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Odpowiedzi prosimy 
przysyłać do 22. lipca 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 2016/2017
Prenumerata 2016 

zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem  
wysyłka pocztą  

ekonomiczną    priorytetową 

72 zł     80 zł

Prenumerata 2016 
zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem  

wysyłka pocztą  
ekonomiczną    priorytetową 

102 zł     110 zł

Prenumerata 2016 
 wysyłka pocztą 

ekonomiczną    priorytetową 

60 zł     68 zł

Prenumerata 2017 
 wysyłka pocztą 

ekonomiczną    priorytetową 

90 zł     98 zł

Rocznik 2007 – 19 zł 
Rocznik 2008 – 19 zł 
Rocznik 2009 – 19 zł 
Rocznik 2010 – 19 zł

Rocznik 2011 – 29 zł 
Rocznik 2012 – 19 zł 
Rocznik 2013 – 38 zł 

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

Rocznik 2015– 54 zł 
bez numeru 4/2015

Prenumerata 2016 
zagraniczna 

 

159 zł (2 egz. 219 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.

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 

Cuda przyrody
Czasami wystarczy tylko wyjrzeć za 
okno... Oto wielki ptak przysiadł na 
drzewie nieopodal naszej Redakcji. 
Cieszymy się z tak niezwykłego 
widoku! 

Prosimy o nadsyłanie cudów 
przyrody od naszych Czytelników.



Po wydaniu najgrubszego w swej historii zeszytu „Poznaj swój kraj” kolej na numery 
standardowe. Jeszcze tylko numer 7-9 będzie w tej samej objętości i cenie, co po-
przednie wydanie, ale kolejne, do końca roku będą znów cieńsze.

Otrzymaliśmy już prawie pięćdziesiąt odpowiedzi na ankiety. Nie zdążyliśmy ich jesz-
cze przeanalizować, niemniej już widać, że odpowiedzi na niektóre punkty są bardzo 
podobne. Niemal wszyscy Czytelnicy chcą powiększenia objętości naszego periodyku – 
nawet do 96 stron. Miło to słyszeć, i chociaż na razie jest to niemożliwe, to cieszymy się, 
że „słuszny jest nasz kierunek”. Postanowiliśmy więc, że od 2017 roku nasz Miesięcznik 
będzie miał 80 stron. Aby ostatecznie wyjść z opóźnień, wydamy w 2017 roku jedynie  
10 zeszytów. Jeden z nich będzie łączony.  Cena każdego numeru będzie wynosiła 9,90 zł, 
a prenumerata redakcyjna 90 zł. Tym z Państwa, którzy zdecydują się na wpłaty do koń-
ca wakacji wyślemy podwójną wejściówkę lub voucher z listy Poznaj Taniej. Warto się 
pospieszyć, na urlop gratisowa wejściówka jak znalazł...

Tymczasem przypomnijmy sobie jak to z tym chrztem Polski było, jak żyli wówczas nasi 
praprapraprzodkowie? Na Ostrowie Lednickim odbył się w końcu maja Wielki Zlot Sło-
wian – piszemy o nim na następnej kartce. 
Czy Ciechocinek to tylko tężnie i Park Zdrojowy? Okazuje się, że jest tam nieco ob-
ca u nas, ale jakże piękna cerkiew, z ciekawą historią, jako chyba jedyna zachowana na 
tamtych terenach. 
Wakacje! - A więc zapraszamy nad morze, do legendarnych Dębek, które może jako 
jedne z ostatnich, ale też komercjalizują się na naszych oczach. Czy ktoś jeszcze pamię-
ta je z lat siedemdziesiątych? 

Nie ma w tym numerze artykułu z cyklu „Rowerem na weekend”.Są za to aż dwa inne, 
które świetnie pasują do turystyki rowerowej. Pierwszy to „Statkiem do Serocka”, czyli 
kombinowana wycieczka wodno-piesza lub wodno-rowerowa, a drugi to zaproszenie 
w Góry Świętokrzyskie z gminy Strawczyn. Tamtejsze tereny zapraszają na dwa kółka, 
tam przecież odbył się pierwszy z rajdów cyklu BikeOrient, o którym pisaliśmy w po-
przednim numerze. A jeśli już jesteśmy przy tym wydarzeniu – zapraszamy na ostatnie 
spotkanie, które odbędzie się już po sezonie, bo ósmego października na terenach Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej!

Przez całe lato będziemy kibicować p. Piotrowi w jego przejściu Polski tym razem z Za-
chodu na Wschód. Kto może – niech wyjdzie mu na spotkanie. Kontakt z nim najlepiej 
przez portal Facebook strona „Podróże po Polsce”.

Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski

Sprostowanie
Przepraszamy panie Oksanę Grey i Nelyę Stodolską za to, że pominęliśmy ich nazwiska 
przy podpisie zdjęć artykułu o Berdyczowie w numerze 1-3/2016.

Vouchery Poznaj Taniej za prenumeratę z maja 2016 wylosowali: F4667, F4847, F4961,  
a z czerwca 2016 prenumeratorzy o numerach F5084, F5163 i F5218. Prosimy o kontakt. 

Omówienie odpowiedzi na ankiety przedstawimy w kolejnym numerze. Wcześniej za-
praszamy do dyskusji na ten temat na portalu Facebook/Poznaj Swoj Kraj. Zapraszamy! 

Moi mili

Przypominamy wszystkim na-
bywającym nasz Miesięcznik po-
przez prenumeratę u kolporte-
rów, że jej cena na 2016 rok to je-
dynie 65 złotych, a nie około 120 
zł, tyle sobie bowiem życzy Ruch 
S.A. Zachęcamy do zakupu pre-
numeraty w Redakcji, zwłaszcza, 
że przy takich praktykach nabycie 
„Poznaj swój kraj” w prenume-
racie 2017 roku w Ruchu może 
być niemożliwe.

W konkursie „śledziowym” nagro-
dę – podwójne bilety na „Marsz Śledzia” 
przekazujemy (elektronicznie) p. Piotro-
wi z Jasła. P. Piotr jest naszym Prenume-
ratorem z numerem F1912.

Wejściówki na Galę Parowozów 
przekazujemy z kolei p. Darii, również 
naszemu Prenumeratorowi, z numerem 
F0527. Niestety, otrzymaliśmy zdjęcie 
tylko od jednego Czytelnika. Pani Da-
rii wejściówki przesyłamy razem z tym 
numerem „Poznaj swój kraj”

KalisKa setKa
6 sierpnia 2016 r.

Rajd Rowerowy

6-7 sierpnia 2016 r.

Jarmark Folkloru

10-11 września 2016 r.

Gala Parowozów

Przejście  
przez Zatokę

27 sierpnia 2016 r.
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Wielki Zlot Słowian

Ostrów Lednicki

TemaT mieSiąca
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C iekawy jest spór dotyczący pocho-
dzenia samego słowa „Słowianie”. 
Naukowcy podzielili się w tej kwestii 

na kilka grup.

Zlot Słowian... kimże to są ci Słowianie?
To ludy zamieszkujące europę wschodnią, centralną 
i południową, posługujący się językami słowiańskimi 
mające indoeuropejskie pochodzenie. Wszystkie języki 
słowiańskie są bardzo do siebie podobne, a większość 
podstawowych słów brzmi niemal tak samo. 

TemaT miesiąca

Wjazd Dobrawy na zlot

dokończenie artykułu  
w PSk nr 648
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dokończenie artykułu  
w PSk nr 648

Cofnijmy się do IX wieku. Już wtedy 
w miejscu dzisiejszego zamku funk-
cjonował gród z systemem umocnień. 

Służył on prawdopodobnie plemieniu 
Wiślan. Do niedawna uważano, że gród 
ten został w 1241 roku spalony przez 
Tatarów, jednak najnowsze badania ar-
cheologiczne przeczą temu. 

„Tu będziem spoczywali” — tymi słowami według legendy król Kazimierz Wielki 
określić miał urokliwe wzgórze nad brzegiem Czarnej Przemszy, dając tym samym 
początek Będzinowi i znajdującej się tutaj warowni. Choć historycy poddają tę 
legendę w wątpliwość, to jednak postać Kazimierza Wielkiego ma silny związek 
z wybudowanym na wzgórzu zamkiem — jednym z najciekawszych zabytków 
śląska, wliczanym w tzw. „Szlak Orlich Gniazd”.

„Orle gniazdo” 
nad Czarną  
Przemszą

Będzin
Zamek w Będzinie 

Zamki i ruiny
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Świątynia zbudowana została w 1894 r. 
w stylu zauralskim przez kaukaskich 
cieśli-górali, bez użycia choćby jed-

nego gwoździa, co warto podkreślić. 
Postawiono ją z okrągłych bali modrze-

wiowych, ułożonych jeden na drugim, 
przywiezionych tu prosto z Rosji. Ci sa-
mi budowniczowie postawili też muszlę 
koncertową w miejscowym Parku Zdro-
jowym oraz kręgielnię. 

Zauralska cerkiew

Ciechocinek

archiTekTura DreWniana

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Ciechocinku widziana od strony ulicy Wojska Polskiego, przy której stoi

Wybierając się do Ciechocinka, czy to w celach leczniczych, czy chociażby 
turystycznych i tylko na kilka godzin, każdy swoje kroki kieruje przede wszystkim 
do Parku Zdrojowego i pod tężnie. A mało kto wie, że w tym niewielkim mieście 
jest jeszcze inna „perełka” – prawosławna cerkiew pw. św. Michała Archanioła, 
która jest klasycznym przykładem rosyjskiego budownictwa drewnianego, 
jakiego już nie ma w żadnym innym miejscu w europie.

Oryginalna ornamentyka okien  
i  zadaszenia

dokończenie artykułu  
w PSk nr 648

Firma A.M.Wigraszek to producent kajaków z laminatu PS. 
W swojej ofercie posiada kilka rodzajów kajaków 
jedno- i dwuosobowych oraz pełną gamę 
akcesoriów, które ułatwiają korzystanie 
z turystyki wodnej.  

Pełna oferta w sklepach internetowych 
www.amkajaki.eu 
lub 
www.am-wigraszek.pl

www.am-wigraszek.pl
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Malownicze położenie nad Kanałem 
La Manche spowodowało, że ten 
ważny ośrodek gospodarczy, któ-

ry w średniowieczu należał do związ-
ku miast portowych - Cinque Ports, na 
przełomie XIX i XX wieku przekształcił 
się w jeden z ulubionych przez Londyń-

czyków wakacyjnych kurortów nadmor-
skich. Położenie na klifowym wybrzeżu 
niewątpliwie dodaje uroku miastu, na 
okoliczne klify wjeżdżają zabytkowe ko-
lejki: West Hill Lift o długości 150 metrów 
oraz East Hill Lift o długości 81 metrów.  
Przez Hastings i okolice miasta przebie-

gają liczne szlaki turystyczne: piesze i ro-
werowe, wyznaczone wzdłuż klifowego 
wybrzeża południowo-wschodniej Anglii.

Hastings to miasto portowe położone na południowo-wschodnim wybrzeżu 
Wielkiej Brytanii w angielskim hrabstwie east Sussex. Miasto położone jest 39 km 
na wschód od Lewes, głównego ośrodka administracyjnego hrabstwa i 85 km na 
południowy-wschód od Londynu. 

Śladami Sergiusza Piaseckiego 

Hastings i okolice

POLONICA

Pole bitwy pod Hastings, w tle monumentalne opactwo

Ruiny zamku w Hastings

dokończenie artykułu  
w PSk nr 648
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Honorowy Patronat nad konkur-
sem objęli:

•Minister Edukacji Narodowej
• Marszałek Województwa Mazo-

wieckiego
• Prowincja Warszawska - Zgroma-

dzenie Sióstr Najświętszej Rodziny 
z Nazaretu

•Warszawska Szkoła Fotografii
•Magazyn „Poznaj Swój Kraj”
•Radio Warszawa
•Rosikon press 
•KONDRAT- MEDIA

Podstawowym celem konkursu jest 
promowanie piękna naszego kraju oraz 
odkrywania niezwykłych zakątków na-
szej Ojczyzny; rozbudzanie wśród mło-
dzieży zainteresowania przyrodą, kultu-
rą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie 
umiejętności obserwacji, wrażliwości ar-
tystycznej, inwencji twórczej i kreatyw-
ności oraz prezentacja twórczości mło-
dzieży w dziedzinie fotografii. 

Tematem fotografii powinny być nie-
zwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe 
miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być 
miejsca dotąd nieznane lub mniej zna-
ne, ale wykonane w niestandardowych 
ujęciach, prezentujące w ciekawy i nie-
konwencjonalny sposób ich walory.

Konkurs odbywa się w dwóch kate-
goriach wiekowych:

1. Gimnazjum.
2. Szkoła ponadgimnazjalna

Ogłoszenie konkursu: 
15 czerwca 2016 r.

Termin nadsyłania prac: 
30 września 2016 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu dnia: 
21 października 2016 r.

NAGRODA SPECJALNA Ministra 
Edukacji Narodowej: Aparat fotogra-
ficzny!

Do wygrania także: tablety, elektro-
niczne ramki i inne nagrody.

Prace wykonane zgodnie z wymagani 
Organizatora należy przekazać osobiście 
lub przesłać drogą pocztową do dnia 30 
września 2016 r. na adres:

FUNDACJA LICEUM 
I GIMNAZJUM SIÓSTR NAZARETANEK
ul. Czerniakowska 137

00-720 Warszawa
z dopiskiem: 
Konkurs Fotograficzny 
„NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI
NASZEJ OJCZYZNY”.

Więcej informacji na stronie 
internetowej:  
http://www.nazaretanki.edu.pl/ 

 Fundacja Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek 
zaprasza do udziału w II edycji konkursu 
fotograficznego  
„Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny”.

PATRONAT

    P a t r o n a t    P a t r o n a t    P a t r o n a t   P a t r o n a t   P a t r o n a t   P a t r o n a t   P a t r o n a t   P a t r o n a t   P a t r o n a t     ,

W 2016 roku przypada 110 rocznica powstania zorganizowanego krajo-
znawstwa polskiego, stąd inicjatywa Polskiego Towarzystwa Turystyczno- 
-Krajoznawczego realizacji ogólnopolskiego projektu „Krajoznawstwo kształ-
tuje tożsamość i łączy pokolenia”. 

• Co w XXI w. (w erze Facebooka) oznacza pojęcie „krajoznawstwo”?
• Jaką rolę powinno odgrywać krajoznawstwo w świecie globalnych me-

diów i nowoczesnych technologii?
• Jakimi metodami prowadzić dziś działalność dokumentacyjną, populary-

zatorską i szkoleniową?
• Jaki jest (powinien być) wpływ krajoznawstwa na kształtowanie prze-

strzeni geograficznej (turystycznej)?
• Czy we współczesnym modelu patriotyzmu jest miejsce dla krajoznaw-

stwa? A jeśli tak, to jakie?

To tylko kilka pytań, na które będą starali się odpowiedzieć uczestnicy konfe-
rencji popularno-naukowej,organizowanej w ramach projektu „Krajoznawstwo 
kształtuje tożsamość i łączy poko-lenia”.  Konferencja odbędzie się od 5. do 7. 
października w hotelu turystycznym PTTK „Spichlerz” w Kazimierzu Dolnym. 
Jej organizatorami będą Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwerytetu Łódz-
-kiego, Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu i oczywiście PTTK.

 Konferencja kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, ale zainteresowani projektem powinni być przede wszystkim:
• organizatorzy turystyki krajowej
• nauczyciele i wychowawcy
• przewodnicy 
• pracownicy naukowi kierunków krajoznawczo-turystycznych
Szczegóły i karta zgłoszenia na stronie www.tlp.pttk.pl. 
Koordynatorem projektu jest p. Jolanta Śledzińska: j.sledzinska@pttk.pl tel: 22 826 51 06. 
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    P a t r o n a t    P a t r o n a t    P a t r o n a t   P a t r o n a t   P a t r o n a t   P a t r o n a t   P a t r o n a t   P a t r o n a t   P a t r o n a t     ,

N iewątpliwą zaletą polskiego wybrze-
ża są szerokie, piaszczyste plaże 
uważane za jedne z najładniejszych 

w Europie. Przyciągają również malow-
nicze klify, przybrzeżne jeziora, rzeczki 
uchodzące do morza, wały wydmowe 
i ciągnące się za nimi lasy. To wszyst-
ko możemy mieć na wyciągnięcie ręki, 
gdy na bazę wypadową po nadmorskich 
atrakcjach wybierzemy niewielkie, lecz 
niezwykle urokliwe Dębki.

Często narzekamy, że Bałtyk zimny i drogi, a pogoda nad nim kapryśna. Ale długi 
weekend lub wakacje spędzone nad morzem dla wielu z nas to niemalże tradycja. 
Co roku w sezonie letnim nasze wybrzeże odwiedza kilka milionów rodaków.

Dębki nad ujściem Piaśnicy
WIOSKI, MIASTA, MIASTeCZKA

Piaśnica na plaży w Dębkach

dokończenie artykułu  
w PSk nr 648
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Ideą festiwalu jest ukazanie nowego, różnorodnego spojrze-
nia na starożytną spuściznę Mazowsza. Wbrew obiegowym 
opiniom współczesnym, tereny te zajmowały wyjątkowe 

miejsce na mapie świata starożytnego. Istniejące na przełomie 
er na Mazowszu drugie co do wielkości centrum metalurgicz-
ne „barbarzyńskiej” Europy posiadało szerokie kontakty za-
równo z okolicznymi plemionami jak i Imperium Rzymskim, 
tworząc unikatowe w skali europejskiej miejsce krzyżowania 
się  dóbr i idei.

W ciągu trzech dni międzynarodowego festiwalu, po-
przez realizację kilkuset wydarzeń, łącząc aktywności po-
pularnonaukowe, artystyczne i animacyjne, ARTEfakty wie-
lowymiarowo przybliżą fenomen, który czekał na swoją 

wielką chwilę 2000 tysiące lat. W całym mieście – w par-
kach, na skwerach, w instytucjach kultury, kawiarniach i na  
osiedlach spotkać będzie można rekonstruktorów życia 
i technologii starożytnych, twórców teatralnych, naukow-
ców, artystów oraz animatorów. Zorganizowane zostaną 
obozowiska historyczne, międzynarodowe piecowisko, 
punkty popularyzacji historii, cykle prelekcji oraz wykła-
dów, spektakle teatralne, warsztaty, zajęcia dla młodzie-
ży i wiele innych.

W dobie wielkich pytań o tożsamość kultury europejskiej, 
uczestnikom imprezy przedstawiona zostanie kluczowa rola 
jaką odgrywała i nadal odgrywa tradycja antyczna w kształto-
waniu się europejskiej wspólnoty kulturowej.

Dla uświetnienia obchodów 100-lecia nadania praw miejskich Pruszkowowi, 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy 
wraz z licznymi partnerami organizuje ARTefakty – Pruszkowski Festiwal 
Archeologiczny. To wyjątkowe wydarzenie o bezprecedensowej formule.

ARTE fakty –
Pruszkowski  
Festiwal  
Archeologiczny  
9-11 września 2016 r.
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RAMOWY PROGRAM FESTIWALU

Piątek 9:00-15:30
Lekcje festiwalowe dla grup zorganizowanych. Zabierzemy 

ich do świata starożytnych hutników i  wioski barbarzyńskiej. 
Pokażemy życie codzienne w Rzymie, antyczne rzemiosła, 
pokazy zdolności bojowej i uzbrojenie legionistów, a także 
pokaz walki gladiatorskiej. 

Zapisy dla grup prowadzone będą w dniach 1-6 września, 
w godz. 9:00-15:00.

Sobota 12:00-19:00
Poznaj wszystkie bloki Festiwalu ARTEfakty, bądź wybierz 

wydarzenie specjalnie dla siebie.

Niedziela 12:00-18:00
Poznaj wszystkie bloki Festiwalu ARTEfakty, bądź wybierz 

wydarzenie specjalnie dla siebie.
Wielki f inał festiwalu odbędzie się na piecowisku 

OGNIOtrwałych

Sobota-niedziela – bezpłatne zwiedzanie ekspozycji „Przed-
świt – Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z przełomu er” 
– najlepszej wystawy Mazowsza 2014 roku!

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA W RAMACH 
FESTIWALU – WSTĘP WOLNY

 MUzEUM STAROżYTNEGO HUTNICTWA MAzOWIECkIEGO 
IM. STEFANA WOYdY W PRUSzkOWIE

Odkryj starożytne Mazowsze 
 – jesteśmy w Pruszkowie od 2000lat!

Muzeum zajmuje się badaniem i ochroną unikatowego w ska-
li Europy dziedzictwa pradziejowego, jakie stanowi Mazowiec-
kie Centrum Metalurgiczne – drugie co do wielkości centrum 
hutnicze „barbarzyńskiej” Europy. Realizując swoją misję insty-
tucja szczególną troską otacza zbiory, tworzące niepowtarzal-
ną kolekcję archeologiczną oraz organizuje liczne wydarzenia 
popularyzatorskie i edukacyjne. Jako żywy ośrodek muzealny 
jest miejscem spotkań ludzi nauki i kultury, otwartym dla lo-
kalnej społeczności – organizuje rocznie ponad 300 wydarzeń 
naukowych, kulturalnych i edukacyjnych. Poprzez wszelkie po-
dejmowane inicjatywy dąży do rozbudzenia w społeczeństwie 
autentycznego zainteresowania przeszłością i wyrobienia na-
wyku uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze.

W Muzeum można zobaczyć jedną z najnowocześniejszych 
wystaw archeologicznych w Polsce – „Przedświt – Mazowiec-
kie Centrum Metalurgiczne z przełomu er”. 

Tekst i zdjęcia:  Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego  
im. Stefana Woydy w Pruszkowie
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Maj to idealny miesiąc na wznowienie letnich wędrówek po górach. 
Długi weekend majowy na pewno zachęca do wyjazdów, jednak warto 
poczekać choćby tydzień, by uniknąć tłumów w autobusach, pociągach, 
miejscach noclegowych i oczywiście na szlakach. Kilka dni po majówce, 
między jednym a drugim długim weekendem, na górskich szlakach robi 
się pusto, cicho i spokojnie… Właśnie wtedy spakujcie plecak i wyruszcie 
jak my w góry, by odpocząć i nabrać pozytywnej energii.

Majowe wędrowanie  
po Beskidzie Sądeckim

WypraWa Z plecakiem

Rumowisko skalne w zapadlisku Wietrzne Dziury

26



WypraWa z plecakiem

Idealnym miejscem na krótki wypad 
w góry jest Beskid Sądecki. Jest to pas- 
 mo górskie rozciągające się pomię-

dzy Pieninami, Beskidem Wyspowym 
i Beskidem Niskim. Polska część pasma 
nazywana jest Beskidem Sądeckim, na-
tomiast słowacka Ľubovnianską Vrchovi-
ną. Do 1918 roku całość znajdowała się 
w granicach Austro-Węgier i nazywa-
na była Beskidem Nadpopradzkim. Be-
skid Sądecki na dwie części dzieli kręta 
dolina Popradu – rzeki, która dzielnie 
wije się pomiędzy masywami górskimi. 
Na zachodnim brzegu rzeki rozciąga się 

fragment o najwyższych wysokościach 
bezwzględnych – Pasmo Radziejowej. 
Na wschód od Popradu zaś – Pasmo Ja-
worzyny Krynickiej i Góry Leluchowskie. 
Najwyższym szczytem Beskidu Sądec-
kiego jest Radziejowa (1262 m n.p.m.). 

dokończenie artykułu  
w PSk nr 648
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Propozycji wypoczynku sobotnio-nie-
dzielnego jest dziś wiele. Kuszą Tatry, 
Karkonosze, kuszą jeziora i morze. 

Dlaczego więc turyści mieliby przyjeż-
dżać do Strawczyna, przecież Góry Świę-
tokrzyskie to Łysica, czarownice na Łysej 
Górze i tamtejszy klasztor. No, może 
jeszcze Pielgrzym Emeryk. Ale Straw-
czyn? Cóż tam być może? 

Najlepiej Strawczyn i okolice zwiedzić 
pieszo lub rowerem. Polecamy rower, 
bo teren jest zbyt rozległy na wyciecz-
kę pieszą.

Niestety, do Strawczyna nie docią-
gnięto (jeszcze!) linii kolejowej, trzeba 
więc wsiąść w samochód, to najlepszy 
sposób aby tu dotrzeć. Strawczyn, wieś, 
stolica gminy, leży kilkanaście kilometrów 
od centrum Kielc, ale nie trzeba wjeż-
dżać do miasta, bo jest dogodny dojazd 
z obwodnicy. Dojeżdżając tam z kierun-
ku kieleckiego, należy tuż przed granicą 
wsi skręcić w prawo i po około pięciu-
set metrach wjechać na teren Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC 
w Strawczynku. Na rozległym, bezpłat-
nym parkingu można swobodnie wypako-
wać dwuślady i przygotować je do drogi, 

a druga część rodziny może w tym cza-
sie skierować swoje kroki do działają-
cej tam cały dzień restaura-
cji i zamówić dla wszystkich 
kawę, herbatę i ciastko na 
dobry początek.

dOM żEROMSkIEGO
Wsiadamy na rowery i po 
wyjeździe z terenu Cen-
trum kierujemy się drogą 
publiczną w prawo, ale po 
przejechaniu około pięćdziesięciu me-
trów skręcamy w lewo kierujemy się 
w stronę widocznego już stamtąd zale-
wu Strawczyńskiego. Przez zagrodzenie 
cieku Trupień (zwanego również Olszów-
ką) tamą, powstał kilkunastohektarowy 
zbiornik wodny, służący przede wszyst-
kim rekreacji. Są wokół niego piaszczyste 
plaże, jest oświetlona ścieżka dookoła, 
są też stanowiska do wędkowania. Ob-
jeżdżając go, wyjeżdżamy drogą z kolej-
nego parkingu (nad zalewem) i na pierw-
szym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. 
Po dwustu metrach kolejny raz w lewo 
i teraz lekko w górę, aż do skrzyżowania 

z drogą, którą przyjechaliśmy z obwod-
nicy Kielc. Na skrzyżowaniu szlak pro-

wadzi w zasadzie prosto, ale 
my skierujemy się 400 me-
trów w prawo, aby dojechać 
do miejsca, gdzie stał dom, 
w którym 14 października 
1864 roku urodził się Ste-
fan Żeromski.

Dziś tego domu już nie 
ma, stoi w tym miejscu jedy-
nie pamiątkowy kamień i coś 
w rodzaju makiety domu Że-

romskich. Obok tablica z opisem miejsca. 
A niedaleko stamtąd jeszcze do wojny sta-
ły ruiny średniowiecznego zamku, czy ra-
czej chyba pałacu. Niestety, resztki mu-
rów posłużyły okupantom do budowy 
drogi. Do dziś nie pozostało nic, wszyst-
ko zaorane. Z pewnością w ziemi tkwią 
jeszcze jakieś ślady, może skarby(?!) które 
warto by wydobyć?

PROMNIk
Wracamy do skrzyżowania, po drodze 
mijając bankomat, bank i przychodnię 
zdrowia. Na skrzyżowaniu należy skrę-

Rozległe i malownicze krajobrazy świętokrzyskie wydają się być wystarczającym 
magnesem, aby przejechać tu i poznać ziemię świętokrzyską. Ale czy rzeczywiście 
krajobrazy i lasy wystarczą aby przyjechać właśnie tu? 

Strawczyńska ósemka,

z wizytą u Żeromskiego i Sienkiewicza

kraj    

z pałacyku niedaleko 
już do Centrum 
Sportowo--
Rekreacyjnego OLIMPIC 
w Strawczynku, gdzie 
można odpocząć 
i posilić przed drugą 
porcją krajoznawczych 
doznań. 

Oblęgorek - Pałacyk Henryka Sienkiewicza
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Kraj    

cić w prawo. Zaraz też po prawej stoi 
kościół, w którym ochrzczono małego 
Stefanka. Na tablicy ogłoszeń wywie-
szona jest kopia aktu jego chrztu. Dalej 
droga prowadzi do Promnika. Tam cze-
kają na nas pozostałości dworu Popław-
skich. Nie są one oznakowane i trudno 
do nich trafić. Najlepiej jechać przez 
wieś cały czas prosto, aż... skończy się 
droga. Wtedy po prawej stronie zoba-
czymy jeziorko, będące pozostałością 
dawnego stawu w parku dziedziców, 
a po lewej stronie trzeba odszukać po-
zarastane przejście i wdrapać się około 
stu metrów delikatnie pod górę. Wów-
czas na końcu tej drożynki pokażą się 
zapadnięte resztki niegdyś pięknego 
dworku. Po wojnie, po której majątek 
Popławskich został rozparcelowany, 
były tam mieszkania dla pracowników 
okolicznych zakładów pracy, a wcze-
śniej była tam szkoła. 

Dalej w drogę! Teraz trzeba już bar-
dziej uważać, bo wjeżdżamy na bardziej 
ruchliwą szosę. Dodatkowo, jest ona po-
zasłaniana ekranami, więc przegapić 
zjazd w lewo, na Strawczynek i Chełm-
ce nietrudno. Na szczęście do zjazdu 
tylko dwieście metrów, a dalej, do Cheł-
miec pięć kilometrów równej i prostej 

jak drut drogi. I to takiej prawie bez sa-
mochodów. Na jej końcu, na wzgórzu 
z daleka widoczny kościół z siedemna-
stego wieku. Z jego cmentarza (placu, 
na którym stoi) najpiękniejsze widoki 
na „szosowym” fragmencie strawczyń-
skiej pętli. Stamtąd to już „prosta” droga 

do Oblęgorka i pałacyku Henryka Sien-
kiewicza.

ObLęGOREk
Wysoko, na wzgórzu dokąd prowadzi 
kilometrowej długości aleja z czterema 

Strawczyn - w tym miejscu stał dom rodziców pisarza
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kraj    

rzędami lip, stoi pałacyk, wzniesiony 
w latach 1900-1902 dla Henryka Sien-
kiewicza. Stanowił on dar jubileuszowy 
z okazji 25-lecia pracy pisarza, przeka-
zany autorowi „Quo vadis” 
wraz z 280 hektarowym 
majątkiem. Sienkiewicz 
wprowadził się doń w ro-
ku 1902, ale ze względu na 
przenikliwe zimno panują-
ce wewnątrz, przeznaczył 
pałacyk tylko na swoją let-
nią rezydencję. Po wojnie 
rodzina pisarza przekazała 
zrujnowany budynek razem 
z parkiem ówczesnemu Mi-
nisterstwu Kultury i Sztuki 
z przeznaczeniem na Mu-
zeum Sienkiewicza.

Dziś można tam zwiedzać wnętrza 
wyposażone meblami i przedmiotami, 
będącymi niegdyś własnością noblisty, 
a także przespacerować się po parku 
w stylu angielskim z dębami, lipami, je-
sionami i grabami.

Pałacyk to dobra lokalizacja aby zosta-
wić rower w bezpiecznym miejscu i udać 
się na pieszy spacer do malowniczych les-
sowych wąwozów Rezerwatu Barania 
Góra – niektórzy twierdzą, że są pięk-
niejsze od tych sandomierskich. Być mo-

że stąd inspirację do opisów przyrody 
czerpał Henryk Sienkiewicz...

Z pałacyku niedaleko już do Cen-
trum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC 

w Strawczynku, gdzie moż-
na odpocząć po przejażdżce, 
a także posilić przed drugą 
porcją krajoznawczych do-
znań. Do tej pory, jeśli nie 
zbłądziliśmy i nie zjeżdżali-
śmy ze szlaku pokonaliśmy 
około 26 kilometrów po nie-
złej jakości asfalcie, a trwa-
ło to trzy godziny. Za wyjąt-
kiem krótkiego odcinka dro-
gi „trzycyfrowej” w Prom-
niku, dojazdowi do domu 
Żeromskiego i przejazdowi 

przez drugą „trzycyfrówkę” trasa rajdu 
wiodła asfaltowymi, bocznymi dróżkami, 
o znikomym ruchu samochodów. Rów-
nież brak stromych podjazdów czy kar-
kołomnych zjazdów czyni tę trasę przy-
jazną dla mniej wprawionych rowerzy-
stów i dzieci. Druga część strawczyńskiej 
ósemki już taka nie będzie. Pojeździmy 
po górkach i zjazdach tak stromych, że 
autor nawet nie próbował zjazdu na jed-
nym z odcinków Góry Perzowej, tylko 
krok za krokiem, powolutku, prowadząc 
rower schodził na dół. UWAGA: z powo-

du tej stromizny nie polecamy jazdy tą 
częścią ósemki w przeciwnym kierunku.

CzęŚć PIESzO-ROWEROWA
Bardziej wymagających rowerzystów 
i pieszych zapraszamy na drugą część 
strawczyńskiej pętli, związanej ze zdo-
byciem Góry Perzowej (395m npm.). 
Mniej wprawionym rowerzystom pole-
camy skorzystanie z krytej pływalni, czy 
innych atrakcji Centrum OLIMPIC (mini-
golf, kort tenisowy, itp.). Będzie jednakże 
możliwość skrótu, by uniknąć najbardziej 
wymagającego odcinka. 

Początek jest łagodny - asfaltem za 
bramą Centrum w prawo, w dół drogi. 
Następny „kawałek” podobnie do pierw-
szej wersji czyli dokoła zalewu i drogą 
wyjazdową z tamtejszego parkingu. Tu 
jednak na końcu tego wyjazdu nie skrę-
camy w lewo, tylko jedziemy dalej no-
wo położonym asfaltem do miejscowo-
ści Niedźwiedź, gdzie skręcamy w lewo. 
Stamtąd kilkaset metrów, aby skręcić 
w pierwszą boczną drogę w prawo i do-
jechać nią do lasu. Tam skoczy się równy 
asfalt, a zacznie szuter. Skręcamy w lewo 
i zaczynamy!

Wjeżdżamy na główny pieszy szlak 
Gór Świętokrzyskich im. Edmunda 

Wjeżdżamy na główny 
pieszy szlak Gór 
Świętokrzyskich im. 
Edmunda Massalskiego 
Gołoszyce – kuźniaki. 
Jadę teraz szeroką 
polna drogą, „po 
płaskim”, przez las. 
Gdyby nie kałuże, 
byłoby jak w parku.

Strawczyn – widok ogólny
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kraj    

Massalskiego Gołoszyce – Kuźniaki. Ja-
dę teraz szeroką polna drogą, „po pła-
skim”, przez las. Gdyby nie kałuże - ni-
gdy nie wiadomo co jest ich dnie - było-
by jak w parku. Ale wkrótce wyjeżdżam 
z lasu, krótki odcinek miedzą, przejazd 
przez asfaltową dróżkę (jadę z rozpędu 
na wprost) liczę, że zgodnie ze szlakiem, 
i na szczęście nie mylę się. 

uWaGa: tu kończy się w zasadzie 
rowerowy szlak, a zaczyna się odcinek 
górski. Osoby nie czujące się na siłach, 
powinny skręcić w lewo i asfaltem doje-
chać do Śliwin, a tam wg znaków znów 
skręcić w lewo, prosto do Strawczyna.

My dojeżdżamy do podnóża Góry 
Perzowej, a dalej już „zaczynają się scho-
dy”. Nie, nie w sensie dosłownym, takie 
będą później, ale zaczyna się trudny pod-
jazd. Droga twarda, są wprawdzie korze-
nie i wystające kamienie, ale da się jechać. 
Aż do kaplicy św. Rozalii cały czas w gó-
rę, i w górę. Dopiero tuż przed szczy-
tem, przy kapliczce, przed kolejnym eta-
pem drogi, miejsce na zasłużony odpo-
czynek. Kapliczka znajduje się w grocie 

skalnej powstałej 
w wychodni pia-
skowca na Górze 
Perzowej. Bar-
dzo ciekawa for-
ma skalna. Dal-
sza droga po szla-
ku to schodki zbu-
dowane z płaskich 
kamieni poukłada-
ne pomiędzy ska-

łami. Przejść się da, ale co z rowerem? 
Nie przeciśniemy się! Trzeba poprowa-
dzić rower dookoła. Przejazd raczej nie-
możliwy, na szczęście to krótki odcinek, 
a więc nie ma problemu. Problem będzie 
troszkę dalej, gdy pojawi się pochylenie 
rzędu 45%, po którym ciężko będzie 
zejść, a zjechać w oponach bez kolców 
wydaje się być niemożliwe. 

jest jeszcze i tu możliwość opusz-
czenia szlaku skręcając przed kapliczką 
w lewo, w dół. prowadzą tam kamienne 
schody, aż do wsi hucisko. Dalej prosto 
na południe do Śliwin i według znaków 
do Strawczyna.

Ci, którzy jadą z nami mają możliwość 
„zaliczenia” Góry Perzowej – to tylko 
395 metrów npm., niewiele, ale trochę 
potu trzeba jednak na to poświęcić. Jed-
nak UWAGA: niedługo czeka na nas naj-
bardziej stromy odcinek, bez możliwości 
zjazdu, trzeba, i to ostrożnie, sprowadzić 
rower w dół. Dalej to już sama przyjem-
ność jazdy. Owszem, pojawi się jeszcze 
niejeden podjazd, ale nie będą one groź-
ne ani trochę. 

Ci, którzy jadą z nami 
mają możliwość 
„zaliczenia” Góry 
Perzowej – to tylko 
395 metrów npm., 
niewiele, ale trochę 
potu trzeba jednak na 
to poświęcić.

Widok na Górę Perzową

Aleja lipowa prowadząca do dworku Henryka Sienkiewicza Góra Perzowa - wąwóz
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Wreszcie wypadamy 
z lasu i jesteśmy w centrum 
Kuźniaków. Tu trzeba zoba-
czyć zarówno ruiny wielkie-
go pieca hutniczego z dru-
giej połowy dziewiętnaste-
go wieku, jak również staw, 
groblę i kanał doprowadza-
jący wodę do pracującego 
aż do 1955 roku młyna. 
I to już końcowy punkt wy-
cieczki. Teraz już tylko po-
wrót do Strawczyna, w po-
łowie asfaltem, (do Śliwin, gdzie spotka-
my tych, którzy pojechali na skrót) w po-

łowie polną drogą przez las. 
Nie jest ona w najlepszym 
gatunku, nieco piaszczysta, 
nieco błotnista, ale general-
nie nie najgorsza. W sezonie 
warto zatrzymać się tam na 
jagody, obficie rosnące po 
obu jej stronach. Przed na-
mi Strawczyn.

Skręt w asfaltówkę w le-
wo, by po pięćdziesięciu me-
trach skręcić w prawo kieru-
jąc się do wkrótce widoczne-

go zalewu i Centrum OLIMPIC. Zamknę-
liśmy małą pętlę!

Przejechaliśmy 22 kilometry po po-
fałdowanym terenie, częściowo bardzo 
trudnym, asfaltem tylko kilka kilome-
trów, reszta drogami polnymi, szutro-
wymi, górskimi. Potrzebowaliśmy na to 
około trzech godzin, wliczając w to oczy-
wiście zwiedzanie i odpoczynek. Objedź-
my jeszcze zalew – to dobra propozycja 
dla tych, którym mało było pedałowa-
nia, i dojedźmy do parkingu. Teraz tylko 
zapakować rower, umyć ręce i zamówić 
jakiś posiłek, bo należy się nam po cało-
dniowym wysiłku.

Czy Strawczyn oferuje tylko te dwie 
trasy? Nie, ale przejeżdżając taką ósem-

Kraj    

Przed nami Strawczyn.               
Skręt w asfaltówkę 
w lewo, by po 
pięćdziesięciu metrach 
skręcić w prawo 
kierując się do wkrótce 
widocznego zalewu 
i Centrum OLIMPIC. 
zamknęliśmy małą 
pętlę!

Chełmce - widok z lotu ptaka
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kę odwiedzisz zdecydowaną większość 
atrakcyjnych miejsc na terenie tej gminy. 
Podzieliliśmy ją na dwie części, aby by-
ła to trasa dla każde-
go. Pierwsza część dla 
rodzin z dziećmi, dru-
ga – dla wytrawnych 
rowerzystów, dyspo-
nujących co najmniej 
średniej jakości ro-
werem i sporą ilością 
energii do pokonania 
Góry Perzowej. 

Jest jeszcze taka możliwość, żeby od 
razu z Oblegorka skierować się na Głów-
ny Świętokrzyski Szlak. Należałoby po 
zwiedzeniu Pałacyku w Oblęgorku po-
jechać od razu w kierunku północnym, 
nie wracać do Centrum w Strawczynku, 
a dojechać do „czerwonego” GŚS i nim 
w lewo. Zdobylibyśmy Baranią i Siniew-
ską Górę, zobaczylibyśmy też Strawczyn 
z góry, z platformy widokowej w Hu-
cie Oblęgorskiej.

Zapraszamy więc na cały dzień do 
Strawczyna. Skorzystaj z możliwości, 
jakie oferuje Ci Centrum Sportowo-Re-
kreacyjne OLIMPIC i przyjedź do nas na-
wet niekoniecznie na rower. A wieczo-
rem możesz jeszcze przyrządzić sobie 
grilla, zjeść kiełbaskę przy ognisku lub 
przespacerować się przy świetle księży-
ca (i lamp) dookoła zalewu. Czekamy na 
Ciebie! 

Tekst i zdjęcia: Gmina Strawczyn 

Kraj    

Podzieliliśmy ją na 
dwie części, aby 
była to trasa dla 
każdego. Pierwsza 
część dla rodzin 
z dziećmi, druga 
– dla wytrawnych 
rowerzystów.

Strawczyn - wieczorny widok na zalew
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Dziś nie jest łatwo w polsce uprawiać turystykę wodną. 
Trudno też nazwać turystyką kręcenie się w kółko 
żaglówką po jeziorze, czy wynajęcie kajaka na jeden 
dzień. Żegluga rzeczna stanowi obecnie jedynie 

Wodą, pieszo lub rowerem

Jezioro Zegrzyńskie

pOmySł na WyciecZkę
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wspomnienie cienia dawnych lat, choć oczywiście na 
powrót połączeń komunikacyjnych dla ludności nie 
ma już co liczyć. ale wycieczkowce na całym świecie 
przeżywają lata prosperity, dlaczego więc nie u nas?

pomysł na Wycieczkę

dokończenie artykułu  
w PSk nr 648
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Tego nie wiemy, ale wiemy, że war-
to spróbować! I dlatego 16 lipca ru-
szamy „w poprzek” Polski czyli na 

wyprawę „Zachód-Wschód w 30 dni”. 
Relację przeczytacie na łamach „Poznaj 
swój kraj, ale już teraz, w kulminacyjnym 
momencie przygotowań postanowiliśmy 
zdradzić kilka sekretów z wyprawowej 
kuchni i nie chodzi bynajmniej o nasze 
menu. Dowiecie się za to jak przygoto-
wać wyprawę, żeby pozostała w pamięci 
na lata.

W poprzednim numerze „Psk” opisałem wyprawę „Polska Południe-Północ 
w 30 dni” – pieszą wędrówkę od Bieszczad do Bałtyku, jaką wraz z przyjaciółmi 
zorganizowałem w 2009 roku. Wspaniała przygoda i w zgodnej opinii uczestników 
nasza „wyprawa życia”. Czy można zorganizować wycieczkę jeszcze bardziej 
interesującą, która przebije poprzednią pod każdym względem? 

„Polska Zachód-Wschód 
    w 30 dni”, 

   czyli jak się zabrać do 
 organizacji wyprawy 
przez Polskę?

paTrOnaT

dokończenie artykułu  
w PSk nr 648
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Na uboczu miasta znajduje się niewiel-
ki klasycystyczny pałacyk, otoczo-
ny parkiem. Trzy lata temu zaby-

tek został gruntownie wyremontowa-
ny, a następnie przekształcony w hotel 
i restaurację.

pierwsza wzmianka o miejscowości Borynia pochodzi z księgi uposażeń 
biskupów wrocławskich, sporządzonej między 1295 a 1305 rokiem. Dzisiaj 
dawna wieś wchodzi w skład administracyjny jastrzębia-Zdroju. 

Borynia 

– pałacyk 
wśród pól

Borynie - widok od strony parku

DWOrki, pałace

dokończenie artykułu  
w PSk nr 648
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dużymi przeszkodami w spływie bę-
dzie przegrodzenie rzeki nasypem 
kolejowym w Elblągu i dobudowanie 

jazu do zabytkowego mostu w Szopach. 
Obie te przeszkody wymuszają kłopotli-
we przenoski kajaków.

może to być etap nie tylko wycieczki rowerowej czy samochodowej z elbląga do 
malborka, ale również cel jednodniowego spływu kajakowego, choć trzeba by 
przemyśleć kwestię transportu sprzętu pływającego  
do miejsca wodowania. 

Most na Fiszewce

Żuławy Wiślane

ZaByTek

kiedy powstał most? 
Niemożliwym wydaje się, aby Niemcy 

hitlerowskie w 1935 roku, na najważniej-
szej swojej drodze, czyli Reichstrasse nr 1  
budowały niezbyt szeroki, a w dodat-
ku zwodzony i nitowany, a nie spawany, 
most. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że 
rozwój transportu drogowego wyparł już 
w zasadzie transport wodny na tak ma-
łych rzekach, więc budowa mostu zwo-
dzonego mijałaby się z celem. Niestety, 
nawet lokalny oddział zarządu dróg nie 
zna udokumentowanej historii mostu, nie 
ma też już na tamtym terenie ludzi, którzy 
mieszkaliby tam przed wojną. Ale może 
któryś z naszych Czytelników ma jakieś in-
formacje na ten temat?

Most na Fiszewce: widok ogólny

Rdzewiejące mechanizmy mostu

dokończenie artykułu  
w PSk nr 648



Ornitologiczny rezerwat „Stawy Ra-
szyńskie” powstał 16. stycznia 1978 
roku. Decyzję o jego założeniu pod-

jął ówczesny Minister Leśnictwa i Przemy-
słu Drzewnego. Rezerwat położony jest 
w gminie Raszyn na terenie otaczającym 
miejscowości Raszyn, Puchały i Falen-
ty. Na obszarze 110 ha ochroną objęto 
kompleks stawów rybnych – wyjątkowo 
cenny ekosystem, który stanowi miejsce 
bytowania, odpoczynku, żerowania oraz 
lęgu wielu gatunków ptaków. W grani-
cach rezerwatu znajduje się 13 zbiorni-
ków wodnych, które różnią się między 
sobą powierzchnią, głębokością, a także 
stopniem zagospodarowania. Oprócz 
stawów hodowlanych (wszystkie z nich 
są typu karpiowego, o wodach stojących 
lub wolno przepływających), rezerwat 
obejmuje również liczne wyspy, groble 
oddzielające zbiorniki wodne, fragment 
zlewni rzeki Raszynki, kanały meliora-
cyjne, a także otaczające te wszystkie 
elementy wilgotne i podmokłe łąki. 

Opiekę nad rezerwatem „Stawy Ra-
szyńskie” sprawuje Instytut Technolo-
giczno-Przyrodniczy w Falentach (do 
2010 roku - Zakład Doświadczalny In-
stytutu Melioracji i Użytków Zielonych 
(IMUZ)), który jednocześnie prowadzi 
w tym miejscu gospodarkę rybacką. Je-

go siedziba mieści się w Falentach we 
wczesnobarkowym pałacu z I połowy 
XVII wieku.

aglomeracja warszawska – miejsce, które większości osób kojarzy się 
z zatłoczoną, betonową dżunglą. pośpiech, tłumy ludzi, samochody, hałas… 
Tymczasem wystarczy przejechać tylko kilka kilometrów, by po minięciu 
tabliczki z przekreśloną nazwą stolicy znaleźć miejsce wyjątkowe. na 
wszystkich pragnących odpoczynku i kontaktu z przyrodą, czeka niedoceniany 
ptasi raj – rezerwat „Stawy raszyńskie”.

Rezerwat „Stawy Raszyńskie” 

podwarszawski ptasi raj

parki i reZerWaTy

Wyspa na Stawie Rozgrodzonym

dokończenie artykułu  
w PSk nr 648
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Na górnym przedzamczu Zamku Krzy-
żackiego w Toruniu stoi barokowy 
dworek z końca XVIII wieku. Głów-

nym gospodarzem jest obecnie Centrum 
Kultury ZAMEK KRZYŻACKI, ale był 

taki czas, że zamieszkiwali w nim gene-
rałowie wraz ze swoimi rodzinami. To 
właśnie z tego powodu obiekt ten nazwa-
ny został GENERAŁÓWKĄ. I nie byłoby 
w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby 

nie fatum, a może klątwa, jaka wisiała 
nad tym obiektem i która zawsze doty-
kała jego głównych najemców. 

Chociaż można do wewnątrz wejść, bo mieszczą się tam biura, ale – tak 
naprawdę – w środku nie ma eksponatów, ani wyposażenia do oglądania. 
A z zewnątrz – jednym obiekt się podoba; innym – niekoniecznie.

Fatum 
nad Generałówką

KRAj

Generałówka od frontu

dokończenie 
artykułu  

w PSk nr 648
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Chełmce pamiętają pradawne czasy, 
są bardzo starą osadą. Pierwotny Ko-
ściół na górze powstał w miejscu po-

gańskiej gaudyny, wznoszącej się w tym 
miejscu wcześniej. Najstarsze podania 
kronikarskie podają, że w okresie pa-
nowania pierwszych Piastów obok po-
gańskiej świątyni rozlokował się dwór 
obronny. 

Sanktuarium Maryjne w Chełmcach ma swe początki przed około trzema 
stuleciami. Sam cudowny Obraz Matki Bożej podobny w treści jest do kopii 
częstochowskiej. Wizerunek ten, jak i usytuowanie Kościoła na dosyć wysokim 
wzgórzu (188,5 m n.p.m.) niedaleko Kalisza w Wielkopolsce, przysporzyły świątyni 
tytuł Kaliskiej Częstochowy.

Chełmce:

Kaliska Częstochowa

SankTuarium

Neogotycka bryła świątyni

dokończenie artykułu  
w PSk nr 648
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Światło z Rozewia pokazywało marynarzom drogę już w sie-
demnastym wieku. Później jednak zaniechano tych czynno-
ści aż do wielkiej katastrofy kilkunastu francuskich statków 

z czasów napoleońskich. Ich zatonięcie sprawiło, że na wyso-
kim klifie znów zaczęto wieczorami rozniecać ogień. Rok 1821 
przyniósł pierwszą stałą konstrukcję latarni. Źródłem światła 
było wówczas coś w rodzaju lampy naftowej, spalające jednak 
nie naftę a olej rybi. Światło wzmacniano lustrem, natomiast 
soczewkę Fresnela, dodatkowo koncentrującą strumień światła 
zamontowano w roku 1866.  

Ciekawostką jest fakt, że w 1875 roku uruchomiono na Ro-
zewiu drugą latarnię, po to, aby odróżnić światło z przyląd-
ka od niedalekiej stamtąd latarni w Czołpinie. Taki stan trwał 
do 1910 roku, kiedy to zmodernizowa-
no starą latarnię, a nowszą wyłączono 
z eksploatacji. Idąc z duchem czasu, la-
tarnia otrzymała żarówkę elektryczną, 
a obok wybudowano małą elektrownię 
do jej zasilania. Takie to były czasy, że 
latarnik musiał sam o wszystko zabie-
gać, miał nawet własny piec chlebowy 

i wędzarnię ryb. W takim kształcie latarnia przetrwała II RP, 
wojnę i lata PRL-u aż do 1978 roku. Wówczas ponownie pod-
wyższono ją, a także zmieniono źródło światła na nowocze-
śniejsze. Odtąd latarnia rozbłyskuje czterdziestoma żarówkami 
po obu stronach obrotowego panelu. Co ciekawe, nowy pa-
nel świetlny ustawiono ponad starym, który zostawiono jakby 
w rezerwie... Teraz pełni on funkcję eksponatu muzealnego.

Bo latarnia jest dzisiaj i zabytkiem, i muzeum. Zobaczyć 
można w niej nie tylko wspominane stare żarówki i soczewki 
Fresnela, ale modele innych polskich latarń, a wokół sąsied-

nie budynki, zwłaszcza maszynownię, która produkowała 
prąd dla latarni.

Pisząc o latarni, nie sposób pominąć 
dwóch postaci na trwale z nią związanych. 
Pierwsza  z nich to Stefan Żeromski, który 
bywał tam na początku lat dwudziestych 
ubiegłego wieku. Od 1938 roku latarnia 
nosi jego imię. Otwarty jest też tam pokój 

pisarza, zniszczony przez Niemców  w czasie ostatniej wojny, 
a odtworzony w 1961 roku.

Również z wojną związana jest postać Leona Wzorka, 
aresztowanego przez Niemców, ostatniego przedwojenne-
go polskiego latarnika, wkrótce potem rozstrzelanego w nie-
odległej Piaśnicy. Jemu poświęcona jest tablica wmurowana 
wewnątrz latarni.

Dziś mimo rozwoju elektroniki, radarów, systemów loka-
lizacji nadal światło latarni pokazuje ludziom morza drogę do 
brzegu i wydaje się, że tak już zostanie...                         

Tekst i zdjęcia: Kamil Nowak

Chyba każdy z nas będąc na wakacjach w popularnym „Władku” lub na jastrzębiej 
Górze był chociaż raz na Rozewiu i zwiedził latarnię morską imienia St. Żeromskiego.

Latarnia Morska

Rozewie

Z naSZej OkłaDki

Obrotowy panel z reflektorami

Zostawiłeś tu też swoją tarczę szkolną?

Muzealna żarówka i soczewka Fresnela

Wysokość latarni – 32,7 m.
Wysokość źródła światła – 83 m n.p.m.
siła światła – 8 x 200 W (4 mln świec) 
Charakter sygnału  –  cykl 3 sekundowy 
0,1 s światło i 2,9 s przerwa

Zasięg światła – 26 mil morskich (48,2 km)
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Gród
Wzięło się to słowo z grodzenia: prasłowiańskie gorditi znaczyło 
„grodzić”, więc gród, gorod, hrad i inne słowiańskie słowa oznaczały 
i oznaczają to, co bywało ogrodzone - najczęściej dlatego, żeby nikt 
się nie wdarł.  

FeLIeTON BRALCZyKA

Wprawdzie praindoeuropejskie 
ghor-/gher bliższe było „otacza-
niu”, „obejmowaniu”, ale u Sło-

wian ogrodzenie czy to twierdzy, czy 
miasta, brało się z chęci zabezpieczenia 
przed wrogiem lub innymi intruzami. 
A „grodowy” rdzeń mamy przecież i w 
zagrodzonej zagrodzie, i w przegradzają-
cej przegrodzie, i w ogrodzonym ogrodzie, 
a nawet w nagradzającej nagrodzie, która 
oznaczała kiedyś „naprawioną krzywdę”, 
może też naprawioną przez naprawienie 
ogrodzenia. Ta etymologia nie jest zbyt 
pewna - w każdym razie wiadomo, że 
niegdyś nagrodzić to było „uczynić za-
dość”, więc i „dać zapłatę” - a od takiej 
zadośćczyniącej zapłaty do nagradzającej 
nagrody już niezbyt daleko.

Słowo gród ma bliskich formą i znacze-
niem kuzynów we wszystkich językach 
słowiańskich. Nasz polski gród brzmi nie-
co staroświecko: jeśli ma znaczyć „wa-
rowna twierdza, otoczona fosą lub mu-

rem”, to odnosi się do czegoś starego, 
zabytku; jeśli to ma być „miasto”, wte-
dy jest słowem wzniosłym, rodzajem ję-
zykowego archaizmu. Słowo gród miało 
jeszcze jedno odniesienie: to była sądowa 
instancja, szlachecka. Najpierw „pozywa-
ło się do grodu” za różne przewinienia, 
potem zinstytucjonalizowało się to na ty-
le, że przez gród rozumiano także „sie-
dzibę starosty sprawującego sądownic-
two”. Określenie sąd grodzki jest dla nas 
wciąż bliskie i zrozumiałe - ale i tak widzi-
my w tym świadectwo odległej przeszło-
ści. Ale przy tym tak czy inaczej jest to 
słowo poważne i mocne - a gdy chcemy 
więcej jeszcze tajemniczości, dawności 
i mocy dodać, mówimy o grodziszczu...

Pojawia się ten gród i w nazwach 
miast, w różnych językowych wersjach 
- czy to jako -gród, -gard, -grad czy -hrad, 
od Nowogrodu (Nowgorod) do Belgradu. 
Nawet nowo tworzone nazwy (i potem 
na szczęście zaniechane) przybierały ten 

człon, jak choćby Leningrad, Stalingrad 
czy nasz jeszcze bardziej efemeryczny 
Stalinogród. A przetworzony gród jest 
i w Grodźcu, i w obu Grodziskach (Ma-
zowieckim i Wielkopolskim), i w Gródku, 
i w Nowogródku, a nawet w Grójcu...

Kiedy mówimy o dawnych grodach, czy 
to jako o warownych zamkach, czy o mia-
stach, jak Grody Czerwieńskie, używamy 
tego słowa w naturalny sposób - ale kie-
dy odnosimy je do miast współczesnych 
i mówimy na przykład o grodzie syrenim 
czy o grodzie nad Odrą, to trochę preten-
sjonalny patos tego nadmiernie wykorzy-
stywanego stylistycznie archaizmu mo-
że niektórym nieco przeszkadzać. Tylko 
w wielkiej literaturze, jak w „Panu Tade-
uszu” „gród zamkowy nowogródzki” gród  
trzyma się dobrze i brzmi naturalnie. Mic-
kiewicz zresztą lubił to słowo.

I nam się też podoba. 

Jerzy Bralczyk
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Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 3. miasto u ujścia Słupi do Bałtyku, 8. dzwonowaty krój sukni, 13. miasto powiatowe na Wysoczyźnie Płońskiej, 15. 

witamina B3, kwas nikotynowy, 17. australijska jaszczurka z kołnierzem, 18. lamówka, obszycie brzegu ubrania, 19. szlachetny 
grzyb, 20. miasto w pow. konińskim, z Łukiem Napoleona, 21. miasto nad Obrą, w pow. międzyrzeckim, 22. miasto powiatowe 
nad Regą, 23. zabawowe widowiska średniowieczne, 24. sudecki dopływ Łaby, 25. płynie przez Halle, 28. 1/12 roku, 29. miasto 
nad Sanem, w pow. rzeszowskim, 30. okres ośmiodniowy, 31. łobuziak, ulicznik, 32. dźwięk tłuczonego szkła, 33. grecka Miner-
wa, 36. Mike …, amerykański bokser „Bestia”, 37. dawny internat, 38. w tym zespole śpiewał M. Grechuta, 41. od świtu do zmro-
ku, 42. płynie przez Wadowice, 43. droga dla aut, 46. narty, 47. równowartość pieniężna, 51. prezentacja, 55. wydobywana koło 
Tarnobrzegu, 58. miasto powiatowe blisko Wrocławia, 59. kawon, 60. nad nią Głogów, 62. arabski władca, 63. płynne lekarstwo 
na kaszel, 64. hazardowa gra karciana, 65. mityczny tytan dźwigający sklepienie niebieskie, 66. włoska gmina podalpejska, cen-
trum turystyczne, 67. barokowy wirtuoz organów, 68. zaleta, przymiot, 69. oficer wojsk kozackich, 70. tytuł indyjskich władców, 
71. miasto powiatowe nad Wartą, 72. okrągły, marszczony kołnierz, 73. zrzeszenie rzemieślników, 74. jednokomórkowy pełzak, 
75. ulica, droga, 76. uczestnik rozgrywek sportowych.

Pionowo: 1. wypoczynkowa nadmorska wieś w pow. koszalińskim, 2. płynie przez Gorzów śląski, 3. sztubak, 4. portowy bar, 5. 
klątwa, ekskomunika, 6. potrawa lub kłopotliwa sytuacja, 7. wykopnięcie piłki, 8. kobieta bardzo niskiego wzrostu, 9. z niego wy-
dobywana ropa lub gaz, 10. wkładana do książki, gdy przerwiemy czytanie, 11. porządek i schludność, 12. tasiemka na mundurze 
oznaczająca stopień służbowy, 14. przed omegą w greckim alfabecie, 16. wybrany przez Boga, 25. miasto u podnóża ślęży, 26. … 
Górne, miasto w pow. mikołowskim, 27. spis spraw sądowych wg kolejności ich rozpatrywania, 34. miasto w pow. wołomińskim, 
nad Cienką, 35. podwarszawskie miasto w pow. nowodworskim, 39. … nad Notecią, miasto, 40. Homole w Małych Pieninach, 43. 
ementaler, 44. fusy, 45. słynna opera Verdiego, 47. kosodrzewina, 48. miasto powiatowe w woj. mazowieckim, z Pałacem Ogińskich, 
49. obrabiarka skrawająca, 50. miasto w pow. białogardzkim, 51. Daniel …, dziennikarz, partner A. Osieckiej, 52. tumany pyłu uno-
szące się w powietrzu, 53. patyczek z główką, 54. miasto nad Obrą, w pow. nowotomyskim, 55. warzywo o jadalnych młodych pę-
dach, 56. fikcyjna kraina wiecznego szczęścia, 57. bat na krótkim trzonku, do wymierzania chłosty, 61. okrywa rogowa palców ssa-
ków parzystokopytnych.

Wśród autorów prawidłowego rozwiązania zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez Wydawcę. Rozwiązania 
krzyżówek prosimy przesyłać do 22. lipca 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 76 utworzą rozwiązanie.
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ROZWIąZANIA KONKuRSóW

Poznaj swój kraj 1-3/2016

Nagroda dla 
spóźnialskich.

W tym miesiącu otrzymaliśmy trzy spóź-
nione odpowiedzi. Niezbędnik turystycz-
ny wysyłamy do Radomia, do p. Aliny.

Hasło krzyżówki 645-647

Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 1-3/2016 jest hasło: 
Jedyna w Polsce hodowla bizonów amerykańskich znajduje się 
w Kurozwękach w gminie Staszów.

Otrzymaliśmy 48 maili i 16 kartek pocztowych.

Nagrody wylosowali: p. Barbara z Gliwic; p. Elżbieta z Ostrowi 
Mazowieckiej, p. Grzegorz Karasiewicz z Torunia.

„Znasz-li ten kraj”
Na zdjęciu 
przedstawiono tzw. 
skałę „Grunwald”  
w „Skamieniałym 
Mieście” na Pogórzu 
Ciężkowickim.
Nagrodę wylosował:  
p. Wojciech (F0527)  
z Przasnysza.
  
Otrzymaliśmy 29 maili 
i 5 kartek pocztowych.

„Co to za obiekt?”

Fotografia przedstawia Bazylikę Mniejszą Wniebowzięcia NMP. 
w Węgrowie. To tam, w zakrystii świątyni mieści się tzw. „Lustro 
Twardowskiego”...

Otrzymaliśmy 18 maili i 7 kartek pocztowych. 

Nagrody wylosowali: p. Renata z Zielonej Góry, p. Antoni  
z Olszyny i p. Jarosław ze Skrzyszowa.

Wszystkim którzy 
odpowiedzieli prawidłowo 

serdecznie gratulujemy! 
Dziękujemy za wszystkie 

odpowiedzi, również  
te błędne!

redakcja: 01-445 Warszawa ul. Ciołka 17 
tel: 22-299-70-74 redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl
redaktor naczelny: Paweł Cukrowski
Projekt, grafiki i skład: Tomasz Rządkowski

autorzy tekstów i zdjęć:  jerzy Bralczyk, Paweł Cukrowski, eliza i Filip Deskur, 
Barbara englender, Barbara Fliegel, Tadeusz Gawel, Gmina Strawczyn, Piotr Górski, 
Lech Kadlec, Kamil Nowak, Maksymilian Madej, Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, emilia Plichta, Piotr Sokołowski, 
Marek Paweł Tomaszewski, jan Wortyński
okładka: Latarnia Morska - Rozewie, fot. Barbara Fliegel   
nakład: 8000 egz.  
kod numeru: BB17048244

numer konta: Pko BP 02 1020 1026 0000 1602 0119 3895
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.

 

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

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”.
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600 bezpłatnych biletów i vouchery dla Ciebie 
Do grupy współpracujących z nami firm w ramach „Poznaj Taniej” dołączyły 
kolejne. Witamy Muzeum Kolei w jaworzynie Krynickiej i Skansen 
w Tokarni niedaleko Kielc.

Wszycy nasi Partnerzy oferuja dla Prenumeratorów i Czytelników i Fanów 
„Poznaj swój kraj” bilety upoważniające do bezpłatnego zwiedzania 
swoich obiektów i eksponatów, względnie vouchery (20zł) obniżające ceny 
wycieczek lub noclegów..

Dla kogo te przywileje?
a) Dla wszystkich, którzy przyślą nam swoje zdjęcie na tle obiektu 
prezentowanego na okładce. Do rozlosowania co miesiąc trzy bezpłatne 
podwójne wejściówki.

B) Dla Prenumeratorów - systematycznych uczestników naszych 
konkursów: Znasz-li oraz Fotozagadka. W nich za każdą prawidłową 
odpowiedź przyznamy dwa punkty, za błędną (czasem się zdarzają) – 
jeden. W numerze grudniowym znajdzie się podsumowanie, a nagrodami 
będą wejściówki/vouchery ważne na rok 2017.

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

C) Dla laureatów konkursów prowadzonych na łamach Miesięcznika, lub 
na portalu Facebook. Do udziału w konkursach zapraszamy wszystkich 
Czytelników.

D) Dla każdego, kto ufunduje prenumeratę dla szkoły, biblioteki, SKKT, 

PTTK, Domu Dziecka lub innych Instytucji. Za fundacje prenumeraty 
przyznamy trzy wejściówki/vouchery.

E) Dla Prenumeratorów biorących udział w imprezach, których Patronem 
Medialnym jest „Poznaj swój kraj”.  

F) Dla Prenumeratorów, korzystających z noclegu w jednym z naszych 
Obiektów Rekomendowanych. 

Zwracamy uwagę, że wykorzystanie bezpłatnych wejściówek 
i voucherów jest możliwe wyłącznie przy respektowaniu Regulaminu 
danej firmy. Chodzi tu przede wszystkim o takie sytuacje, gdy trzeba 
wcześniej zarezerwować sobie wejście bo na wybrany dzień wszystkie 
miejsca mogą być zajęte. Bezpłatny bilet oznacza tylko, że za wejście się 
nie płaci.

Może też się okazać, że w niektórych przypadkach trzeba będzie zapłacić 
za obligatoryjną usługę przewodnika.

Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę, są natomiast 
odstępowalne. Należy przy tym powiadomić o tym fakcie wystawcę 
vouchera. jedna osoba może wykorzystać na jedną imprezę tylko jeden 
voucher.

Szczegółowy opis oferty na stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl. 
Lista współpracujących Partnerów nie jest zamknięta. Prowadzimy 
rozmowy z kolejnymi firmami.
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Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu

09-200 Sierpc 

24-275-28-83
www.mwmskansen.pl3 Muzeum  

Przemysłu

    
Bi
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ty

Muzeum Przemysłu 
i Kolejnictwa na Śląsku

58-140 Jaworzyna Śląska

74-637-43-30
www.muzeumtechniki.pl11Spływ łodziami 

podziemną sztolnią
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Sztolnia Czarnego Pstrąga 
42-600 Tarnowskie Góry  

32-285-49-96
www.kopalniasrebra.pl/ 

sztolnia/sztolnia.php7

Wypoczynek 
w domkach 

letniskowych
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Nadbużańska 
Cisza

22-523 Matcze
505-150-269

www.nadbuzanska-cisza.pl1
Wycieczki  

pociągami retro    
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Turkol 
 

60-622 Poznań

603-366-366
www.turkol.pl9Muzeum  

chleba

    
Bi
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ty

Muzeum Chleba, Szkoły 
i Ciekawostek

41-922 Radzionków

32-387-17-60
www.muzeum-chleba.pl5

Skansen 
budownictwa 

wiejskiego
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Muzeum - Kaszubski Park  
Etnograficzny

83-406 Wdzydze Kiszewskie  
58-686-11-30

www.muzeum-wdzydze.gda.pl10Muzeum  
kopalni srebra

    
Bi
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ty

Zabytkowa Kopalnia Srebra 
Tarnowskie Góry

42-600 Tarnowskie Góry

32-285-29-81
www.kopalniasrebra.pl6

Wycieczki 
krajowe 

i zagraniczne
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Biuro Podróży  
Artur

 04-083 Warszawa

22-403-06-96
www.artur.waw.pl2

Skansen 
budownictwa 

wiejskiego
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ty

Muzeum  
Wsi Kieleckiej
26-060  Chęciny

41-315-41-71
www.mwk.com.pl12Wynajem 

kajaków    
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ry

Kajaki.pl

81-770 Sopot 

58-550-27-74
www.kajaki.pl8Muzeum 

hutnictwa

    
Bi
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ty

Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego im. S. Woydy

05-800 Pruszków  

22-758-72-66
www.mshm.pl4

Przyślij nam swoje zdjęcie na tle rozewskiej latarni!




