecki, Szczytno – to klasyka Mazur. Dziś będziemy tam na rowerze, ale Krutynia to westchnienie 
kajakarzy, choć, jak się przekonamy, ale to dopiero za miesiąc – nie tylko nich. Warto znów wybrać się w Tatry z Czer-
wonymi Wierchami, Giewontem i schroniskami na Halach Kondratowej i Ornak.
Amatorów zabytków zapraszamy do Kurdwanowa nad Bzurą zobaczyć podhalański, podobny do łemkowskiej „cyrkwy” 
kościółek, do Kończyc na Śląsku Cieszyńskim do dwóch zabytkowych dworów – pałaców, do Wąchocka, ale nie do soł-

tysa, lecz aby zwiedzić tamtejsze sanktuarium a także do leżącego jakby na uboczu, a zawsze atrakcyjnego Grudziądza z przepięknymi spichrzami 
nadwiślańskimi. I tylko szkoda pomyśleć, jak zaprzepaściliśmy wiślaną szansę, odwracając się od rzeki nie tylko w Warszawie, ale niemal na całej 
jej długości. Dziś już nie popłyniemy „parowcem” do Gdańska, Torunia czy Kazimierza. Szkoda, bo mogłyby to być fantastyczne wycieczki, jak to 
się dzieje na rzekach zachodniej Europy, do której ciągle nas ciągnie?  
Polecamy też dziś Beskid Niski, chyba najdziksze góry w Polsce. Moda na Bieszczady spowodowała ich cywilizację, tymczasem tuż obok zaległy 
nam odłogiem śliczne, coraz bardziej niedostępne, choć jak nazwa wskazuje niewysokie Beskidy. To góry z przeszłością, i tą dalszą, i tą bliższą. 
A jaką mają... przyszłość? Czas pokaże. 
W każdym razie pora już na pierwsze plany wakacyjne, chociaż z pewnością wielu z Was już wie, dokąd pojedzie na weekendy majowe?

Chcemy Wam pomóc w wyborze kierunków wyjazdów, choć siłą rzeczy zwłaszcza na początku dotyczyć to będzie raczej wyjazdów weekendowych. 
Otóż zmieniliśmy nieco formułę „Poznaj Taniej” i w tej chwili program ten nie będzie obejmował procentowych rabatów na wstęp do jednej czy dru-
giej placówki, ale po prostu będzie to wstęp... darmowy! (lub z rabatem wartościowym w przypadku wyższych cen wstępu). Bilety będziemy nieod-
płatnie przekazywać tym Prenumeratorom Redakcyjnym, którzy będą brali udział w naszych konkursach. Więcej na ten temat na III stronie okładki.
Część z tych wejściówek przeznaczymy dla tych Prenumeratorów, którzy zdecydują się zafundować kolejną prenumeratę np. dla jakieś szkoły lub 
biblioteki, zwłaszcza wiejskiej, czy gminnej. Wartość jednego biletu oscyluje w granicach kilkunastu złotych. Każdy, kto ufunduje taką prenume-
ratę będzie mógł liczyć, że otrzyma trzy różne bilety w łącznej wartości około 50-60zł. Czyli prenumerata go nic nie będzie kosztować. Mamy już 
kilka takich osób. Prosimy je o kontakt i wybór biletów. 

Prosimy bardzo o więcej uwagi przy przelewach za prenumeraty, mapy i inne artykuły. Niekompletne adresy, bez kodów, ze skrótowo napisa-
nymi miejscowościami, ulicami, uniemożliwiają wysyłkę i kilka przesyłek czeka, aż ktoś się o nie upomni... Najczęściej problem powstaje wtedy, 
gdy przelewy nadawane są na poczcie lub w tzw. „agencjach”. Osobom tam zatrudnionym po prostu nie chce się przepisywać Waszych adresów.

Druga prośba jest do osób przysyłających odpowiedzi do konkursów. Prosimy nie tytułować maili „rozwiązania”, albo „odpowiedzi”, gdyż przy 
sortowaniu często następują pomyłki. Proszę również nie łączyć odpowiedzi do kilku konkursów, bo najczęściej są takie maile sortowane są do 
pierwszego konkursu, na który przysyłana jest odpowiedź. Pozostałe odpowiedzi nie są uwzględniane. Przykro nam i prosimy o więcej uwagi. To 
naprawdę nic nie kosztuje, a nam znakomicie ułatwia pracę.

A nam znów chochlik namieszał, tym razem w momencie przygotowywania materiałów do druku. Usunął niektóre linijki tekstu i okazało się, że 
tym samym przesunął Pustynię Błędowską w granice III Rzeszy...Przepraszamy i dziękujemy p. Robertowi z Warszawy, który jako pierwszy zwró-
cił na to uwagę.

Przypominamy jeszcze o konkursie na Najpiękniejsze Zdjęcie 
Zimy – słabe te zimy ostatnio, ale gdzieś tam jeszcze odnajdu-
jecie ją Państwo. Czekamy też na głosy oddawane na najlepszy 
artykuł miesiąca – e-mailem lub pocztą. Zachęcamy też wszyst-
kie szkoły specjalne oraz integracyjne do zapoznania się z Re-
gulaminem Konkursu Fotograficznego, organizowanego przez 
ZSS im. A. Kosiby w Wieliczce! 

Dziękujemy za przysyłane nam już życzenia Wielkanocne. 
Również i my życzymy Państwu Zdrowych i Wesołych 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, niech będą one 
okazją do wielkich zmian w naszym życiu. 

Paweł Cukrowski

Wiadomość z ostatniej chwili: są już nowe odznaki 
„Tatrzańskie Stawy” i „Schroniska Tatrzańskie”. Wię-

cej o nich napiszemy w kolejnym numerze „Poznaj swój kraj”.

Czytany od 1958 roku
Wydawany przez Poznaj swój kraj sp. z o.o.

redakcja: 
01-445 Warszawa ul. Ciołka 17 
tel: 22-299-70-74 
redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl

Pko BP 02 1020 1026 0000 1602 0119 3895

redaktor Naczelny: Paweł Cukrowski
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Ewa Topolska, Jacek A. Wiśniewski, Jan Wortyński
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Wszelkie prawa zastrzeżone

Poznaj Swój Kraj jest znakiem towarowym pod ochroną, zarejestrowanym w Urzędzie 
Patentowym RP. Używanie go przez kogokolwiek na terenie kraju jest bezprawne. 
Wykorzystywanie w/w nazwy jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Poznaj 
swój kraj sp. z o.o. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w nadsyłanych tekstach 
i dokonywania skrótów. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

Moi mili

Kod numeru: AB14578246

Uroki naszej okolicy
Ogólnopolski konkurs fotogra�czny dla 
uczniów gimnazjów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane z uwagi na niepełnosprawność 
intelektualną.

Na Wasze praceczekamy do 
16 maja 2016 r. Przyjemnego 
zwiedzania. Miłej pracy.

Regulamin konkursu znajdziecie na stronach:  
http://zskosiby.wieliczka.pl
Organizator: 
Zespół Szkół Specjalnych im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.
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REKlAMA

Kalendarium imprez plenerowych na rok 2016
09-200 Sierpc ul. Gabriela Narutowicza 64 tel: 24 275 28 83

 http://mwmskansen.pl e-mail: skansen@mwmskansen.pl

18.03.2016 r.,         godz. 10.00 – 14.00
By godnie powitać nadchodzącą wiosnę i pożegnać 

mroźną zimę, zgodnie ze starym zwyczajem, dzieci 
i młodzież szkolna dokonują spalenia i utopienia Ma-
rzanny. Dla autorów najciekawszych Marzann przy-
gotowywane są nagrody. Na uczestników imprezy 
czeka wiele atrakcji – przejazd wozem, zwiedzanie 
ekspozycji, projekcje prezentacji multimedialnej, a na 
zakończenie imprezy wspólne ognisko.

Powitanie Wiosny

20.03.2016 r.,     godz.: 9.00 – 17.00
Najważniejszym wydarzeniem Niedzieli Palmowej 

jest uroczysta msza święta w XVIII-wiecznym kościele 
z Drążdżewa połączona z poświeceniem palm i procesją 
z palmami. Nieodłącznym elementem obchodów jest 
wybór najpiękniejszych palm zgłoszonych w konkursie 
„Tradycyjna palma wielkanocna”, wielkanocny kiermasz 
rękodzieła ludowego a także koncert wielkanocny .

niedziela Palmowa

3.05.2016 r.,           godz. 10.00 – 18.00 
Impreza nawiązuje do przedwojennej tradycji orga-

nizowania rodzinnych pikników na powietrzu, łączących 
biesiadę, zabawy i tańce. W zagrodach chłopskich od-
bywają się prezentacje dawnych wiosennych zajęć do-
mowych i gospodarskich. Teren wokół amfiteatru wy-
pełniają dźwięki muzyki w wykonaniu orkiestr dętych. 
Atmosferze dobrej zabawy sprzyjają rodzinne konkursy 
z nagrodami, nawiązujące do wiejskich zabaw sprzed lat. 

Majówka w skansenie

7.08.2016 r.,          godz. 10.00 – 18.00
Tego dnia pola zdobią stogi. W zagrodach odby-

wają się prezentacje dawnych prac polowych i go-
spodarskich związanych ze zbiorem i przetwarza-
niem zbóż. Wszystkie pokazy odbywają się przy 
użyciu autentycznych narzędzi i maszyn, w natu-
ralnej scenerii wsi mazowieckiej. Kulminacją prac 
żniwnych są widowiska dożynkowe w wykonaniu 
zespołów ludowych.

Żniwa w skansenie

28.03.2016 r.,      godz. 9.00 – 17.00
W Wielkanocny Poniedziałek goście odwiedza-

jący skansen uczestniczą w grach i zabawach  wio-
sennych, popularnych na  wsiach Mazowsza jeszcze 
do drugiej wojny światowej, takich jak: gra w kręga, 
toczenie obręczy, bicie jaj czy konkurs sikawek dyn-
gusowych.  Imprezie towarzyszy wystawa „Wielka-
noc na Mazowszu”.

Gry i zabawy Wielkanocne

5.06.2016 r.,          godz. 10.00 – 18.00
Skansen staje się areną dziecięcych zmagań w wielu 

ciekawych, a czasem zabawnych konkursach z nagro-
dami. Najmłodsi rozwijają swe umiejętności podczas 
zabaw z gliną i bibułą. Mogą pobawić się replikami tra-
dycyjnych wiejskich zabawek. W izbie szkolnej czeka-
ją na nich lekcje kaligrafii. Maluchy dają upust energii 
w ogródku zabaw wyposażonym w kolorowe zabaw-
ki. Na scenie amfiteatru występują zespoły dziecięce.

Dzień Dziecka

27.08.2016 r.,              godz. 10.00 – 18.00 
To święto osób z niepełnosprawnością. Niewątpli-

wym atutem uroczystości jest swobodna, beztroska 
atmosfera integracji. Na terenie ekspozycji muzeal-
nej prym wieść będą pokazy dawnych prac gospodar-
skich. W programie imprezy jest również miejsce na 
ruch i rekreację; a zatem liczne konkursy, gry i zabawy.  
Imprezę wzbogacą koncerty muzyki ludowej oraz in-
spirowanej folklorem.

Mazowieckie Dni integracji osób 
niepełnosprawnych

1.05.2016 r.,           godz. 10.00 – 18.00
To najlepsza propozycja dla miłośników kuchni 

regionalnej i smakoszy. W konkursie na najsmacz-
niejszą potrawę mazowiecką zmierzą się  wytwórcy 
produktów regionalnych i członkinie kół gospodyń 
wiejskich. Kiermasz stanowi doskonałą okazję do 
nabycia tradycyjnych potraw rodem z Mazowsza. Na 
scenie odbywają się występy zespołów ludowych.

Gotowanie na Polanie

3.07.2016 r.,               godz. 10.00 – 18.00
Impreza przybliża pracę pszczelarza oraz popula-

ryzuje lecznicze właściwości miodu. Tylko w sierpeckim 
Muzeum zwiedzający zobaczyć mogą pokazy odymiania 
pszczół za pomocą podkurzacza, odsklepiania wosku 
z ramek, pobierania i wirowania miodu oraz zakłada-
nia węzy. Jest to też wyjątkowa okazja, by spróbować 
miodu prosto z plastra. Stałym punktem programu im-
prezy jest kiermasz wyrobów pszczelich.

Miodobranie w skansenie

4.09.2016 r.,                 godz. 10.00 –18.00
Impreza poświęcona jest pracom gospodarskim zwią-

zanym z okresem jesiennym. Na polach odbywa się ko-
panie i zbiór ziemniaków. W zagrodach wiejskich można 
zobaczyć proces gręplowania owczej wełny, kręcenia po-
wrozów, kiszenia ogórków i kapusty, a także międlenia 
lnu. Każdy może skosztować potraw z ziemniaka - tak-
że pieczonych w ognisku - i zaopatrzyć spiżarnię w prze-
twory. Zagrają  zespoły folklorystyczne i kapele ludowe.

Wykopki w skansenie



W połowie XIII wieku było to już poważ-
ne miejsce na mapie gospodarczej Pol-
ski, handlowano tu śledziami, suknem, 

woskiem, powstawały młyny, kuźnie i inne 
warsztaty. Osada przekształciła się w mia-
sto, otrzymywała prawa raz średzkie, raz 
niemieckie i rosła w siłę. W 1432 roku król 
Jagiełło raz jeszcze zmienił prawa na mag-
deburskie, a co ważniejsze nadał osadzie 
prawa cotygodniowych targów i dorocznych 
jarmarków końskich. 

Już pod koniec XII wieku na tych terenach organizowano pierwsze targi. 
Radosław Odrowąż, fundator klasztoru Bożogrobowców w Miechowie 
i właściciel wsi Skarzyszów oddał ją we władanie mnichów „na wieczne 
czasy”. Niedługo potem Bożogrobcy w Miechowie uzyskali od Kazimierza 
Sprawiedliwego przywilej na organizowanie targów w tym miejscu. 

Końskie Targi w Skaryszewie, czyli
Koń jaki jest, każdy widzi

TEmaT miEsiąca

Aukcja koni zimnokrwistych

dokończenie artykułu  
w PSk nr 643
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Budynek w Kończycach Małych to 
w rzeczywistości unikatowy w skali 
regionu dwór obronny, o niewiel-

kich rozmiarach, lecz uroczym położe-
niu. W Kończycach Wielkich znajdzie-
my natomiast majestatyczną budowlę, 
ulubione miejsce legendarnej „Dobrej 
Pani” i cudowną kaplicę z niezwykły-
mi witrażami.

dokończenie artykułu  
w PSk nr 643

Kończyce Małe i Wielkie dzielą w linii prostej niespełna 3 kilometry. W obydwu 
tych miejscowościach, usytuowanych na śląsku Cieszyńskim, nieopodal granicy 
z Czechami, znajdują się zamki — o zupełnie odmiennych losach i charakterze. 

Dwa zamki – dwie historie

Zamki, pałacE, posiadłości

Kończyce Małe - widok na bramę

6



Kurdwanów

ARChITEKTURA DREWNIANA

Odwiedzając  malownicze okolice na rzeką Bzurą, warto dotrzeć do świątyni, 
która szczęśliwie kilka razy w swojej historii uniknęła zniszczenia, a na początku 
naszego stulecia została odkryta na nowo.

Ołtarz w Kurdwanowie

dokończenie artykułu  
w PSk nr 643
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Takie położenie miasta stanowi o jego 
atrakcyjności. Skądkolwiek bowiem 
nie jadąc turysta, jeśli wie, co go cze-

ka z pewnością musi do miasta wstąpić. 
I nawet fakt położenia nieco na uboczu 
głównych linii komunikacyjnych nie po-
winien w tym przeszkodzić. Najlepiej 
powitać Grudziądz z lewego brzegu Wi-
sły i wjechać tu najdłuższym w Polsce 
mostem kolejowo-drogowym. Naszym 
oczom ukaże się niezwykła panorama – 
oblicze czerwonego, dumnie wznoszą-
cego się w górę masywu spichlerzy na 
stromym brzegu rzeki. Niewiele miast 
w Polsce może poszczycić się tak niepo-
wtarzalnym i malowniczym położeniem 
nad królową polskich rzek. Już Jan Dłu-
gosz w swej kronice stwierdził, że Gru-

dziądz jest jednym z miast „zdobiących 
Wisłę”. Zatem – zapraszamy do Gru-
dziądza!

Grudziądz to niemal stutysięczne miasto położone w Dolinie Dolnej Wisły, 
na jej prawym brzegu. Miasto usytuowane jest w tzw. Kotlinie Grudziądzkiej, 
która ma około 20 km długości i 18 km szerokości. Jej cechą charakterystyczną 
są trzy wysoczyzny, które wznoszą się ponad 60 metrów nad poziom doliny 
Wisły, wzbogacając krajobrazowe i widokowe walory Grudziądza. Miasto leży na 
styku Borów Tucholskich, krainy zamków krzyżackich, Ziemi Chełmińskiej, a i ku 
jeziorom Pojezierza Iławskiego niedaleko.

Grudziądz 

– miasto wielowiekowych tradycji, 
niezwykłych zabytków i ułańskiej fantazji

Wioski, miasTa, miasTEcZka

Twierdza Grudziądz z lotu ptaka (Grzegorz Piotrowski

dokończenie artykułu  
w PSk nr 643
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Gdyby zamek pozostawiono własne-
mu losowi, pewnie zmarniałby do-
szczętnie, jak niejedna stara budow-

la. Miejsce wyglądało jak sterta gruzu 
porośnięta poplątanymi chaszczami i było 
zrujnowane. Nie nazywano go nawet 
zamkiem, lecz sądem, bo jeszcze do po-
czątków XXI wieku właśnie tam funk-
cjonował sąd. Do teraz ocalało skrzydło 
północno-zachodnie, a ponad siedemse-
tletni obiekt jest powoli rekonstruowany 
przez swojego nabywcę.

Zamek krzyżacki w morągu powstał pod koniec Xiii wieku i był jednym 
z największych w państwie krzyżackim. obok zamku wybudowano  stołp, 
nazwany później wieżą czarownic, w której przetrzymywano i poddawano 
okrutnym torturom kobiety podejrzane o czary. dziś to miejsce jest 
w prywatnych rękach i powoli odzyskuje choć część dawnego klimatu. przed 
bramą znajduje się znak „Uwaga na duchy”, a chętni mogą umówić się nawet na 
nocne zwiedzanie warowni.

Zamek, w którym straszy
Ruiny

Dziedziniec zamkowy

Komnata Barbary

dokończenie artykułu  
w PSk nr 643
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Prenumerata Redakcyjna 2016
Rocznik 2015 – 60 zł 

komplet 12 wydań

Prenumerata 2016 
zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem  

wysyłka pocztą  
ekonomiczną    priorytetową 

72 zł     80 zł 

Prenumerata 2016 
 wysyłka pocztą 

ekonomiczną    priorytetową 

60 zł     68 zł 

Prenumerata 2016 
zbiorczo 8 prenumerat  

 

449 zł

Rocznik 2014 – 35 zł 
9 wydań, bez numeru 1-3

Rocznik 2010 – 19 zł 
komplet, 4 wydania

Rocznik 2013 – 38 zł  
komplet, 11 wydań

Rocznik 2009 – 19 zł 
komplet, 4 wydania

Rocznik 2012 – 19 zł 
komplet, 4 wydania

Rocznik 2008 – 19 zł 
komplet, 4 wydania

Rocznik 2011– 29 zł 
komplet, 7 wydań

Rocznik 2007 – 19 zł 
komplet, 4 wydania

 Prenumerata 2016  
za pobraniem 

 

75 zł

Prenumerata 2016 

dla 

szkół 

55 zł 

Prenumerata 2016 
zagraniczna 

 

159 zł (2 egz. 219 zł)

 Prenumerata 2016 
elektroniczna 

 
 

49 zł

Wszystkie podane tu ceny obejmują również koszt wysyłki listem 
zwykłym ekonomicznym, a przesyłki gabarytowe i te o ciężarze 
większym od pół kilograma, listem poleconym. 
Wszystkie przesyłki polecone zabezpieczamy przed uszko -
dzeniem i zalaniem.

Niezależnie od Prenumera-
ty Redakcyjnej prowadzimy 
sprzedaż wysyłkową każdego 
numeru od 2007 roku w cenie 
6 zł za egzemplarz. 

Do każdej prenumeraty papierowej i elektronicznej dodajemy bezpłatnie Kartę Prenumeratora, któ-
ra upoważnia do zniżek u współpracujących z nami firm. Również na jej podstawie udzielamy i my 
rabatów na wszystkie sprzedawane na naszej stronie internetowej produkty. Prosimy zachowywać 
te Karty, a przynajmniej ich numery, bo będą one podstawą do zniżek również przy zakupach pre-
numerat już od przyszłego roku.

Karta Prenumeratora upo -
ważnia do zniżek jej właści-
ciela z osobą towarzyszącą: 
współmałżonkiem lub jednym 
dzieckiem. Dodatkowa Karta 
Prenumeratora, również ze 
zniżkami, kosztuje tyle co je-
den egzemplarz „Psk” (7,50 
zł)i jest ważna tylko dla jed-
nej, wymienionej imiennie na 
niej osoby. 

Wprowadziliśmy możliwość wysyłki prenumeraty za pobraniem, czyli płatności u listonosza. Polega ona na tym, że pierwszą prze-
syłkę wysyłamy tym właśnie sposobem, a konkretnie tzw. „Paczką24”, za którą trzeba będzie zapłacić listonoszowi 75 zł. Pozostałe 
numery 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

e-PSK



Tatry
 – kraina przygód  
na wysokim poziomie

WyPRAWA Z PlECAKIEM

dokończenie artykułu  
w PSk nr 643
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ZaByTki i kruTynia
Wstaję znacznie wcześniej niż trzeba. 
Rower już spakowany. Ruszam na Cen-
tralny. Nadjeżdża „Słoneczny”. Dwupię-
trowy pociąg z klimatyzacją i ogromny-
mi przedziałami na rowery. Dwie godzi-
ny i jestem w Działdowie na nowocze-
snym dworcu z windami. Dojeżdżam do 
przytulnego rynku z niewielkim ratuszem 
z 1796 r. Nieopodal rynku Kościół pw. 

Podwyższenia Krzyża Świętego z XIV w. 
Idąc w przeciwną stronę dojdziemy do 
Zamku, którego budowę rozpoczęto 
w czternastym wieku. Wyjeżdżam dro-
gą na Nidzicę. Przez dwa pierwsze kilo-
metry jest ścieżka rowerowa. Dalej trze-
ba jechać już w otwartym ruchu. Auta 
brutalnie śmigają obok mej nogawki mi-
mo, że jestem doskonale widoczny – ja-
dę w odblaskowej kamizelce. Gorąco. 
Za torami pierwszy las dający ukoje-

nie. Skręcam na posiłek. Załadowany 
„na równo” bagażnik służy mi jako stół. 
Zjadam drugie śniadanie, przygotowa-
ne rano w domu. Od razu humor mi się 
poprawia i dziarsko pokonuję pierwsze 
„kopce” na trasie. 

Przymykam oczy… Znów widzę taflę jeziora, na której migoczą ostatnie ogniki 
zachodzącego słońca… Słyszę klangor dzikich gęsi, pohukiwanie sowy… 
Poranek pełen ciszy i chłód wody, która daje ukojenie po upalnym dniu jazdy 
polnymi i leśnymi drogami…

Jutro pojadę znowu ku słońcu
RoWEREm na WEEkEnd

Przepływające kajaki w Rezerwacie „Krutynia”

dokończenie artykułu  
w PSk nr 643
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Początków przemysłu metalurgiczne-
go w Bobrzy należy szukać w roku 
1598. Właśnie wtedy Jan Hieronim 

Caccia – Włoch z Bergamo – założył we 
wsi kuźnię. Swój interes prowadził aż do 
śmierci w 1610 roku. Na wieść o zgonie 
ojca do Polski przybyli jego dwaj synowie 
– Wawrzyniec i Jan Andrzej. Oni również 
pochodzili z Bergamo, które w owych 
czasach było jednym z najlepiej funkcjo-
nujących i najszybciej rozwijających się 
ośrodków hutniczych w Europie.

Kilkanaście kilometrów na północ od Kielc, przy drodze w kierunku Łodzi leży 
niewielka wieś o nazwie takiej samej, jak rzeka, nad którą ją założono – Bobrza. 
Pierwsze wzmianki o niej znaleźć można w tekstach Jana Długosza z początku 
1390 roku. historia Bobrzy już od XVI wieku była ściśle związana z hutnictwem, 
i właśnie ruiny okazałych XIX-wiecznych zakładów hutniczych mogą być dzisiaj 
magnesem  ściągającym turystów i krajoznawców w tamten region Polski.

Nieukończona inwestycja

Huta w Bobrzy k. Kielc

ZAByTKI

Ruiny węgielni – magazynu na opał do pieców hutniczych

dokończenie artykułu  
w PSk nr 643
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Jego wyjątkowość polega między inny-
mi na tym, że ledwo wyjdzie się z gę-
sto zabudowanych osiedli Natolin lub 

Kabaty, niemal nagle otacza piękna knie-
ja ze wszystkimi jej atrybutami. Przez 
niewidzialną bramę przechodzi się do 
zupełnie innego świata, będącego prze-
ciwnością tego miejskiego – betonowego 
i wyasfaltowanego, pełnego zgiełku, po-
śpiechu… Nie jest to, przy tym, miejski 
park – niewielka przestrzeń będąca swo-

istym azylem w środku aglomeracji – ale 
olbrzymi, bo ponad dziewięćsethektaro-
wy najprawdziwszy rezerwat przyrody!

Las – to las. W czasach piastowskich i wcześniej borami pokryte było niemal 
całe terytorium  naszego obecnego państwa, zatem każdy las jest, rzec 
można – z zasady „historyczny”. Jaką jeszcze może mieć zatem historię 
jakikolwiek las? chyba mało kto zadaje sobie to pytanie, kiedy przechadza 
się lub przemierza rowerem aleje tego wyjątkowego miejsca na obrzeżach 
Warszawy, jakim jest Las kabacki. 

Las Kabacki
paRk kRaJobRaZoWy

Dobre oznakowanie oraz infrastruktura rekreacyjna przyciągają odwiedzających 

Głaz narzutowy z tablicą upamiętniającą polskich 
matematyków, którzy rozszyfrowali kod Enigmy 

dokończenie artykułu  
w PSk nr 643
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Wąchock – nie tylko 
żarty o sołtysie
Wąchock to niewielkie, ale jednak miasto u podnóża Gór świętokrzyskich. 
Znane jest przede wszystkim z niewybrednych żartów o sołtysie i jego 
żonie. choć podawane z ust do ust zabawne historie dotyczą urzędu 
sołtysa, to jednak gospodarzem Wąchocka jest burmistrz. 

sankTuaRium

dokończenie artykułu  
w PSk nr 643
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To w tych okolicach zaczyna się historia Kościoła świętego, to tu narodził się i żył, 
zmarł i zmartwychwstał Jezus Chrystus, tu żyli wielcy prorocy, zaczynając od 
Abrahama około czterech tysięcy lat temu.

Ziemia Święta

Najbardziej typowy widok Jerozolimy

hajfa

Tam właśnie - do Ziemi Obiecanej – 
wędrowali, uchodząc z Egiptu, Żydzi 
prowadzeni przez Mojżesza. Czter-

dziestoletnia wędrówka nie była ani przy-
padkowo tak długa, ani nie wymagała 
tyle czasu. Trzeba było, aby wymarło 
pokolenie pamiętające egipską niewolę, 
by życie mogło już układać się na nowo. 
Założono więc tam nowe królestwo, 
a królem został Saul. Powstały jednak 
konflikty i spory, zaczęły się też wojny. 
W ich efekcie, a także po śmierci przy-
wódców i ich następców, państwo uległo 
podziałowi na dwa królestwa: na pół-
nocne (Izrael) większe, ale słabe i mniej-
sze, lecz silniejsze (Juda). Jednakże oba 
królestwa będąc w ciągłej nieprzyjaźni, 
nie oparły się w pojedynkę silniejszym 
sąsiadom i zostały przez nie podbite. Izra-
el w ósmym wieku przed Chrystusem, 
Juda zaś w szóstym. Na gruzach Izraela 
wykształcił się nowy naród – mieszanka 
Izraelitów i zwycięskich Asyryjczyków, 
którzy sprowadzili do Izraela również 
inne ludy. Powstał nowy naród – Sama-
rytanie. 

dokończenie artykułu  
w PSk nr 643
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1. naZareT
— Bazylikę Zwiastowania Pańskiego 

otaczają krużganki z maryjnymi wizerun-
kami z różnych stron świata. Wśród nich 
jest Matka Boża, która trzyma na pra-
wym ręku Dzieciątko, a lewą ręką pod-
trzymuje płaszcz i matczynym gestem 
osłania kilka drobnych postaci w szarych 
mundurkach. Wokół Maryi umieszczone 

są herby miast polskich i napisy: „Wilno”, 

Choć bardzo geograficznie odległa od Polski – to przecież Ziemia święta bliska jest sercu 
każdego chrześcijanina. I gdy z niejaką obawą o swój los, z powodu toczącej się tu od dawna 
wojny, wyruszyłam w Roku Wiary na pielgrzymkę życia, to na szczęście okazało się, że nie 
spotkała mnie tam żadna niemiła niespodzianka, przeciwnie. Ziemia święta powitała mnie 
licznymi polonikami, przypominającymi, że wielu naszych rodaków już tam było... 
Oto, co znalazłam:

Polonica w Ziemi Świętej
poLonica

Nazaret

Polski sklep w Betlejem

dokończenie artykułu  
w PSk nr 643
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Czwarta Edycja Konkursu dla Uczniów, część piąta. Dziś przedstawiamy pięć pomników, poświęconych różnym 
wydarzeniom z historii Polski. Prosimy podać, czemu lub komu są poświęcone i gdzie się znajdują. Tym razem tylko 
część z nich była obecna we wcześniejszych numerach „Poznaj swój kraj”.
Na odpowiedzi czekamy do ósmego kwietnia br. Ich opis powinien się zamknąć w objętości od 200 do 500 znaków. 
Prosimy je przesłać mailem (na znanych zasadach) na adres: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl lub pocztą tradycyjną 
na adres Redakcji.

To już ostatni etap Konkursu. Nagroda główna to darmowy bilet wstępu 
do Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce wraz z wjazdem do Kopalni dla 
całej klasy, najliczniej reprezentowanej w naszym Konkursie. Warto zewrzeć 
szeregi i namówić koleżanki i kolegów do udziału!

Konkurs dla Uczniówczwarta 
edycja

KONKURSy

1

2

3

4

5



inaczej mówiąc, to region rozciągający 
się na wschód od południka łączącego 
Krynicę-Zdrój i Grybów, i dalej przez 

Tarnów na północ, aż do Bieszczadów 
w linii od Zagórza przez Rzepedź do 
Komańczy. Jego obszar to około siedem 
tysięcy kilometrów kwadratowych Naj-
wyższy szczyt – Lackowa 997 m npm. 
Jedynie po słowackiej stronie jest jeden 
„tysięcznik” (Busov 1002m).

Pomiędzy Beskidem Sądeckim a Bieszczadami, rozciąga się jedno z najbardziej 
zapomnianych i najdzikszych miejsc w naszym kraju.  Beskid Niski – bo o nim 
mowa to obszar malowniczych wzgórz i niekończących się, karpackich lasów 
pełnych czworonożnych i skrzydlatych mieszkańców. 

Beskid Niski
kRaina TuRysTycZna

Stare, okazałe jodły w karpackiej puszczy

dokończenie artykułu  
w PSk nr 643
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Kraina turystyczna

Jeleń szlachetny występuje powszechnie w lasach Beskidu Niskiego

Młode liski

Młody rogacz – samiec sarny
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Ten numer „Psk” obfituje w jeziora. Choć na rowerze, to jednak Mazury i tamtejsze jeziora, na okładce jezioro,  ba, na-
wet powstała niedawno odznaka poświęcona stawom i jeziorom...I my prezentujemy jedno z polskich jezior, może to za 
dużo powiedziane - stawów. Jak się nazywa, gdzie leży? To zadanie dla Was drodzy Prenumeratorzy.

Na odpowiedzi czekamy do 8. kwietnia br.
UWAGA: Od tego konkursu wprowadzamy klasyfikację długoterminową. Będziemy przyznawać punkt za udział, a za prawi-
dłową odpowiedź 2 punkty. W ostatnim wydanym w tym roku numerze zrobimy podsumowanie.
Najlepsi i najbardziej wytrwali będą mogli liczyć na nagrody. 

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.



Jarmark
Jarmark był wyznaczony na równi przez czas i przez miejsce. To proste, 
dawne słowo, oznaczające coś wiejskiego i swojskiego, wzięliśmy, jak 
wiele takich swojskich słów, z niemieckiego Jahrmarkt.

FElIETON BRAlCZyKA

Jahr to przecież po niemiecku „rok”, 
a Markt – „targ”. Jarmarki odbywa-
ły się zawsze w tej samej miejscowo-

ści, w tym samym miejscu, w tym samym 
czasie - najpierw co roku, potem czasem 
2-3 razy w roku, zwykle w dniu jakiegoś 
świętego, a nazwy brały od miejsca i od 
patrona. Do tej pory w niektórych mia-
stach są jarmarki świętego Dominika - 
najsławniejszy jest Jarmark Dominikański 
w Gdańsku - a także świętego Stanisława 
i świętego Jana (świętojańskie są znane 
z Krakowa i Poznania). W Lublinie jest 
Jarmark Jagielloński - ale to już nie od 
świętego. 

dokończenie artykułu  
w PSk nr 643
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Znaczenie wyrazów:
Poziomo:  1. „dowcipne” miasto w pow. starachowickim, nad Kamienną, 7. … wyniosły, pospolita, wysoka trawa łąkowa i przydrożna, 

13. nasz sąsiad uwikłany w konflikt z Rosją, 14. nasze miasto z dwoma koziołkami, 15. samochód z dawnej NRD, 16. największa republika 
w składzie Federacji Rosyjskiej, 17. mieszka w Berlinie, 18. miasto powiatowe w woj. łódzkim, „polska Guernica”, 19. dolnośląskie miasto 
powiatowe z zabytkową pruską twierdzą, 23. działanie, dokonanie mające wielką wartość, 24. zrównoważony, opanowany sposób bycia, 
27. miasto w pow. gryfińskim, nad Rurzycą, 28. dawne przedszkole dla biednych dzieci, 29. leon Wyczółkowski, 32. odwołanie do sądu 
wyższej instancji, 33. Radziwiłłów w Nieborowie, 36. walczy na macie, 40. największe miasto Gruzji, 41. miasto w pow. gostyńskim, stolica 
Biskupiny (mikroregion), 44. miasto w pow. oleśnickim, nad Młyńską Wodą, 45. nazwisko filmowego czterdziestolatka, 46. państwo klo-
nowego liścia, 49. rzeka na Suwalszczyźnie, jej dolinę obronili ekolodzy, 50. wodna i małżeńska, 52. spodnie noszone jako bielizna w XIX 
w., 53. Jan …, znany aktor (m.in. „Wielki Szu”, „Spirala”), 54. rodak, krajan, 56. na tę wyspę zesłano Napoleona, 57. nakładany na ranę, 58. 
jeden z Beatlesów, 60. płynie przez Dobre Miasto, 61. perkalowe płótno introligatorskie, 64. nad tą rzeką Przecław, 65. zakład gastrono-
miczny, 67. zbrojny spisek, bunt, 68. poważanie, szacunek z lekką obawą, 69. … Mariański, 70. główny kościół diecezjalny, 71. zawieja, za-
dymka, 72. zupa na zakwasie.

Pionowo: 1. nić przepleciona przez osnowę, 2. niebieskie w kosmosie, 3. idzie za pługiem, 4. miasto powiatowe w woj. łódzkim, nad 
Ochnią, 5. dąb, 6. płynie przez Koniecpol, 7. duża wieś nad Sołą, blisko Milówki, 8. matka Edypa, 9. sposób liczenia, obliczanie, 10. pracow-
nik z palnikiem, 11. dorodna dziewczyna, 12. oszczerstwo, potwarz, 20. nazwisko Izabeli z „lalki”, 21. sztuczna skóra, 22. miasto powiatowe 
nad Wartą, 24. hyde … w londynie, 25. ciecz uzyskana wskutek gotowania substancji organicznych w wodzie, 26. rydz, 29. plecionka na 
ścianie, 30. samica króla zwierząt, 31. dom w rozsypce, 33. wypływa z jeziora Roś, 34. piaszczysta mielizna na rzece, 35. zwojnica, solenoid, 
36. nabytek, 37. wzdłuż torów na stacji kolejowej, 38. … Wielkopolska, miasto, 39. miasto i jezioro w pow. stargardzkim, 41. osiedle u wy-
lotu Doliny Kościeliskiej, 42. dzielnica Gdyni, miejsce walk obronnych we wrześniu 1939 r., 43. dawne kino, 46. francuski żywiołowy taniec, 
47. prowincja hiszpanii ze stolicą w Pampelunie, 48. złośliwe komentarze, przykre uwagi, 50. siedziba lucyfera, 51. … akacjowa, grochod-
rzew, 55. osoba broniąca i chwaląca jakąś ideę, doktrynę, postać, 58. seter angielski, 59. podręczna walizeczka, 61. w kalendarzu i zeszycie, 
62. platforma do przewozu samochodów, 63. „lulajże, Jezuniu”, 65. dodatkowy mecz, dogrywka, 66. bicykl.

Wśród autorów prawidłowego rozwiązania zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez Wydawcę. Rozwiązania 
krzyżówek prosimy przesyłać do 8 kwietnia 2016 r. 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 89 utworzą rozwiązanie.
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ROZWIąZANIA KONKURSóW

Poznaj swój kraj - 10/2015

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”.

Nagroda dla spóźnialskich.
Wobec skróconego czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań 
konkursowych spośród tych wszystkich, których odpowiedzi, nieważ-
ne z jakiej przyczyny, nadejdą po terminie, a przed zamknięciem nu-
meru będziemy losować nagrodę pocieszenia w postaci niezbędnika 
turystycznego – noża, widelca i łyżki – gadżetu bardzo przydatnego 
w czasie wędrówek nie tylko na szlakach. 
Dotyczy to wszystkich rodzajów konkursów.
W konkursach z numeru 10/15 otrzymaliśmy 5 spóźnionych 
odpowiedzi, niezbędnik wysyłamy do p. Anny z Krakowa.

Hasło  
krzyżówki 642

Rozwiązaniem krzyżówki 
z numeru 10/2015 jest hasło: 
Zabytkowy, modrzewiowy 
kościół parafialny Świętego 
Idziego w Zrębicach koło 
Częstochowy. 
Otrzymaliśmy 63 maile  
i 26 kartek pocztowych.
Nagrody wylosowali: p. Aneta 
Rzewuska z Warszawy, 
p. Justyna z Bydgoszczy 
i p. Krzysztof z Grudziądza.

„Znasz-li ten kraj”
Fotografia przedstawia rozlewiska rzeki Reda w rezerwacie Beka 
(na północ od Gdyni). Była to bardzo trudna zagadka, bo choć 
pisaliśmy o tym rezerwacie, przysłano nam niewiele odpowiedzi, 
z których spora część była błędna. Wskazywaliście Państwo 
Mewią Łachę lub Park Narodowy Ujście Warty, 
a także Wsteczną Deltę rzeki Świny. Cieniutki 

biały pasek na horyzoncie wskazywał, że za wodą jest jakiś ląd, a duża odległość może sugerować 
na Zalew Szczeciński, Wiślany lub Zatokę Pucką.  
Wszystkim, którzy odpowiedzieli prawidłowo serdecznie gratulujemy! 
Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, również te błędne!
Otrzymaliśmy 19 maili i 4 kartki.
Nagrodę wylosowała p. Dariusz z Legnicy, numer Karty F3341.

„Co to za obiekt?”
Fotografia przedstawia Bramę Chełmińską 
w Brodnicy, wzniesioną w pierwszej 
połowie czternastego wieku. Było tam 
niegdyś więzienie, a także pomieszczenie 
wagi miejskiej. Dziś to siedziba oddziału 
Muzeum w Brodnicy.  
Otrzymaliśmy 28 maili  i 3 kartki. 
Nagrody wylosowali p. Piotr z Trzebini, 
p. Jarosław ze Skrzyszowa i p. Mariusz 
Lonczak z Chorzelowa.

„Warszawa 2015. Najciekawsze realizacje roku”

Konkurs dla uczniów
Upominki za udział w czwartym 
etapie Konkursu dla Uczniów 
otrzymują:
Alicja z XIV Gimnazjum ze 
Szczecina, 
Olek z SP2 
z Krakowa; 
Staszek 
z Gimnazjum 
w Prudniku.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy,  
nagrody prześlemy pocztą.

„Warszawa 2015. Najciekawsze realizacje roku”. To kolejna książka - 
przewodnik po Warszawie duetu Marty i Tomasza Chodorskich przed-
stawiająca warszawskie nowości roku 2015.
Kieszonkowy format kolorowego albumu z najnowszymi realizacjami roku 2015 w War-
szawie to dobra propozycja dla wszystkich, którzy z tym przewodnikiem w ręku, chcą 
zobaczyć, co i gdzie zostało zrobione, pobudowane czy zrealizowane w Warszawie. 
Profesjonalne fotografie i ciekawy opis autorów - warszawskich przewodników po mie-
ście - gwarantują wysoki poziom informatora, który wobec bogactwa kolorowych zdjęć 
staje się już bardziej albumem niż przewodnikiem.
Pozycja przeznaczona dla wszystkich, których interesuje współczesna Warszawa, ale 
też i dla tych, którzy zainteresowani są obserwacją i rejestracją przemian zachodzących 
w mieście stołecznym Warszawie...
Dystrybucję książki prowadzą księgarnie posiadające dobre działy varsavianistyczne, 
między innymi Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa, Księgarnia Warszaw-
ska, Księgarnia XX wieku w Domu Spotkań z Historią, czy Główna Składnica Turystycz-
na PTTK.
„Poznaj swój kraj” dysponuje kilkoma egzemplarzami Przewodnika, które przeznacza-
my dla tych Prenumeratorów, którzy dla szkół, bibliotek, domów dziecka, zakładów 
poprawczych i innych, ufundują prenumeraty „Poznaj swój kraj” na 2016 rok. 

Najlepszy Artykuł
Najlepszym (i najczęściej 
komentowanym) artykułem 
w numerze 10/15 okazał się 
być artykuł  „Naczelnego” 
o szlaku Green Velo. Niezbędnik 
wysyłamy do p. Sylwii z Lublina.

Komunikat
Wszystkich Prenumeratorów prosimy o podawanie AKTUAL-

NYCH numerów Kart Prenumeratora. Większą ich część już roze-
słaliśmy, sporo wysłano również z tym numerem „Psk”. Stare Kar-
ty utraciły już swoją ważność. Te osoby, które jeszcze nie mają Kart 
(np. nowo zarejestrowani Prenumeratorzy) proszeni są o umiesz-
czenie stosownej informacji przy odpowiedziach na konkursy, lub 
kontakt z nami.

Już od tego numeru wprowadzamy klasyfikację długofalową 
TYLKO DLA PRENUMERATORÓW przy zagadkach Znasz-li oraz 
Fotozagadka. Za każdy głos oddany w tych konkursach przyzna-
my 2 punkty, niezależnie, czy to kartka, czy e-mail. Za odpowiedź 
błędną - 1 punkt. W ostatnim wydanym w tym roku numerze „Po-
znaj swój kraj” sprawdzimy, kto zdobył ile punktów i jaką sobie tym 
wywalczył nagrodę. A nagrodami będą kupony rabatowe i bezpłat-
ne wejściówki podmiotów z listy Partnerów „Poznaj Taniej”. Więcej 
szczegółów podamy w numerze 12/2015 „Poznaj swój kraj”. 

Najistotniejsze jest to, aby przesyłając odpowiedź nie zapomnieć 
o własnym, nowym numerze „Karty Prenumeratora”.  

Patronat
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Przedstawiamy dziewięć firm, 
z którymi od teraz będziemy 
współpracować w ramach 
Inicjatywy Poznaj Taniej. 

W odróżnieniu od poprzedniej edycji, w której uczestnicy mogli 
korzystać z 15% zniżki na produkty współpracujących z nami 
firm, uczestnictwo w tym programie daje możliwość otrzymania 
bezpłatnych wejściówek, a tam, gdzie koszt biletu jest wysoki, 
znaczący rabat.

kto i jak będzie mógł skorzystać z darmowych wejść?

A) Przede wszystkim nasi Prenumeratorzy Redakcyjni i Ci wszyscy, 
którzy się nimi staną. Już teraz, po wydaniu numeru 11/2015 
rozlosujemy spośród tych naszych redakcyjnych Prenumeratorów, 
którzy stali się nimi do końca lutego 2016 roku, 10 zestawów, 
składających się z trzech różnych biletów/voucherów o wartości 
ok. 50zł. Chcemy uwzględnić preferencje obdarowanych, więc 
poprosimy o kontakt z nami, aby je nam przekazać. Każdy 
Partner ma przyporządkowany numer. Prosimy o maile, sms-y, 
telefony z podaniem pięciu liczb w kolejności preferencji. np. 
1,2,3,4,5. Oznaczać to będzie, że ktoś, kto przyśle taki kod życzy 
sobie otrzymać wejściówki od firm o numerach 1, 2, 3; a gdyby 
zabrakło np. od firmy nr 2, to będą to wejściówki od firm 1, 3, 4. 
Pierwszeństwo mają Ci, którzy zostaną wylosowani jako pierwsi...

Kolejne trzy zestawy będziemy losować co miesiąc dla nowo 
przybyłych Prenumeratorów. I tak już 1 kwietnia wylosujemy 
trzy zestawy dla osób, których wpłaty zaksięgowaliśmy w marcu, 
1 maja – dla osób z kwietnia i tak dalej, aż do 1. lipca, kiedy to 
zrobimy ostatnie losowanie.

B) Pewną ilość biletów przeznaczymy dla systematycznych 
uczestników naszych konkursów: Znasz-li, oraz Fotozagadka. Za 
każdą prawidłową odpowiedź przyznamy dwa punkty, za błędną 
(czasem się zdarzają, ale rzadko) – jeden punkt. W numerze 

grudniowym zrobimy podsumowanie, a nagrodami będą 
wejściówki ważne w 2017 roku. Z pewnością na liście będzie 
wówczas wiele nowych firm.

Również i ta możliwość dostępna jest wyłącznie dla 
naszych redakcyjnych Prenumeratorów, na podstawie Karty 
Prenumeratora.

C) Wejściówki będzie można otrzymać również 
biorąc udział w konkursach organizowanych 
czy to na łamach „Poznaj swój kraj”, czy też na 
naszym profilu na portalu Facebook. Już teraz jest 
tam przeprowadzanych średnio 3-5 konkursów 
miesięcznie, zapraszamy wszystkich do udziału.

D) I na dziś ostatnia możliwość, również dla naszych 
Prenumeratorów redakcyjnych – to ufundowanie prenumeraty dla 
szkoły, biblioteki, „poprawczaka”, SKKT, PTTK, czy innych instytucji 
kultury. I w tym przypadku wyślemy trzy wybrane wejściówki 
w łącznej cenie około 50-60zł, więc de facto fundacja prenumeraty 
nie będzie żadnym obciążeniem dla fundującego.

Zwracamy uwagę, że wykorzystanie bezpłatnych wejściówek 
będzie możliwe wyłącznie przy respektowaniu Regulaminu danej 
firmy. Chodzi tu przede wszystkim o takie sytuacje, gdy trzeba 
wcześniej rezerwować sobie wolne miejsce, bo wybranego dnia 
wszystkie miejsca mogą być już zajęte. Bezpłatny bilet oznacza 
tylko, że za wejście się nie płaci, ale może tak być, że miejsce 
trzeba sobie zarezerwować wcześniej. Inna taką sytuacją jest fakt 
obligatoryjnego wykupu usługi przewodnickiej. W niektórych 
muzeach wejście jest tylko z przewodnikiem, a jego koszt rozkłada 
się na wielkość grupy, której przewodnik ma objaśniać temat. 
Dlatego nie można z góry określić ceny. Inne będą koszty za osobę 
w grupie piętnastu osób, a inne w grupie trzyosobowej.

Informacja dla wybierających vouchery jako bonusy dla siebie. Jedna 
osoba może wykorzystać na daną imprezę tylko jeden voucher. Nie 
można „zapłacić” za wydarzenie więcej niż jednym kuponem.

Vouchery też nie podlegają wymianie na gotówkę, są natomiast 
odstępowalne, przy czym kilka dni przed wykorzystaniem należy 
powiadomić o tym fakcie wystawcę vouchera.

lista partnerów nie jest zamknięta. liczymy na nowych Partnerów.

Nadbużańskie Domki Letniskowe 
22-523 Horodło nad Bugiem Matcze 52

505-150-269
info@nadbuzanska-cisza.pl
www.nadbuzanska-cisza.pl

Wypoczynek 
w domkach 

letniskowych
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Biuro Podróży Artur 
04-083 Warszawa ul. Igańska 26

22-403-06-96
artur@artur.waw.pl
www.artur.waw.pl

Wycieczki 
krajowe 

i zagraniczne
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Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 
Muzeum

09-200 Sierpc ul. Gabriela Narutowicza 64
24-275-28-83

skansen@mwmskansen.pl
www.mwmskansen.pl

Skansen 
budownictwa 

wiejskiego
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Turkol 
60-622 Poznań os. Stefana Batorego 79d

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

Wycieczki  
pociągami retroVo
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Sztolnia Czarnego Pstrąga 
42-600 Tarnowskie Góry Park Repecki, ul. Śniadeckiego

32-285-49-96
bort@kopalniasrebra.pl 

www.kopalniasrebra.pl/sztolnia/sztolnia.php
Spływ łodziami 

podziemną 
sztolnią
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Kajaki.pl 
81-770 Sopot ul. Parkowa 64/3
58-550-27-74, 691-211-141

info@kajaki.pl
www.kajaki.pl

Wynajem 
kajaków, spływy 
zorganizowane

Vo
uc

he
ry

8

Zabytkowa Kopalnia Srebra Tarnowskie Góry 

42-600 Tarnowskie Góry ul. Szczęść Boże 81
32-285-29-81   32-285-49-96

bort@kopalniasrebra.pl
www.kopalniasrebra.pl

Muzeum  
kopalni  
srebra
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Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek 
41-922 Radzionków ul. Z. Nałkowskiej 5

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

Muzeum  
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Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego im. S. Woydy  

05-800 Pruszków Plac Jana Pawła II 2
22-758-72-66

muzeum@mshm.pl
www.mshm.pl

Muzeum 
hutnictwaBi
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 500 bezpłatnych biletów i vouchery dla Ciebie 




