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600 bezpłatnych biletów i vouchery dla Ciebie 

Trzęsacz 
ruiny koŚcioła

Rowerem na weekend 
nadmoRskim szlakiem 

Wyprawa z plecakiem
kRuTynia pieszo

12/ 2015   (644) cena 7,50 zł



Odpowiedzi prosimy przysyłać do 24. maja 
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?

prenumerata Redakcyjna 2016
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

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

Rocznik 2013 – 38 zł  
komplet, 11 wydań

Rocznik 2012 – 19 zł 
komplet, 4 wydania

Rocznik 2011– 29 zł 
komplet, 7 wydań

Rocznik 2015– 60 zł 
komplet, 12 wydań

Rocznik 2010 – 19 zł 
komplet, 4 wydania

Rocznik 2009 – 19 zł 
komplet, 4 wydania

Rocznik 2008 – 19 zł 
komplet, 4 wydania

Rocznik 2007 – 19 zł 
komplet, 4 wydania

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 uszkodzeniem i zalaniem.

Wprowadziliśmy możliwość wysyłki prenumeraty za pobraniem, czyli płatności u listonosza. Polega ona na tym, że pierwszą przesyłkę 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.

Dziś nie publikujemy jak zwykle listy Obiektów Rekomendowanych. Jesteśmy w trakcie weryfikacji uzgodnień z każdym dotychcza-
sowym Partnerem tej akcji. Na dziś wiemy na pewno, że działać będziemy ze Schroniskiem na Śnieżniku, Schroniskiem na Przełęczy 
Okraj i Schroniskiem Orzeł w Górach Sowich. Prawdopodobnie będziemy kontynuować współpracę z pozostałymi Obiektami, być mo-
że przybędą nowe. Przyszłość pokaże. Nową listę opublikujemy w następnym numerze.

Karta Prenumeratora – Regulamin
Imienna Karta Prenumeratora z indywidualnym numerem to 

dowód tego, że osoba, na którą Karta jest wystawiona jest naszym 
Redakcyjnym Prenumeratorem.

Karta upoważnia do szeregu korzyści.
1. Brania udziału w konkursie „Znasz-li ten kraj”
2.  Brania udziału w klasyfikacji rocznej dla konkursów „Znasz-

-li ten kraj” oraz „Fotozagadka”
3.  Brania udziału w programie „Poznaj Taniej” czyli: 

a)  losowaniu bezpłatnych wejściówek/voucherów 
dla Prenumeratorów

    b) udziału w konkursach tylko dla Prenumeratorów
4. Otrzymaniu bezpłatnych wejściówek/voucherów za
 a) ufundowanie prenumeraty szkole, bibliotece
 b) udział w Imprezach Patronackich Poznaj Swój Kraj
c)  noclegi w naszych Obiektach Rekomendowanych, niezależ-

nie od otrzymywanych tam zniżek

5. Zniżki w wysokości 30% na nocleg w naszych Obiektach Re-
komendowanych.

6. Zakupów ze zniżką na portalu www.poznaj-swoj-kraj.pl
7. Udziału w innych konkursach organizowanych tylko dla Pre-

numeratorów.
Karta Główna dla osoby opłacającej prenumeratę jest bezpłat-

na. Istnieje możliwość otrzymania odpłatnie dodatkowej Karty dla 
współmałżonka lub jednego dziecka. Koszt dodatkowej Karty wy-
nosi tyle, co jeden egzemplarz „Poznaj swój kraj”, na dziś to 7,50zł.

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 



Nowy sezon turystyczny przed nami. Znów wyjedziemy w góry, nad morze, nad jeziora. Zwiedzimy  no-
we zamki, ruiny, miasta, muzea. Poznamy nowe trasy rowerowe, szlaki górskie, przepłyniemy kajakiem 
nowe rzeki. Długi weekend majowy otwiera letni sezon. 

I my więc zapraszamy na szlaki. Ponownie rowerem nad morze, tym razem wzdłuż całego wybrzeża, od Świ-
noujścia do Krynicy Morskiej, piechurów zapraszamy na szlak (prawie) wzdłuż Krutyni. I cóż, że ta rzeka koja-
rzy się wszystkim ze spływami? Jak się okazuje, ciekawa jest również w „wersji pieszej”. Miłośników zamków 
i ruin zapraszamy do Sosnowca. Tam w nietypowym sąsiedztwie, wśród bloków i sklepów stoi sobie ...średnio-
wieczny zamek.

Warto zajrzeć do muzeum Kossaków na Śląsku, a będąc tam, zjechać 355 metrów pod ziemię w kopalni-muzeum Guido w Zabrzu. Kto 
dawno nie był w Bydgoszczy – niech zrobi sobie tam wycieczkę a zachwyci się nową formą Wyspy Młyńskiej. Wiele innych wysepek moż-
na też znaleźć niedaleko stamtąd – na pojezierzu brodnickim, niedużym, a przepięknym skrawku naszej ojczyzny.
Zapraszamy do wędrówek!

Jesteśmy Patronem Medialnym coraz większej ilości rajdów, 
marszów i innych wydarzeń turystycznych i krajoznawczych. 
Gdy będziecie czytać ten numer „Psk” zakończy się pierwsza 
impreza cyklu Rajdów na Orientację, czyli BikeOrient. Zaraz 
potem będzie Zlot Laureatów Konkursu PTTK „Poznajemy 
Ojcowiznę”. W tym samym czasie odbędzie się Rajd Nocny 
Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowi-
cach. Niedługo potem – Konkurs Fotograficzny dla dzieci 
niepełnosprawnych z finałem w Wieliczce. Niektóre z tych 
imprez są niedostępne dla „zwykłych krajoznawców” - inne 
– wręcz przeciwnie, są dla wszystkich.
Zachęcamy naszych Prenumeratorów do brania w nich udzia-
łu poprzez nieodpłatne przekazanie biletów/voucherów z na-
szego programu „Poznaj Taniej”. Prześlijcie nam poświad-
czenia wzięcia udziału w patronowanej przez nas Imprezie, 
a takie czy inne muzeum/skansen odwiedzicie za darmo! 
Chyba warto? Szczegółowy opis „jak to działa” - obok, na 
II stronie okładki.
Zwracamy uwagę na nowego Partnera – Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego, istniejącego już od 110 lat! Można tam zobaczyć 
kaszubską wieś, jaką była jeszcze nie tak dawno.
Muzeum organizuje liczne imprezy – pierwsza z nich już na przełomie kwietnia i maja – „Majówka we Wdzydzach” – zapraszamy!

Już przypominamy o Marszu Śledzia, jednej z patronowanych przez nas Imprez. Tam jednak trudno Wam będzie wziąć udział. Przy 15-
20 chętnych na jedno miejsce szanse są znikome. Ale nie załamujcie rąk! Negocjujemy z organizatorami i jest możliwe, że otrzymamy 

pewną (niewielką, bo całość to tylko 100 miejsc) ilość 
wejściówek dla naszych Prenumeratorów. Szczegóły – 
w kolejnym numerze „Poznaj swój kraj”.

Niestety, nie otrzymaliśmy w tym miesiącu żadnej wia-
domości, który artykuł podobał się Wam najbardziej. 
Czy to przeoczenie, czy ...niewiele się w nim podobało? 
Zachęcamy do podzielenia się z nami takimi uwagami, 
to nam pomoże w jeszcze lepszym kształtowaniu Mie-
sięcznika. Zapowiadamy też krótką ankietę w przyszłym 
numerze, chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi w kilku waż-
nych dla nas kwestiach...

Do zobaczenia na szlakach!

Paweł Cukrowski

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

autorzy tekstów i zdjęć:  Witold Borkowski, J. Borejszo, Jerzy Bralczyk, Paweł 
Cukrowski, Barbara Englender, Barbara Fliegel, Piotr Górski, Lech Kadlec, R. 
Kolenkiewicz, Jerzy Klistała, Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Urząd Gminy Grudusk, 
Jacek A. Wiśniewski, Julia Włodarczyk, Jan Wortyński, Monika Woźniak, J. Wysocki. 

Projekt, grafiki i skład: Tomasz Rządkowski
okładka: Trzęsacz, ruiny kościoła św. Mikołaja,  fot. Paweł Cukrowski
nakład: 8000 egz.
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: AB12944216

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

Na Wasze prace czekamy 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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Okres „wędrówek ludów” i przyby-
cie Słowian ok. VI wieku nie zaha-
mowały nurtu wymiany handlowej. 

W tym miejscu krzyżowały się wpływy 
ze wschodu (Rusi),południa (Bizancjum, 
kraje arabskie) i północy (Prusowie). 
Handel dalekosiężny, jak i lokalny leżał 

u podstawy rozwo-
ju miejscowości we 
wczesnym średnio-
wieczu. W okresie 
monarchii wczesno-
piastowskiej (1065r. 
- pierwsza wzmian-
ka w dokumentach 
pisanych) i czasach 
rozdrobienia dziel-
nicowego grodzi-
sko w Grudusku 
było ważnym 
punktem obro-
ny granic Ma-
zowsza przed 
niszczycielski-

mi atakami Pru-
sów. Nie wyklu-
czało to ożywio-
nej wymiany han-
dlowej. Jak była 
ona ważna, mo-

że pośrednio świad-
czyć fakt stopniowego 

upadku znaczenia miejscowości po opa-
nowaniu ziem północnych przez Krzy-
żaków, wycięciu Prusów i przeniesieniu 
kierunku szlaków handlowych w średnio-
wieczu. 

Gmina Grudusk jest pełna ciekawych 
zakątków, którymi może się pochwalić, 
jednym z jej atutów kulturowo-turystycz-
nych jest GRODZISKO WCZESNOHI-
STORYCZNE W GRUDUSKU.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków 
nieruchomych pod numerem 3/76-7/49 
WA, na podstawie orzeczenia K.S.Z.I.
-60/I/49 z dnia 11.03.1949r. o wpisaniu 
do rejestru zabytków województwa war-
szawskiego jako „wczesnohistoryczne gro-
dzisko nizinne”. Grodzisko w Grudusku 
od wieków stanowi najznaczniejszy wy-
różnik Gruduska spośród innych wsi re-
gionu. Przez wiele wieków Grodzisko 
powszechnie znane było jako „Zielona 
Góra” wśród lokalnej społeczności. 

W ramach projektu pn. „Poprawa ofer-
ty kulturalnej i wzrost dostępności do kultu-
ry poprzez renowację grodziska i jego naj-
bliższej okolicy w miejscowości Grudusk, po-
wiat ciechanowski” realizowanego w okre-
sie 12.08.2012-30.03.2014 - RPO WM 
Priorytet VI Działanie 6.1 powstał obiekt, 
w skład którego wchodzą m. in. drewnia-
na palisada obronna z bramą i podestem, 
Chata Ścibora, Chata Snycerza, Chata Ko-

wala, Dom Duży oraz drewniane rzeźby 
dwóch wojów usytuowane przed bramą 
główną. Wybudowany skansen przedsta-
wia wygląd osady podgrodowej z okresu 
wczesnego średniowiecza. 

W ramach zadania „Zachowanie i pro-
mocja dziedzictwa kulturowego poprzez 
odtworzenie życia średniowiecznej osa-
dy na grodzisku wczesnohistorycznym 
w Grudusku” realizowanego w okresie 
19.05.2014-12.11.2015 - RPO WM Prio-
rytet VI Działanie 6.1 powyższy obiekt 
wyposażono w pracownię garncarską, 
kuźnię, stanowisko kuchenne oraz prze-
prowadzono warsztaty garncarskie, 
kowalskie i termicznej obróbki potraw 
z okresu średniowiecza. Ponadto zaku-
pione zostało kowadło mincerskie do wy-
bijania pamiątkowych monet oraz urzą-
dzona została wystawa pn.: „Faktoria Han-
dlowa” przedstawiająca przedmioty śre-
dniowiecznej wymiany handlowej oraz 
postacie: brodatego pruskiego wojow-
nika, kobiety z pięknymi ozdobami, wo-
jownika mazowieckiego i kupca. Wystawa 
znajduje się w największej z chat – Chacie 
Ścibora, gdzie powstała również mała sa-
la muzealna wyposażona w gabloty oraz 
sprzęt multimedialny umożliwiający reali-
zację pokazów historycznych, prezentacji 
oraz „żywych” lekcji historii. 

Tekst i zdjęcia: Urząd Gminy Grudusk

Grudusk należy do najstarszych ośrodków osadniczych na ziemi ciechanowskiej. W XI wieku wymieniony 
został wśród grodów mazowieckich oraz potwierdzone zostało istnienie przy nim handlowego 
podgrodzia. Grudusk leżał na szlaku handlowym prowadzącym od epoki starożytnej z południa i wschodu 
na północ. Była to na przełomie er (I – II wiek naszej ery) odnoga słynnego szlaku bursztynowego, 
stąd liczne w okolicy zabytki i cmentarzyska kultury przeworskiej (strażników szlaku). Na tym terenie 
krzyżowały się wpływy substratu bałtyckiego, gockiego i nieokreślonej etnicznie ludności miejscowej.  

Grodzisko Wczesnohistoryczne 
w Grudusku

Artykuł sponsorowAny
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Zaczęło się wszystko od pewnej wę-
drówki... Znacie? To posłuchajcie. 
Było ich trzech, trzech braci, w le-

gendach słowiańskich zawsze jest trzech 
braci.... no, w każdym razie: Czech, Lech 

i Rus. Chcieli założyć osady. Lech uj-
rzał na rosłym drzewie orła, siedzą-
cego w gnieździe. Orzeł rozpostarł 

skrzydła, Lech popadł w zachwyt. 
I postanowił: tutaj osiądę. 

Osadę nazwał Gnieznem, 
od orlego gniazda, orła 

umieścił w herbie.

Flaga, hymn, godło i pieczęć – cztery oficjalne symbole Polski. 
O fascynującej historii hymnu pisaliśmy w numerze 10-12/2012, czas 
na orła i flagę. Niektórzy dodaliby może do tego zestawu jeszcze inne znaki: 
bociany, wierzby przycięte nad rzekami, pierogi, żubry, gościnność, oscypki, 
chleb, bursztyny, bigos, Chopina, dziurawe drogi, jabłka...

TEMAT MIESIąCA

 Widoczne na ptasim tułowiu kropki są 
przedstawieniem białych lotek bielika. 

Czem ta ziemia? Mą Ojczyzną

dokończenie artykułu  
w PSk nr 644
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dokończenie artykułu  
w PSk nr 644

Zamki, zwłaszcza te o średniowiecznym rodowodzie, kojarzą się zwykle z malowniczo 
położonymi warowniami, ulokowanymi na szczytach wzgórz, wśród łąk i lasów. 
W przypadku Zamku Sieleckiego jest zgoła inaczej – zabytkowy budynek otoczony 
został zabudowaniami o wyraźnie PRL-owskiej proweniencji. Zamek gubi się 
w natłoku dziwnych budowli, gdzieś między halą widowiskowo-sportową, basenem 
i blokami mieszkalnymi. Niedostatki związane z położeniem obiekt ten nadrabia 
jednak swym urokiem i ciekawą historią.

Zamek wśród bloków
ZAMKI, PAłACE, POSIAdłOśCI

Zamek Sielecki to jedna z najstarszych, 
a zarazem najbardziej tajemniczych 
budowli w województwie śląskim. 

Choć w latach 1999-2002 budynek zo-
stał odrestaurowany i przebadany, to  
o okolicznościach jego powstania wciąż 
wiadomo stosunkowo niewiele. Miej-
scowe legendy przypisują jego własność 
templariuszom, którzy mieli wznieść go 
w XIII wieku, a opuszczając, pozosta-
wić w piwnicach niezliczone bogactwa. 
Informacja ta po raz pierwszy pojawia 
się w „Powszechnym Pamiętniku Nauk 
i Umiejętności” z 1835 roku. Do nie-

dawna naukowcy uważali, że jest to mit, 
a jako datę powstania zamku podawano 
1620 rok. Najnowsze badania pokazały, 
że, choć sama legenda o templariuszach 
prawdopodobnie nie jest prawdziwa, to 
jednak początków zamku faktycznie na-
leżałoby szukać w średniowieczu.
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W każdej z nich można znaleźć regionalne specjały, cieka-
we zabytki i atrakcje (np. izby regionalne, sauny) oraz 
nocleg na kajakowym szlaku. Szlak kajakowy Rospudy 

to 70 kilometrów na przemian wartkiego i spokojnego nurtu. 
Przepłynięcie Doliny Rospudy zajmuje około 5 dni. Spływy 
zaczynają się zwykle na jeziorze Rospuda Filipowska powyżej 
Filipowa, a kończą w Augustowie. Nurt Rospudy momentami 
przypomina górską rzekę, a czasem wymaga przeniesienia 
kajaka, dlatego jest to szlak niełatwy, lecz zapewniający kaja-
karzom sporo emocji. W dolnym odcinku rzeki, nazywanym 
„storczykową doliną”, wśród Puszczy Augustowskiej znajduje 
się ciekawe, wielowiekowe Uroczysko zwane „Świętym miej-
scem”. Ten malowniczy zakątek związany jest z obrzędami 
świętojańskimi i historią Jaćwieży.

Miejscem o szczególnym znaczeniu historycznym i turystycz-
nym na Suwalszczyźnie jest Dowspuda. To kolejna miejscowość 

na szlaku rzeki Rospudy, w gminie Raczki. Nieprzeciętną atrak-
cją tego miejsca jest najcenniejszy zabytek architektury świeckiej 
regionu – pozostałości pałacu gen. hr. Ludwika Michała Paca.

Pałac wybudowany w latach 1820-1823 był jednym z pierw-
szych w Polsce, który wzniesiono w stylu neogotyku angiel-
skiego. Budowla, zaprojektowana przez włoskich architektów 
stała się osnową późniejszego powiedzenia „Wart Pac pałaca, 
a pałac Paca” i zaliczana była do najpiękniejszych w Polsce. 
Po klęsce Powstania Listopadowego, w którym uczestniczył 
generał Pac, władze carskie skonfiskowały mu majątek i od 
tego czasu nastąpił stopniowy proces niszczenia wspaniałego 
zespołu pałacowo-parkowego. 

Pozostałości po okazałym pałacu znajdują się na stromej 
skarpie nad Rospudą i wciąż zachwycają. Arkadowy portyk 
jest jednym z symboli Suwalszczyzny. Ocalała wieża narożna 
zwana Bocianią pozwala ocenić kunszt nieistniejącego pałacu. 

Dolina Rospudy  
wypoczynek z historią w tle

KRAJ

dolina Rospudy zwana „storczykową doliną”, fot. K. Kryszpin

Suwalszczyzna to kraina rzek i jezior rozsianych wśród polodowcowych wzniesień. 
Najatrakcyjniejszą z rzek jest Rospuda. Jej dolina oddziela Suwalszczyznę od Mazur 
i jest historyczną granicą Prus Wschodnich i Królestwa Polskiego. Stanowi ona 
również naturalny szlak dawnych miasteczek z czasów królowej Bony, a dziś trzech 
wiejskich gmin powiatu suwalskiego – Filipowa, Bakałarzewa i Raczek. 
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Aleja lipowa, będąca pomnikiem przyrody, a obok zabytkowy 
park, tworzą niezwykłą atmosferę, która sprzyja wypoczyn-
kowi blisko natury. 

Zniszczenia uniknął zabytkowy budynek kordegardy. Daw-
na  strażnica została  odrestaurowana i od 2015 roku zaprasza 
odwiedzających gości jako Centrum Obsługi Turysty.  W wy-
remontowanym XIX-wiecznym obiekcie można przybliżyć 
sobie historię miejsca, dowiedzieć się o lokalnych atrakcjach. 
Szerokie zainteresowanie budzi makieta pałacu hrabiego Paca 
z okresu świetności, którą można obejrzeć bezpłatnie. Ozna-
kowana ścieżka poznawcza pn. „Park w Dowspudzie – natura 
i historia” oprowadza po zabytkowym parku. W pobliżu znaj-
duje się miejsce rekreacji - plenerowa siłownia i plac zabaw . 
Kordegarda to miejsce przyjazne turystom.

Dowspuda to także Miejsce Przyjazne Rowerzystom zwią-
zane ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo oraz 
obowiązkowy przystanek na trasie spływu kajakowego Rospu-
dą. Tutaj rozpoczynają się dwa szlaki turystyczne: samochodo-
wy i rowerowy o wspólnej nazwie „Szlak Fortyfikacji Pozycji 
Granicznej”. Są też inne szlaki rowerowe i piesze. 

Centrum Obsługi Turysty oferuje 21 miejsc noclegowych 
w dziewięciu stylizowanych pokojach o hotelowym standardzie 
(1,2,3-osobowe i apartament). Stylowe, drewniane meble gwa-
rantują komfort wypoczynku. W każdym pokoju do dyspozycji 
gości jest łazienka, 32-calowy telewizor i łącze internetowe.

Kordegarda w Dowspudzie to również niebanalne miejsce 
na kameralne uroczystości i spotkania. Historyczne wnętrza 
dwóch sal tworzą nastrojowy klimat i podkreślają wyjątko-
wość chwili.  Pierwsza z nich jest optymalna dla grupy  40 
osób. Druga, mniejsza to kameralna sala dla 12 osób. Bę-
dąc w okolicy warto zorientować się czy akurat nie odbywa 
się tam jeden z cyklicznych koncertów (jazz, blues, muzy-
ka klasyczna).

Gastronomia w kordegardzie oferowana przez Zakład Ak-
tywności Zawodowej SOWA to gwarancja jakości i dobrego 
smaku. Połączenie domowej, tradycyjnej kuchni polskiej i dań 
regionalnych z nowoczesnym podaniem od lat jest docenianie 
przez gości z całej Polski. Pełną obsługę cateringowa jest za-
pewniona zarówno przy organizacji imprez okolicznościowych 
i bankietów jak również podczas pobytów wypoczynkowych, 
obiadów rodzinnych, ognisk czy kuligów.

Lokalizacja kordegardy blisko natury (Dolina Rospudy, Pusz-
cza Augustowska) sprzyja wypoczynkowi. Zapraszamy do ko-
rzystania z oferty Centrum Obsługi Turysty. Suwalszczyzna 
zaprasza o każdej porze roku!

Więcej na stronach internetowych: 
www.kordegarda.dowspuda.pl  
www.turystyka.powiat.suwalski.pl 
www.historiaozywadzis.powiat.suwalski.pl . 

Tekst i zdjęcia: Red.

Kraj

Portyk pałacu Paca, fot. J. Wysocki

Spływ Rospudą, fot. J. Borejszo

Centrum Obsługi Turysty, fot. R. Kolenkiewicz

Makieta Pałacu Paca, fot. Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Strefa wypoczynkowa w COT, fot. R. Kolenkiewicz Jeden z pokoi w COT, fot. R. Kolenkiewicz

9



DWie cerkWie We Wsi
We wsi Radruż w okolicach Horyńca-

-Zdroju - rozdzielonej granicą po drugiej 
wojnie światowej - do naszych czasów za-
chowały się dwie dawne cerkwie greko-
katolickie, które oddalone są od siebie 
o niecałe 500 metrów. W południowej 
części wsi znajduje się młodsza z nich, pod 
wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy. 
Wzniesiono ją w 1931 r., w formie trój-
dzielnej, z ośmioboczną kopułą nad nawą, 
bardzo charakterystycznym akcentem dla 
tych terenów. Obecnie jest ona świątynią 
filią parafii rzymsko-katolickiej w Horyń-
cu-Zdroju.

Znacznie starszą i cenniejszą jest - 
wspomniana na wstępie - XVI-wieczna 
cerkiew pod wezwaniem św. Paraskewy, 
usytuowana po drugiej stronie niewielkiej 
rzeczki Radrużki, dzielącej wieś na dwie 
części. To jeden z najstarszych i najlepiej 
zachowanych przykładów drewniane-
go budownictwa cerkiewnego w Polsce.

podróżując po malowniczych terenach wschodniego roztocza natrafimy na 
zachowane szczęśliwie do naszych czasów drewniane cerkiewki. na wiele 
zwrócimy uwagę, ale bez wątpienia jedna z nich - cerkiew pod wezwaniem 
św. paraskewy w radrużu - wyda nam się wyjątkowa.

Radruż
ArchitekturA drewniAnA

dokończenie artykułu  
w PSk nr 644
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Dziś trasa do granicy z Białorusią omija 
Siedlce (od południa), więc przez cen-
trum nie przetacza się już uciążliwy 

ruch samochodowy. Ale przed laty, kiedy 
szlak z zachodu na wschód i odwrotnie, 
wiódł przez miasto – bardzo je ożywiał. 
I to jemu, w dużym stopniu, Siedlce za-
wdzięczają swój rozwój. Jadąc z Warsza-

wy ku wschodniej granicy warto wjechać 
do centrum, by się zatrzymać. Jest po co…

Jacek dźwiga na barkach całą Ziemię, a wraz z nią i Siedlce. dopóki nie było 
obwodnicy, Jacka mógł zobaczyć każdy, kto jechał z Warszawy w kierunku 
Terespola i z powrotem, trasa tranzytowa prowadziła bowiem przez centrum 
miasta, tuż obok dawnego ratusza, na którego wieży stoi Jacek. 

Siedlce
wioski, miAstA, miAsteczkA

„Jacek” - siedlecki ratusz; przed nim pomnik Tadeusza Kościuszki

dokończenie artykułu  
w PSk nr 644
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Po sekularyzacji wszystkich majątków 
biskupich w Polsce, raciążski zamek, 
a właściwie już tylko jego ruiny, ludzie 

zaczęli traktować jak kamieniołomy, więc 
wiele osób pozyskiwało stąd budulec dla 
swoich potrzeb.

zamek w raciążku, nazywany zamkiem biskupim, służył przez kilka stuleci 
biskupom kujawskim. 

Zamek biskupów  
kujawskich w Raciążku

ruiny

Fragmenty najwyższych ścian zamku, jakie zachowały się po dzień dzisiejszy, od razu rzucają się w oczy.

dokończenie artykułu  
w PSk nr 644
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ruiny

Widok na Nieszawę z murów zamkowych

Przewodnik turystyczny jest rozsze-
rzoną wersją wydanego przed osiem-
nastu laty przewodnika Kościoły 

drewniane Mazowsza. Wówczas ukazał 
się jedynie tom poświęcony przedrozbio-
rowemu województwu mazowieckiemu.

Dopiero teraz pojawiła się książka, 
omawiająca wszystkie kościoły, zachowa-
ne do dzisiaj na terenach całego historycz-
nego Mazowsza. W przeciwieństwie do 
poprzedniej edycji, materiał został przed-
stawiony nie według podziału na przed-
rozbiorowe województwa i ziemie, lecz 
w układzie geograficznym. Dla wygody 
Czytelników Mazowsze zostało podzie-
lone na pięć subregionów: trzy znajdują 
się na północ od równoleżnikowo płyną-
cych na tym terenie Wisły i Bugu (Mazow-
sze Północno-zachodnie, Mazowsze Pół-
nocne, Mazowsze Północno-wschodnie), 
a dwa na południe od tych rzek (Mazow-
sze Zachodnie i Mazowsze Wschodnie).

W publikacji omówiono wszystkie 
drewniane kościoły rzymsko-katolickie, 
jakie istniały na Mazowszu u progu dru-

giej wojny światowej, a więc przed niemal 
80 laty (stan na 1 września 1939 roku). 

Wśród grupy polskich kościołów 
drewnianych świątynie mazowieckie, któ-
rych zachowało się jeszcze ponad sto, 
stanowią dość znaczny procent. Nieste-
ty, często brak podstawowych informacji 
o obiekcie, czy o możliwościach dojazdu 
do niego sprawia, że kościoły mazowiec-
kie - mimo stosunkowo niewielkiej odle-
głości od stolicy Polski - nadal pozostają 
jednymi z mniej znanych. 

Każde z haseł składa się z trzech czę-
ści: informacji o miejscowości, o parafii 
i o kościele. W tej ostatniej przedstawio-
no nie tylko zachowany (lub ostatni z nie 
zachowanych) do dzisiaj obiekt, ale rów-
nież świątynie, które istniały wcześniej 
w tym miejscu.

Z powodu ograniczonej objętości 
książki znacznie mniej miejsca poświę-
cono wyposażeniu wnętrza, skupiając 
się głównie na najbardziej rzucających 
się w oczy elementach (ołtarze, ambo-
ny, belki tęczowe). Jedynie w przypadku 

kilku unikatowych obiektów zamieszczo-
no dokładniejsze informacje o znajdu-
jących się w ich wnętrzach cudownych 
obrazach, czy też wspaniałych polichro-
miach. Całość jest bogato ilustrowana 
zdjęciami kościołów z zewnątrz, jak rów-
nież ich wnętrz.

Książka jest dostępna m.in. w najwięk-
szych księgarniach, empikach oraz można 
ją zamówić bezpośrednio w Oficynie Wy-
dawniczej „Rewasz” www.rewasz.pl. 

Kościoły drewniane Mazowsza
Jacek a. Wiśniewski

wyd. Oficyna Wydawnicza „Rewasz” Pruszków 2016 r.

KSIążKI

P R Z E W O D N I K

M A G I C Z N A
KATALONIA
J E R Z Y  Ż E B R O W S K I

Oficyna Wydawnicza "Rewasz"
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AZapraszam teraz Państwa do wspólnej podróży przez prowincje Gi-
rona i Barcelona, najpierw szlakiem małych miasteczek wzdłuż wy-
brzeża Costa Brava, a potem w góry, w głąb lądu. Będziemy oglądać 
przepiękne ogrody, zabytkowe kościoły, klasztory i zamki, odbywać 
wędrówkę w czasy starożytności i średniowiecza, podziwiać malow-
nicze pejzaże morza i powulkanicznych gór, a także miejsca, którymi 
potrafi zachwycić współczesna Katalonia. Ominiemy świadomie cza-
rodziejską Barcelonę. Jej poświęciłem osobną książkę, której wzno-
wienie niedawno się ukazało. 
„Magiczna Katalonia” to nie kompletny przewodnik, ani systema-
tyczny wykład historii czy geografii. To luźny zbiór bardzo osobistych 
wspomnień, opowieści o miejscach szczególnych, niezwykłych, wy-
branych. Miejscach magicznych. Takich, w których zakochujemy się 
od pierwszego wejrzenia, których widok wywołuje szczery uśmiech 
na twarzy, iskry zachwytu w oczach i dziecinnie spontaniczne: 
WOW…!

Od Autora, s. 5–6

Autor „Magicznej Katalonii” pochodzi z Wro-
cławia. Anglista z wykształcenia i hispanista z zami-
łowania, jest tłumaczem literatury i ma w dorobku 
ok. 40 przekładów książek, z angielskiego i hiszpań-
skiego. Przez kilkanaście lat pracował w Hiszpanii, 
głównie na wybrzeżu Costa Brava, jako pilot i re-
zydent Biura Podróży ITAKA. Jest licencjonowanym 
przewodnikiem po Barcelonie i Katalonii. Prowadzi 
również wykłady z marketingu, usług turys tycznych 
i organizacji turystyki. 

Jerzy Żebrowski jest także autorem przewodni-
ków „Czarodziejska Barcelona” i „Andora. Po dru-
giej stronie lustra”, które ukazały się nakładem na-
szej Oficyny.

ISBN 978-83-62460-67-0

P R Z E W O D N I K

K O Ś C I O Ł Y 
DREWNIANE  
MAZOWSZA
JACEK A. WIŚNIEWSKI
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Tęsknię za Nią ogromnie. Wzrusza mnie – gdy Ją widzę. Spotykamy się od  
ponad 40 lat. To Krutynia – najpiękniejsza trasa kajakowa Europy. Tym razem 
postanowiłem przebyć ją … na piechotę.

Krutynia na piechotę
WyPRAWA Z PLECAKIEM
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sześć lat temu na skraju wsi, kilkadzie-
siąt metrów od Bugu, postawiono 
trzy domy wakacyjne. Powstał kame-

ralny ośrodek wypoczynkowy „Nadbu-
żańska Cisza”, w którym może zamiesz-
kać nie więcej niż szesnaście osób. Domy 
zapewniają gościom pełen komfort wypo-
czynku- są wygodne sypialnie, łazienki, 
kuchnie z wyposażeniem umożliwiającym 
własne przygotowanie posiłków. Prze-
stronne, zadaszone tarasy są niezastą-
pionym miejscem na poranne i wieczorne 
smakowanie ciszy.

Z dala od domów stoi chata grillowa 
z dużym stołem biesiadnym, a przed nią 
urządzone jest miejsce na ognisko. Letni 
wypoczynek umożliwia gościom trawias- 

ta, ogrodzona plaża z łóżkami do opa-
lania i niewielkim basenem. Od dwóch 
lat atrakcją ośrodka jest ruska bania, 
w której goście podejmowani są w tra-
dycyjnym, wschodnim stylu: korzystanie 
z wygrzewania się w pariłce połączone 
jest z biesiadą kulinarną w priedbaniku, 
a marynowana słonina, piróg, kwas chle-
bowy i herbata z samowara to tylko jedne 
z atrakcji wieczoru.

AtrAkcje OkOlic
Zmęczony codziennym hałasem gość 
ma tutaj nieograniczone możliwości wę-
drówek wzdłuż Bugu pieszo lub rowe-
rem. Widoki są niespotykane - Bug jest 

największą całkowicie nieuregulowaną 
rzeką w Europie, zmienia swoje koryto, 
wylewa na otaczające go łąki. Tu moż-
na z łatwością „upolować” aparatem fo-
tograficznym jelenia czy sarnę, a widok 
bobrów nie jest rzadkością. Należy tyl-
ko pamiętać o zabraniu dokumentu toż-
samości, wszak wędruje się na granicy 
Państwa. Rowerzyści znajdują tu także 
wiele dalszych tras; pojazdów mechanicz-
nych na okolicznych szosach jest bardzo 
mało i wycieczki rowerowe są bardzo 
komfortowe. Amatorzy wędrówek ka-
jakiem mają okazję do zapewniającego 
niezapomniane wrażenia spływu , gdyż 
o ile przepisy zabraniają kąpieli w gra-
nicznym Bugu, to kajakowe wycieczki 
po nim są - w uzgodnieniu ze Strażą Gra-
niczną - możliwe.

HOrODłO
Wieś, będąca dzisiaj siedzibą gminy jest miej-
scem, gdzie w 1413 roku zawarto unię horo-
delską - akt uznawany za podstawę związ-
ku między Królestwem Polskim i Wielkim 
Księstwem Litewskim, przekształconego  

Na wschodnim krańcu Polski, z dala od głównych dróg, nad wijącym się dzikim 
Bugiem, leży wieś Matcze. Otaczają ją lasy, pola i nadbużańskie łąki - siedlisko 
wielu gatunków ptaków. W tej należącej do najdalej na wschód wysuniętej gminy 
w Polsce miejscowości są dwa sklepy, ogromna plantacja borówki amerykańskiej 
i - cisza... Idealne miejsce wypoczynku dla ludzi uciekających od zgiełku ośrodków 
wypoczynkowych, szukających spokoju, samotności, dziewiczej przyrody.

Nadbużańska 
cisza

krAj
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z czasem w Rzeczpospolitą Obojga Naro-
dów. Po dawnym zamku na brzegu Bugu, 
jednym ze sławnych Grodów Czerwieńskich, 
zostały już tylko ślady fundamentów, a unię 
upamiętnia kopiec usypany w 1861 roku. 

HrubiesZóW
Koniecznie należy odwiedzić to niewiel-
kie, urokliwe miasto, (opisywane w „Psk” 
9/2013) w którym zostało jeszcze sporo 
drewnianych budynków. Spacerując po 
centrum warto zobaczyć jedną najpiękniej-
szych w Polsce cerkwi. Ta barokowo-kla-
sycystyczna świątynia wzniesiona w 1786 
roku ma aż trzynaście kopuł, co czyni ją 
unikatową w Polsce i jedną z nielicznych ta-
kich budowli w Europie. Miłośnicy historii 
nie przegapią zapewne okazji zajrzenia do 
Muzeum Regionalnego im. ks. Stanisława 
Staszica. Mieści się ono w stojącym vis’a’vis 

cerkwi dworze rodziny duChateau, wybu-
dowanym w 1791 roku na miejscu dawnego 
zamku królewskiego.

MAsłOMęcZ
To wieś kilka kilometrów na południe od Hru-
bieszowa. Gdy w 1977 roku archeolodzy zlo-
kalizowali tam zespół osad i cmentarzysk Go-
tów z okresu II-IV w.n.e., nikt nie spodziewał 
się, że na podstawie prowadzonych potem 
przez kolejne 24 lata wykopalisk powstanie 
tam nie tylko odtworzona osada Gotów, ale 
także grupa rekonstrukcyjna, składająca się 
z mieszkańców tej wsi i administrujących osa-
dą pracowników hrubieszowskiego muzeum! 
Działania tej grupy pasjonatów, pieczołowicie 
odtwarzających codzienne życie starogermań-
skiego ludu przybyłego na te ziemie ze Skan-
dynawii, są warte zobaczenia w trakcie kilku-
godzinnej wycieczki.

Warto zajrzeć nad Bug. Uciekniesz tam 
od codziennych problemów, w ciszy ukoisz 
swoje nerwy, znajdziesz czas i na relaks, i na 
rozmowę z bliskimi. Piękno przyrody wpły-
nie na poprawę samopoczucia.

Zapraszamy! 
Tekst i zdjęcia: Magdalena Poprawska 

Kraj

M iejsce nie wygląda zachęcająco. Aby się tam 
dostać, trzeba zejść w dół, jakby do piekła. 
Słońce tam nie dochodzi, a na podłożu prawie 

zawsze zalega woda. Jednak każdego roku ciągnie 
tam dziesiątki tysięcy turystów, którym nie straszne 
trudy „zdobycia” tego miejsca.

O czym mowa? Co przedstawia zdjęcie? To zada-
nie dla Was, drodzy Prenumeratorzy.

Na odpowiedzi czekamy do 24. maja br. pod ad-
resem: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl . 

Znasz-li ten kraj

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



Ogromny statek przepływa dosłow-
nie tuż przed kołem mego roweru. 
Przez chwilę przesłania mi widok na 

zachodni brzeg miasta. Stamtąd jutro wy-
ruszę kolejny raz na długą, najpiękniejszą 
w Polsce rowerową trasę R 10, którą do-
jadę ze  Świnoujścia do Krynicy Morskiej.

Będę spał na wspaniałych plażach, słuchał wiatru o zachodzie słońca,  
a w nocy do snu utuli mnie szmer morza okryty płaszczem tysiącem gwiazd…

Hotel California
czyli rowerkiem  
wzdłuż Wybrzeża

ROWEREM NA WEEKENd
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jednym z tego powodów jest chęć wydar-
cia ziemi jej skarbów, do których można 
się dostać tylko ryjąc sztuczne jaskinie – 

kopalnie. Wiele takich „jaskiń” przekształ-
conych lub stworzonych ręką ludzką to 
cenne zabytki prehistorii, historii i techniki. 
Wśród nich jest prawdziwa atrakcja na ska-
lę europejską - Zabytkowa Kopalnia Węgla 
Kamiennego „Guido” w Zabrzu. 

już człowiek pierwotny szukał schronienia w jaskiniach. wiele z nich nosi 
ślady zamieszkiwania, działalności artystycznej i kultowej tamtych ludzi. 
mroki podziemia nie są jednak naturalnym środowiskiem człowieka, który 
zagląda tam tylko z ciekawości lub konieczności. 

W mocy Skarbnika  
i Świętej 
Barbary

zABytki

Chodnik na głębokości 320 m. W głębi widoczni cą pracownicy Kopalni przy drzwiach szoli.

do początku XX wieku czas pracy gór-
ników wynosił 12 godzin. Oznaczało to, 
że przez wiele miesięcy nie widzieli oni 
w ogóle światła dziennego. Niezwykle 
ciężka praca fizyczna, mrok i pył odbija-
ły się na zdrowiu pracujących. do tego 
dochodził stały lęk przed niebezpieczeń-
stwami kopalni: tymi naturalnymi, i tymi 
nie z tego świata...

dokończenie artykułu  
w PSk nr 644
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Kościół w Kraszewie, pod wezwaniem 
Świętej Trójcy, to jedna z nielicznych 
świątyń zachowanych na Mazowszu, 

która łączy w swej konstrukcji te właśnie 
materiały. Oczywiście, murowane ele-
menty – zakrystie, skarbczyki czy kaplice 
– spotkamy przy wielu drewnianych ko-
ściołach na terenie całej Polski. Najczę-
ściej są to pozostałości po rozpoczętych 
budowlach, na dokończenie których za-
brakło pieniędzy.

MIAŁ BYĆ CEGLANY…
Tak jest również w przypadku Krasze-
wa, choć tutaj skala ilości wykorzystanej 
do budowy cegły jest o wiele większa. 
W drugiej połowie XVI wieku ówczesny 
właściciel wsi rozpoczął stawianie mu-

rowanej świątyni, a (prawdopodobnie) 
jego przedwczesna śmierć nie pozwoli-
ła na dokończenie prac. Zdążono jedy-
nie wznieść kaplicę św. Anny, zakrystię 
i skarbiec, które zachowały się do dzi-
siaj. Nie starczyło czasu na budowę na-
wy i prezbiterium. Pod koniec stulecia 
dostawiono do murowanej ściany trzy 
ściany drewniane. Tak było przez kolej-
ne dwa stulecia.

…A ZOSTAŁ DREWNIANY
Około połowy XVIII wieku Mikołaj 
Modzelewski, sędzia ziemski ciecha-
nowski, rozebrał starą i zapewne już 
zniszczoną budowlę drewnianą, do -
stawiając do części murowanej nową 
drewnianą nawę na planie prostokąta 

Kilkanaście kilometrów przed Ciechanowem, jadąc 
drogą nr 50 z Płońska, mijamy – jak się może  
wydawać na pierwszy rzut oka – dość dziwny kościół,  
bo zbudowany z drewna i cegły zarazem. 

Kraszewo
ARCHITEKTURA DREWNIANA

Złożone fotki rozsuwamy po 5 mm w każdą stronę 

Pomnik nagrobny hrabiego Brunona Kicińskiego
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Wyprawy z plecakiem
POLANAMI NA JASIEŃ

Supraśl
9 770032 615206

40

Index 369799 ISSN 0032-6151 
VAT 5%

   04/ 2015   (636)    cena 7,50

w
w

w
.p

o
zn

a
j-sw

o
j-k

ra
j.p

l
m

ie
się

czn
ik

 k
ra

jo
zn

a
w

czo
-tu

ry
sty

czn
y

KRAJOZNAWCZEZamek Żupny w Wieliczce Konstancin Mielnik nad Bugiem

14

W czterdzieści cztery lata później 
miasto należało do księstwa ja-
worsko-świdnickiego, którego 

zwierzchnikiem był książę Bolko I. On 
to, a potem jego wnuk Bolko II (który 
z drugiej strony był także wnukiem Wła-
dysława Łokietka, króla Polski) najlepiej 
o nie dbali. Za ich czasów sprowadzili 
się tam joannici (dziś Zakon Kawalerów 
Maltańskich), którzy objęli istniejący już 

wcześniej, być może nawet od czasów 
Bolesława Kędzierzawego, kościół św. 
Jerzego. Miasto otrzymało też wiele 
przywilejów: prawo warzenia piwa, pra-
wa sądownicze, prawo do wystawiania 
wart na murach. A mury te były silne, 
z czterema bramami: Wrocławską, Ząb-
kowicką, Świdnicką i Wodopojową, było 
też kilkadziesiąt mniejszych półkolistych 
baszt. Niestety, do dziś nie zachowała 
się żadna brama. Drugi ciąg murów wy-
stawiono później, po wojnach husyckich.

ODEJŚCIE PROTESTANTÓW
Połowa XIV wieku to tutaj czas płócien-
nictwa i sukiennictwa; powstała także 
miejscowa szkoła. Miasto zaczęło roz-
wijać się i bogacić – ale nie na długo, bo 
ledwie kilkadziesiąt lat później husyci do-
szczętnie je spustoszyli, głód i epidemie 
zebrały obfite żniwo. Morowe powietrze 
nadchodziło później zresztą jeszcze kilku-

krotnie, ale nie miało już tak wielkiego jak 
wcześniej wpływu na Reichenbach – bo 
tak nazywał się wówczas Dzierżoniów. 

Od roku 1526 Reichenbach wraz z ca-
łym księstwem znajduje się pod pano-
waniem Czech – już rok wcześniej je-
go mieszkańcy masowo przyjęli religię 
Lutra. Sukiennice, dotychczas drewniane, 
zostają zastąpione murowanym budyn-
kiem. Tkactwo przenosi się również na 
wieś, odtąd nie tylko miejscy rzemieślnicy 
cechowi mogą produkować tkaniny. Ko-
niec XVI i początek XVII wieku to złote 
lata dla miasta. Te niemal czterysta lat 
temu liczyło 7000 mieszkańców!

Koniec świetności przyniosła wojna 
trzydziestoletnia, wygrana ostatecznie 
przez katolików. Zanim jednak tak się 
stało, miasto przechodziło z rąk do rąk, 
za każdym razem płacąc kary i kontrybu-
cje. Kiedy zaś zwycięstwo zostało prze-
sądzone, nie mogąc udźwignąć ciężarów 
klęski: kar i terroru, protestanci opuścili 

Już w 1250 roku obecny Dzierżoniów miał sołtysa, a osiemnaście lat później 
został miastem. Ulokowano je na prawie magdeburskim. Zaczęto od rynku; 
pośrodku postawiono ratusz, a wokół niego zbudowano pierwsze domy. 

Miasto tkaczy 
Dzierżoniów
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Dzierżoniów - kościół św. Jerzego

Kościół pw. Maryi Matki Kościoła

m iło nam poinformować, że zwycięzcą jest klasa IId 
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga 
w Kościanie, pod opieką p. Piotra Maluśkiego – Gra-

tulujemy! 

W konkursie wzięło udział 27 uczniów. Czy to dużo, czy 
mało? Wydaje się, że mogłoby być ich więcej, zwłaszcza, że 
spora ich część przysyłała odpowiedź tylko na jeden lub dwa 
konkursy. Ale jesteśmy zadowoleni, zwłaszcza, że prawie nie 
było błędnych odpowiedzi. Dopiero „etap prawdy”, czyli py-
tania o pomniki pozwoliły nieco zróżnicować czołówkę. Trud-
ności sprawiły Wam dwa pomniki, oba w Śladowie. Akurat 
tak się złożyło, że jeden z tych pomników był prezentowany 
w „Psk” nr 5/2013 i jednocześnie, w tym samym artykule 
wspominaliśmy o głazie poświęconemu przeprawie rycerzy 
Jagiełły, przeprawiających się mostem łyżwowym ze wsi Śla-
dów do Czerwińska, po drugiej stronie Wisły. Gdy już jeste-
śmy przy mostach – kłopot sprawił Wam most, mostek, taka 
prowizoryczna przeprawa przez Wkrę, postawiona przez 
wojsko, łącząca wsie Gosławice i Kosewko w okolicach Pomie-
chówka. Pisaliśmy o niej w numerze 03/2013.

Z pozostałymi pytaniami raczej kłopotów nie było. Szko-
da tylko, że nie otrzymaliśmy od wszystkich odpowiedzi na 

wszystkie pytania. W tej sytuacji czołówka mocno odskoczyła 
od reszty peletonu, a że Zuzanna z SP7 w Legionowie odpo-
wiedziała prawidłowo na wszystkie pytania odnośnie pomni-
ków, mocno przybliżyła się do pierwszej trójki Uczestników 
i ja również nagradzamy śpiworem. Brakuje nam karty z od-
powiedziami na pytania o zamki, może nie dotarło? 

W konkursie zwyciężyli ex-aequo uczniowie: Magdale-
na z klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich 
w Szybowicach i Staszek z Publicznego Gimnazjum im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku. Zwycięzcom 
„deptała po piętach” Alicja z XIV Gimnazjum ze Szczecina.

Zwycięzcom gratulujemy, życzymy miłej wycieczki do Wie-
liczki i ciepłych nocy w śpiworach!

Zapraszamy wszystkich do kolejnej edycji Konkursu, która 
ogłosimy tuż po wakacjach.

Wobec dużej różnicy punktowej pomiędzy pierwszą czwór-
ką a pozostałymi Uczestnikami zdecydowaliśmy, ze piąty śpi-
wór przejdzie do puli nagród kolejnej edycji Konkursu.      

Zakończyliśmy kolejną, czwartą już edycję Konkursu dla Uczniów. Tym razem 
wcześniej niż zazwyczaj. Powodem tego była jedna z nagród konkursowych, 
a mianowicie wejście do Muzeum żup Krakowskich w Wieliczce wraz ze 
zjazdem do Kopalni, przeznaczona dla najliczniej reprezentowanej w Konkursie 
klasy szkolnej. Chcieliśmy bowiem, aby zwycięzcy mogli zrealizować tę nagrodę 
jeszcze w tym roku szkolnym.

KONKURSy

Świątynie:
1. supraśl, 2. Dzierżoniów, 3. Przemyśl, 4. białystok, 5. kraszewo

Konkurs dla UczniówCzwarta edycja 
rozwiązania

1 2 3 4 5

AABdEIIKLłOOPSSTy,  AAdEILLOPPRSSśU,  OddEIIKLLNNOOÓRSśWyZż,   AACdEEIKLMOPPPRRśyZ,   AAEEKMOORSSWWZZZ

KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY
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konkursy

1 2 3 4 5

1 2 3

4

5

ratusze:
1. Gdańsk, 2. Poznań, 3. cieszyn (cs), 4. szydłowiec, 5. łowicz

Zamki:
1. książ, 2. Grodno, 3. Nowy Wiśnicz, 4. uniejów, 5. Gołuchów

KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY
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konkursy

1

2

3

4

5

1 2

3

4

5

Pomniki:
1. Michniów, 2. kowal, 3. Śladów, 4. krajno, 5. Śladów

Mosty:
1. Opatówek, 2. Gosławice/kosewko, 3. Warszawa, 4. tczew, 5. Wrocław
KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY    KONKURSY



szczęśliwie władze miasta dostrzegły 
atrakcyjność turystyczną i rekreacyj-
ną tych terenów, istotną rolę rzeki 

i nabrzeży w identyfikacji miasta oraz 
znaczące wartości historyczne tych te-
renów i samej rzeki. Wzrosło społecz-
ne zapotrzebowanie na miejsca mogące 
pochwalić się bogatą przeszłością histo-
ryczną oraz tradycją. Przykładem tych 
procesów jest tamtejsza Wyspa Młyńska.

tam, gdzie wschód styka się z zachodem, gdzie Brda łączy system wodny 
odry z wisłą, ludzie przez wieki korzystali z dobrodziejstw wód. spiętrzano 
wodę, stawiano młyny, uprawiano żeglugę, lecz rozwój maszyn parowych, 
potem elektrycznych, a także komunikacji samochodowej spowodował 
systematyczną degradację budowanej tam od wieków infrastruktury.  

Nowa twarz bydgoskiej Wyspy
POMySł NA WyCIECZKę

Opera Nova wieczorową porą

dokończenie artykułu  
w PSk nr 644
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Mauthausen to największy obóz kon-
centracyjny, powstały na terenie 
Austrii. Właściwie jedyny na tere-

nie Austrii, choć zmultiplikowany w wie-
lu podobozach w tym kraju. Należy też 
wiedzieć, że w tym kraju było także wiele 
podobozów KL Dachau. 

Gdy jedziesz wygodną autostradą z Wiednia przez Linz do Monachium, albo 
niezwykle piękną, równoległą, alternatywną drogą z Wiednia do Linzu, nawet 
Ci do głowy nie przyjdzie, że mijasz o kilka kilometrów od drogi miejsca, których 
ludzkość winna wstydzić się do końca świata, a nawet dłużej. 

Mauthausen-Gusen
Austria

polonicA

BMI/Foto Archiv der KZ-Gedenkstätte-Mauthausen

Memoriał w Gusen. Polskie symbole przed piecem krematoryjnym.
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choć wielokrotnie zabiegała o jego od-
budowę, uporządkowanie ruin udało 
się dopiero jej spadkobiercom. Od 

2010 roku w części zabytkowego obiek-
tu znajduje się nowoczesne muzeum po-
święcone Zofii Kossak i stworzonemu 
przez nią skrzatowi Kacperkowi.

„Drzewa porosły jak wieże. Wierzby nad pustym dziś basenem ogromne… 
Chciałam ucałować próg, ale gąszcz tarniny zarósł wejście.” — tak w jednym 
z listów Zofia Kossak opisywała powrót po wojnie do Górek Wielkich, w miejsce, 
gdzie niegdyś stał rodzinny dwór. 

Dwór pisarki i góreckiego skrzata
muzeum

dokończenie artykułu  
w PSk nr 644
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dokończenie artykułu  
w PSk nr 644

Dziewicze lasy i przejrzysta woda. 
Ponad sto jezior, a każde z nich za-
chwyca swą odmiennością. Imponu-

jące kompleksy leśne, liczne osobliwości 
florystyczne i ponad 130 gniazdujących 
tu gatunków ptaków. Cudowne krajobra-
zy, średniowieczne grodziska, gotyckie 
kościółki i duchy na krzyżackim zamku.

ten, kto nie wyobraża sobie wypoczynku bez szalonych, hucznych imprez, 
galerii handlowych czy czterogwiazdkowego hotelu, nic ciekawego tu nie 
znajdzie – to nie jest miejsce dla niego. to miejsce idealne dla miłośników 
przyrody, dla wielbicieli odpoczynku na łonie natury i amatorów spokojnych, 
sielskich widoków. wymarzone dla koneserów piękna, bo niewiele jest w polsce 
tak urokliwych zakątków jak ten. 

Miejsce, w którym mieszka cisza
Pojezierze Brodnickie

krAinA turystycznA

Cisza
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Z pewnością znajdzie się wielu chętnych do zobaczenia swego odbicia w Mor-
skim Oku, czy Capim Stawie. Projekt obejmuje kilkadziesiąt jeziorek od 
Stawku pod Zwierówką na wysokości 983m n.p.m. do Lodowego Stawku 

na wysokości 2189 m n.p.m., zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stro-
nie Tatr. Nie dotyczy tych zbiorników, które położone są poza znakowanymi 
szlakami. Odznaka jest dwustopniowa. Aby zdobyć odznakę srebrną należy 
potwierdzić swój pobyt nad dwudziestoma i jednym stawem. Aby móc nosić 
odznakę złotą, trzeba „zdobyć” jeszcze kolejne czterdzieści dwa stawy. W su-
mie na liście jest siedemdziesiąt jeden polskich i słowackich jeziorek, które 
można „zdobywać” jednak dopiero od pierwszego kwietnia br. 

Weryfikację prowadzi Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Tam 
też należy się zwracać z ewentualnymi pytaniami. My życzymy Wam tego, aby 
ta odznaka stała się zachętą do poznawania przyrody polskich gór także od 
tej „mokrej”, a kto wie, może i piękniejszej strony Tatr?   

Tekst: Redakcja
Zdjęcie: dorota i Marek Szala

W poprzednim numerze zapowiedzieliśmy 
prezentację nowej odznaki turystycznej. Tym 
razem jednak nie będą to „blachy” potwierdzające 
zdobycie takich, czy innych szczytów, lecz 
obecność nad brzegami tatrzańskich stawów.

krAj

Tatrzańskie stawy

Nowa odznaka
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Droga
Etymolodzy nie są zgodni co do pochodzenia tego słowa. Jest na 
pewno słowiańskie. Ale zdaniem jednych wiąże się z prasłowiańskim 
czasownikiem drgati, z miękkim r, który znaczył „ciągnąć, targać, rwać, 
drzeć, trzeć” – droga byłaby wtedy rezultatem ciągnięcia czegoś, 
wydzierania z ziemi, a jej pierwotne znaczenie to byłby „podłużny ślad, 
rowek, bruzda, wyżłobienie, podłużne wgłębienie”.

FELIETON BRALCZyKA

inni widzą tu związek z czasownikiem 
derti, a znaczeniowo – z miejscem „wy-
dzierania” roślinności, co dawałoby 

miejsce puste i długie, którym przez las 
mogli przechodzić ludzie i mogły prze-
dzierać się pojazdy.

Jerzy Bralczyk

dokończenie artykułu  
w PSk nr 644
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Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. postój na odpoczynek w podróży, 6. … Lacki, miasto w pow. sokołowskim, 10. miasto w pow. pilskim, na Pojezierzu Kra-

jeńskim, 13. październikowa solenizantka, 14. skandalizująca powieść E. Zegadłowicza, 15. pisemne lub ustne porozumienie stron, 17. 
środowiskowy żargon, 18. wklęsła łopata, 19. beszamel, 20. niepokój, wzburzenie, 21. osoba dzierżawiąca placówkę usługową, 22. miasto 
w pow. oświęcimskim, z pałacem Potockich, 24. amortyzator pojazdu, 25. sojusz, 26. igława, drzewo iglaste, 27. miasto w pow. rzeszow-
skim, nad Sanem, 28. paulini, 30. jednolite tło jasnego koloru, 31. ogrodowy zawilec, 35. bijący kolor karciany, 37. szef klasztoru, 38. odle-
głość, rozstaw, 39. masa do mocowania szyb, 40. dziedzina działalności, krąg zainteresowań, 42. między Wenus i Marsem, 43. swoboda 
bycia, 44. potocznie o talencie, 45. ośla kiełbasa, 47. pułapka, potrzask, 50. przysięgłych w sądzie, 52. duża wieś nad Popradem, u ujścia 
Wielkiej Roztoki, 54. kłopot, tarapaty, 58. płynie przez Brańsk, 60. ogół osiągnięć w jakiejś dziedzinie, 61. przez omegą w greckim alfabe-
cie, 62. … Szykulska, 63. farba wodna z domieszką kredy lub bieli, 66. scena zespołowa w utworze dramatycznym, operze, lub operetce, 
67. instytucja oświatowa, 70. żołnierz jazdy ciężkiej, 74. miecznik, gatunek walenia, 76. imię dziewczyny ratownika, 77. próg na rzece, 81. 
Tony …, były premier brytyjski, 82. wytrzymały stop glinu z miedzią, magnezem i manganem, 83. knieja, 84. najgęściej zaludniona dziel-
nica Warszawy, 85. płacona po zakończeniu pracy zawodowej, 86. kolekcja, 87. orator, mówca, 88. kapitan Arki.

Pionowo: 1. … Gdański, miasto, 2. grubianin, prymityw, 3. krokus, 4. mięso wołowe z części międzyżebrowej, 5. wywiad i kontrwywiad 
III Rzeszy, 6. eunuch, 7. muzeum etnograficzne pod gołym niebem, 8. brak szacunku, lekceważenie, 9. środowiskowo o okresie moderni-
zmu, 10. ekspozycja, 11. przygraniczne miasto powiatowe nad Odrą, 12. wygięta część rury instalacyjnej, 16. wymarły, nowozelandzki ku-
zyn strusia, 23. górotwórczość, 29. nimb, 32. miasto powiatowe nad górnym biegiem Wkry, 33. człowiek ze skłonnością do zmyślania, 34. 
wieś koło Jordanowa, uwieczniona w powieści Jalu Kurka, 35. fikcyjna kraina szczęśliwości, 36. wada, mankament, 41. kobieta – mieszaniec 
rasy białej i czarnej, 45. hebel, 46. gwarowo o Księżycu w nowiu, 47. wklęsła lub wypukła powierzchnia cieczy w naczyniu, 48. wielkopol-
skie miasto powiatowe nad Kiełbaską, 49. wzór doskonały, 51. rzeka lub miasto w pow. sieradzkim, 53. opryszek, zbir, 54. popularna ryba 
akwariowa z rodziny pielęgnicowatych, 55. Henryk … (1934-97), znany aktor, 56. duże miasto w pow. wejherowskim, 57. skrzyżowanie 
nitek osnowy i wątku, 59. zarządzenie zebrania, 64. dawniej: majątki, posiadłości ziemskie, 65. w sporcie zimowym: połączenie nart i ro-
weru, 68. śląskie miasto, sąsiad Gliwic, 69. rzymska bogini zorzy porannej, 71. stacja radiolokacyjna, 72. zmiana kierunku jazdy, 73. zamek 
błyskawiczny, 75. awantura, zgiełk, 78. chodak, but z drewna, 79. słynna karczma w Suchej Beskidzkiej, 80. dławiec, ostra choroba zakaźna.

Wśród autorów prawidłowego rozwiązania zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez Wydawcę. Rozwiązania 
krzyżówek prosimy przesyłać do 25 maja 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 99 utworzą rozwiązanie.
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ROZWIąZANIA KONKURSÓW

Poznaj swój kraj - 11/2015

 
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.
Spośród wszystkich, których tydzień ma tylko sześć lub nawet pięć dni 
i przyślą nam odpowiedź na któryś z konkursów, będziemy lo-
sować nagrodę pocieszenia w postaci niezbędnika turystycz-
nego – noża, widelca i łyżki – gadżetu bardzo przydatnego 
w czasie wędrówek nie tylko na szlakach.
W konkursach z numeru 12 otrzymaliśmy 6 spóź-
nionych odpowiedzi, niezbędnik wysyłamy do p. 
Andrzeja z Kościeliska.

Hasło  
krzyżówki 643

Rozwiązaniem krzyżówki 
z numeru 11/2015 jest hasło: 
Kaplica Matki Bożej Na Winnicy 
w Zielonej Górze jest jednym 
z najstarszych zabytków 
sakralnych w mieście. 
Otrzymaliśmy 63 maile  
i 19 kartek pocztowych.
Nagrody wylosowali:  
p. Halina z Żywca, p. Elżbieta 
z Grudziądza i p. Piotr z Łodzi.

„Znasz-li ten kraj”
Fotka przedstawia fragment Karkonoszy, a ściślej 
Karkonoskiego Parku Narodowego. Zrobiono je 
z czerwonego szlaku prowadzącego ze Śnieżki 
do Świeradowa-Zdroju. Na pierwszym planie 
Mały Staw, nad nim schronisko Samotnia, a na 
dalszym planie kolejne schronisko: Strzecha. 
Akademicka. W oddali pokazuje swoje wdzięki 
królewna Śnieżka.

Wykorzystaliśmy opis p. Janusza Kiellera 
dziękujemy za zwięzły opis. Brakuje nam jeszcze 
tylko informacji w którą stronę szedł wędrowiec 
– na Śnieżkę, czy z powrotem?

Wszystkim którzy odpowiedzieli prawidłowo serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, również te błędne!
Otrzymaliśmy 45 maili i 4 kartki.

Nagrodę wylosował p. Janusz Kieller z Krobi obok Lubicza , numer Karty F2057.

„Co to za obiekt?”
Fotografia przedstawia 
obiekt zwany zamkiem, 
w którym mieści się Muzeum 
Regionalne w Opocznie. 
Pierwotnie w tym miejscu 
stał XIV wieczny zamek 
królewski Kazimierza 
Wielkiego. Przez wieki 
rujnowany i odbudowywany. 
W całkowitą ruinę popadł 
w pierwszej połowie XIX wieku. W 1874 roku na fundamentach 
starej budowli ówczesne władze powiatowe postawiły dla siebie nowy 
budynek. W latach dwudziestych ubiegłego wieku nadano budowli 
charakter renesansowy. Po II wojnie w obiekcie znalazły swe siedziby 
szpital i biblioteka. P. Józefowi dziękujemy za zwięzły opis. Prosimy 
o kontakt – wyślemy nagrodę wg instrukcji poniżej.
Otrzymaliśmy 30 maili  i 3 kartki.
Nagrodę wylosowali p. Piotr F2305 z Trzebini, p. Ignacy Bartoszewski 
F1765  z Kościana i p. Walerian z Krotoszyna.

Konkurs  
dla uczniów

Upominki za 
udział w piątym, 
ostatnim etapie 
Konkursu dla 
Uczniów otrzymują: Magdalena 
i Stanisław z Gimnazjum 
w Prudniku, Alicja z XIV 
Gimnazjum w Szczecinie 
i Zuzanna z SP nr 7 
w Legionowie. Gratulujemy!

Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy,  

nagrody prześlemy pocztą.

Klasyfikacja Długofalowa
Tak, jak zapowiadaliśmy ogłaszamy klasyfikację długofalową w konkursach Znasz-li oraz Fotozagadka. Konkurs ten przeznaczony jest tylko 

dla naszych redakcyjnych Prenumeratorów. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznamy 2 pkt; za błędną 1 pkt.
Na koniec roku, w grudniu zsumujemy punkty i przyznamy nagrody – bezpłatne wejściówki i vouchery do naszych Partnerów z programu 

„Poznaj Taniej”.
Ale UWAGA: Będą to nagrody ważne dopiero w 2017 roku!
Dodatkowo, tym z Państwa, którzy zechcą swoja odpowiedź ubarwić opisem, który wybierzemy potem do druku, razem z numerem au-

torskim przyślemy voucher lub bilet.
Prosimy o umieszczenie w odpowiedzi wyrażenia zgody na druk, a także oświadczenia, że jest to Państwa oryginalny opis, a nie np. przepi-

sany skądś z internetu. Przewidujemy dwie (każda inna) nagrody dla każdego opublikowanego opisu.
UWAGA: pierwszeństwo dla uczniów! Prosimy podać adres szkoły – tam będziemy wysyłać nagrody. Do każdej odpowiedzi proszę dołą-

czyć formułkę: „Oświadczam, że przesłany do „Psk” opis „np. rezerwatu Beka” jest moim wyłącznym dziełem i zgadzam się na jego publika-
cję w Miesięczniku „Poznaj swój kraj”. Proszę o bilety/vouchery: 6, 1, 3, 2 10”.

Jeśli jej nie znajdziemy – nie będziemy mogli opublikować tego opisu.
Ta kolejność spowoduje wysłanie voucherów nr 6 i 1. A gdyby nie były już dostępne np. te spod numeru 6, wyślemy nagrody 1 i 3.

Oczywiście wszystkie prawidłowe odpowiedzi będą brały udział w losowaniu nagród – najczęściej książek – tak jak dotychczas.

Komunikat
Wszystkich Prenumeratorów prosimy o podawanie AKTUALNYCH nu-
merów Kart Prenumeratora. Większą ich część już rozesłaliśmy, sporo 
wysłano również z tym numerem „Psk”. Stare Karty utraciły już swoją 
ważność. Te osoby, które jeszcze nie mają Kart (np. nowo zarejestro-
wani Prenumeratorzy) proszeni są o umieszczenie stosownej informacji 
przy odpowiedziach na konkursy, lub kontakt z nami.

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

E) Każdy Prenumerator, który weźmie udział w Imprezie Patronackiej „Poznaj 
swój kraj” - otrzyma wybrany przez siebie bilet lub voucher z naszej listy 
Partnerów. Po Imprezie prosimy o kontakt w celu wybrania sobie nagrody. 

F) Każdy Prenumerator, który skorzysta z noclegu w jednym z naszych 
Obiektów Rekomendowanych, otrzyma wybrany przez siebie bilet lub 
voucher z naszej listy Partnerów i to niezależnie od rabatu, który oferują 
Obiekty. Po noclegu prosimy o kontakt w celu wybrania sobie nagrody. 

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 współpracujących Partnerów nie jest zamknięta. Prowadzimy 
rozmowy z kolejnymi firmami. 

nagrodzeni

Pierwsza dziesiątka to osoby, które opłaciły prenumeratę do końca lutego 
br, a kolejne trzy numerki to Prenumeratorzy, którzy stali się nimi w marcu 
2016.

F0358,        F0617 
F0808,        F1157 
F1383,        F2261 
F2946,        F3115 
F3363,        F3699

Oto wynik marcowego losowania

F3835,        F3969,        F4094

Kolejne losowanie: 2. maja br. dla tych, którzy dołączą do nas w kwietniu br.

Wypoczynek 
w domkach 

letniskowych

Vo
uc

he
ry

Nadbużańska Cisza 
22-523 Horodło Matcze 51

505-150-269
info@nadbuzanska-cisza.pl
www.nadbuzanska-cisza.pl 1

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

Vo
uc

he
ry

2

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

Bi
le

ty

3

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny 
im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich

83-406 Wąglikowice
58-686-11-30

muzeum@muzeum-wdzydze.gda.pl
www.muzeum-wdzydze.gda.pl

Skansen 
budownictwa 

wiejskiego

Bi
le

ty

10

Turkol 
60-622 Poznań os. Stefana Batorego 79d

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

Wycieczki  
pociągami retroVo

uc
he

ry

9

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

Bi
le

ty

7

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
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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.plMuzeum  

kopalni srebra

Bi
le

ty

6

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  
chleba

Bi
le

ty

5

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 hutnictwa

Bi
le

ty

4

600 bezpłatnych biletów i vouchery dla Ciebie 




