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Prenumerata 2017 
zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem  

wysyłka pocztą  
ekonomiczną    priorytetową 

102 zł     110 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  
Rocznik 2013  
Rocznik 2014  
Rocznik 2015  
Rocznik 2016  

pojedyncze numery - á 6 zł/egz.

Prenumerata 2017
za pobraniem 

105 zł

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

Prenumerata 2017
dla szkół 

90 zł
Prenumerata 2017 
 zbiorcza 6 prenumerat  

420 zł
Prenumerata 2017 

 papierowa  
i elektroniczna 

129 zł

Prenumerata 2017 
Dodatkowa Karta Prenumeratora 

10 zł

Prenumerata zagraniczna

2017
199 zł (2 egz. 279 zł)

Cuda przyrody

Od jednego z naszych Czytelników i Prenumeratorów – p. Tomka z Goczałkowic-Zdroju otrzymaliśmy 
„porcję zimowych gruszek” rosnących chyba jednak nie na wierzbie, ale innym drzewie na Oksywiu w Gdyni. 
Dziękujemy i prosimy o następne, równie ciekawe zdjęcia!

Prenumerata elektroniczna 

e-PSK 2017  69 zł
e-PSK 2017  7,50zł/egz.

e-PSK 2013  39 zł e-PSK 2015  39 zł 
e-PSK 2014  39 zł e-PSK 2016  39 zł Karta ważna do 31 stycznia 2018 r.

Prenumerata Redakcyjna 2017

Gdzie to było” - to konkurs dla 
uważnych Czytelników, którzy 
potrafią skojarzyć obiekt 

ze zdjęcia, z podobnym motywem 
prezentowanym w innym ujęciu, 
w jednym z poprzednich wydań  
„Poznaj swój kraj”. 

Jeśli wiesz, co przedstawia dane 
zdjęcie – wystarczy odszukać 
w archiwaliach, w którym numerze było 
prezentowane zdjęcie przedstawiające 
tę samą treść – i zadanie rozwiązane...

Gdzie to było?
Odpowiedzi do każdego 

konkursu prosimy przysyłać 
w oddzielnych mailach lub na 
oddzielnych kartkach w jed-
nym liście To nam znakomicie 
ułatwi segregację i zmniejszy 
prawdopodobieństwo błęd-
nego zaszeregowania od-
powiedzi. Na widokówki czy 
kartki pocztowe czekamy od 
tych z Państwa, którzy biorą 
udział tylko w jednym z kon-
kursów. 

Prosimy o odpowiedzi 
WSZYSTKICH Czytelników, 
natomiast w Konkursie Dłu-
gofalowym punkty zliczać 
będziemy tylko naszym Pre-
numeratorom.

Odpowiedzi prosimy wy-
syłać na adres Redakcji lub 
mailem na: konkursy@poznaj-
-swoj-kraj.pl do dnia 5 czerw-
ca 2017 r.

Chcących wziąć udział 
w Konkursie Długofalowym 
prosimy o podanie numeru 
Karty Prenumeratora. 

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym



Lato przed nami. Zanim rozjedziemy się na cztery świata strony, zapo-
znajmy się z naszymi propozycjami na ten sezon. Mamy jak zwykle kilka 
pomysłów dla Was. 

Może na Mazury? Dziś opisujemy trasę samochodową z Warszawy do Mrągo-
wa. Zamiarem naszym było opisać drogę do stolicy Mazur, ale które miasto 
jest ich stolicą? Giżycko? Ełk? Mikołajki? Mrągowo? No bo przecież nie Olsztyn, 
a takie odpowiedzi słyszałem w prywatnych rozmowach...
A jak Wy uważacie? Zapytamy o to po wakacjach.

Na pewno będąc na Mazurach zajrzeć do dawnej kwatery Hitlera w Gierłoży. Może po zmianie 
zarządcy coś tam się wreszcie ruszy, bo jak na razie to stan „Wolfschanze” odstrasza. A przecież 
można z tego zrobić atrakcję turystyczną na miarę europejską.
Taką, jaką jest np. Ciechocinek. Właśnie teraz, gdy czytacie te słowa zakwitają tam przepiękne dy-
wany kwiatowe, a tysiące kuracjuszy spaceruje po Parku Zdrojowym i między tężniami.
Tych, którzy wolą góry – zapraszamy w Beskidy do wyszukiwania i odkrywania nowych jaskiń. Jedną 
z nich, odkrytą (ponownie) nie tak dawno temu prezentujemy w tym wydaniu naszego Miesięcznika. 
Jak można z sercem i rozumem zagospodarowywać dawne budowle – pokazuje zamek, który tak 
naprawdę jest pałacem – Zamek Moszna. Jest piękny o każdej porze roku.

Marsz Śledzia
Zapraszamy do Marszu Śledzia, który w tym roku odbędzie się w sobotę 19 sierpnia. Nasza Re-
dakcja patronuje i w tym roku temu wydarzeniu i podobnie jak to było wcześniej mamy dwie bez-
płatne wejściówki na te wyjątkowa imprezę. Komu je przydzielimy? Jeszcze nie wiemy. Poinformu-
jemy o tym za miesiąc.

Nasze Naj 
Szukamy NAJ – czyli najciekawszych, najwyższych, najstarszych, najatrakcyjniejszych miejsc w Pol-
sce. Czekamy na Państwa zgłoszenia, najlepiej mailem na adres biuro@poznaj-swoj-kraj.pl.
Wśród zgłaszających wylosujemy dziesięć podwójnych wejściówek do Obiektów z naszej listy Po-
znaj Taniej. Razem z propozycją (może ich być kilka) prosimy o wybór nagrody według schematu: 
1-2-3, czyli w pierwszej kolejności od Partnera nr 1, jeśli nie będzie- to 2 itd.
A jeśli chcecie Państwo aby opublikować Wasze imię, nazwisko i miejscowość – prosimy o zgodę 
na to razem ze zgłoszeniem swych propozycji.

Pieszo 
Pamiętacie człowieka z deską? Patronowaliśmy mu w przej-
ściu z Katowic do Warszawy z deską do prasowania. 
A marsz z okolic Cedyni do Horodła? Teraz patronuje-
my kolejnemu takiemu „szaleńcowi”, który chce przejść 
Polskę po linii prostej (lub prawie prostej) z Bieszczad, ze 
wzgórza Wierszek, do granicy z Niemcami w Świnoujściu.
Łukasz Mizeracki weźmie ze sobą namiot, karimatę, 
prostą kuchenkę i dużo optymizmu. 
A cel wędrówki? To propagacja wiedzy o hospicjach,  
a szczególnie o warszawskim hospicjum św. Krzysztofa.  
Spośród tych, którzy spotkają go na swojej drodze i zro-
bią sobie z nim zdjęcie, wraz z naszym logo (będzie miał 
przy sobie), rozlosujemy dziesięć podwójnych wejśció-
wek z naszej listy „Poznaj Taniej”.
Start około 25 maja z południowo-wschodniego zakątka 
Polski. Większe miasta po drodze to m. in. Jędrzejów, 
Włoszczowa i Sieradz. 
Więcej informacji na: 
https://web.facebook.com/PolskaProsto/, ale i na na-
szym profilu na FB. 

Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski

Moi mili

8 - 10 września 2017

Gala Parowozów
Jaworzyna Śląska

13 sierpnia 2017

Podlaskie Święto
Chleba

Ciechanowiec

19 sierpnia 2017 r.

Marsz Śledzia
Kuźnica - Rewa

4 czerwca 2017

Dzień
Dziecka

Sierpc

22 września 2017 r.
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Kopalnia Soli „KŁoDaWa” S.a. to:

KłodawsKa Podziemna 
Trasa TurysTyczna

WNĘTRZA ZIEMIWNĘTRZA ZIEMI
Podróz do 

• 20 mln m3 komór i pustek poeksploatacyjnych
• około 400 km komór i chodników
• zjazd windą z prędkością 6 m/s
• trasa turystyczna 600 metrów pod ziemią
• 2,5 godz. pobytu w kopalni
• możliwość poznania pracy górnika

Bliższe informacje: 
www.sol-klodawa.com.pl oraz infolinia 63 27 33 304

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego 
Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A.

tel. 63 27 33 304, 63 27 33 242 (godz. 7:00 - 15:00)
bot@sol-klodawa.com.pl
Rezerwacja posiłków: tel. 63 27 33 554
e-mail: hotel@sol-klodawa.com.pl
Jesteśmy na Facebook’u: 
www.facebook.com/klodawskapodziemnatrasaturystyczna/  

Warszawa

Bydgoszcz

Łódź

Poznań

Toruń

KłodawaKłodawa

600 
metrów 

Dasz radę?
w

 100 sekund. 
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Pamiątki z getta
TEMAT MIESIĄCA

Pomnik powstania w getcie warszawskim

Warszawa

Dziewiętnastego kwietnia 1943 roku, a był to poniedziałek po Niedzieli Palmowej, 
wcześnie rano do getta wkroczyło blisko 900 uzbrojonych po zęby esesmanów. 
Mieli do dyspozycji czołg, dwa wozy pancerne, szła z nimi też pewna ilość 
żydowskich policjantów z getta. Zadanie: usunąć z dzielnicy żydowskiej ostatnich 
jej mieszkańców, spędzić na Umschlagplatz, opornych i pozostałych rozstrzelać na 
miejscu. Wita ich cisza. 

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
W PSK NR 660
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Dziękujemy wszystkim biorą-
cym udział w naszych kon-
kursach, szczególnie tym 

osobom, które z racji tego, że są 
naszymi Prenumeratorami, biorą 
udział w Konkursie Długofalowym.

Otrzymaliśmy od naszych Prenumerato-
rów po kilkadziesiąt odpowiedzi na każde pyta-
nie, wyniki (skorygowane) prezentujemy obok. 
Dziękujemy również tym osobom, które będąc 
„tylko” naszymi Czytelnikami również przy-
słały odpowiedzi na ten, czy inny konkurs. Do 
udziału w nich zachęcamy każdego, punkty na-
tomiast za poprawne odpowiedzi zliczamy je-
dynie naszym Prenumeratorom.

Do losowania nagród – przystępują wszy-
scy, którzy przysłali nam prawidłowe od-
powiedzi.

Niestety, wkradł nam się paskudny błąd 
do regulaminu Konkursu Długofalowego. 
Otóż napisaliśmy tam, że przyznajemy je-
den punkt za odpowiedź, co na zdjęciu, drugi 
za informację, gdzie się dany obiekt znajduje.

Nie tak miało być i tak nie ocenialiśmy. Do 
tego, aby odpowiedzieć, co jest na zdjęciu 
jest konkurs „Znasz-li” i „Fotozagadka”. Tu 
chodzi o odszukanie w numerach archiwal-
nych podobnych zdjęć do prezentowanych, 
a jeśli już ktoś je odszuka, to będzie wiedział 
co takie zdjęcie przedstawia.

W rubryce „Gdzie to było 1” nie będzie 
zmian. Zmiany zrobimy natomiast w rubryce 
„Gdzie to było 2”, gdzie niesłusznie przyzna-
liśmy dodatkowy punkt osobom, które wska-
zały, że nie tylko wewnątrz numeru, ale i na 
okładce pokazano Bieszczadzką Kolej Leśną.

Przepraszamy zainteresowanych (dwie 
osoby) i czynimy zadość osobom słusz-
nie protestującym.

Podajemy raz jeszcze, tym razem pra-
widłowy punkt dotyczący punktacji w Kon-
kursie.

PUNKTACJA:
Fotozagadka: jeden punkt za odgadnię-

cie, co przedstawia dane zdjęcie i drugi za 

odpowiedź, gdzie się dany obiekt znajduje. 
Przykładowa odpowiedź to: ulica Mariac-
ka, Gdańsk, albo wieża Zamku Królewskiego 
w Warszawie.

Znasz-li: jeden punkt za odpowiedź, co 
na zdjęciu, drugi za lokalizację. Przykłado-
wo: Krzyż na Łysicy, albo szczyt Sokolica w Pie-
ninach.

Gdzie to było?: jeden punkt za odpowiedź 
w którym numerze pokazano inne ujęcie te-
go samego obiektu/przedmiotu. Przykład 
podano wyżej.

Jeśli zdjęcie danego obiektu pokazano 
w kilku numerach Miesięcznika – przyznamy 
tych punktów tyle, ile biorący udział w Kon-
kursie prawidłowo wskazał.  

KONKURS DŁUGOFALOWY

Pani Wiesława Puszczańska z Konina Pan  Tomasz Puszczański z Konina Pan Jan Kamiński z Grudziądza Pan Jan Kamiński z Grudziądza

Pan Bogusław Dąbrowski Pan Jan Kamiński z Grudziądza

  ZDJĘCIA Z OKŁ ADKI    ZDJĘCIA Z OKŁ ADKI   ZDJĘCIA Z OKŁ ADKI   ZDJĘCIA Z OKŁ ADKI   ZDJĘCIA Z OKŁ ADKI    

Znaszli Foto Gdzie Mar.17 Znaszli2 Foto2 Gdzie2 Mar.17

H0011 Elżbieta 0 2 1 3 2 2 2 6
H0077 Kazimierz 2 2 1 5 2 2 2 6
H0088 Halina 2 2 2 2 4
H0167 Agnieszka 2 2 0
H0202 Mariusz 2 2 0 4 2 1 3
H0246 Marcin 2 2 1 5 2 2 1 5
H0549 Daria 2 2 4 2 1 3
H0652 Marcin 2 2 1 5 2 2 2 6
H0731 Marian 0 0 2 2
H0999 Zdzisław 2 2 4 2 2 4
H1192 Tomasz 0 2 2
H1304 Jan 0 2 2
H1337 Piotr 2 2 1 5 2 2 1 5
H1359 Grzegorz 2 2 4 2 1 3
H1642 Joanna 2 2 4 2 2
H1675 Józef 1 2 3 2 2
H1732 Jan 1 2 2 5 2 1 1 4
H1743 Krystyna 2 2 0
H1899 Bogdan 2 2 2 1 3
H1945 Jerzy 2 2 1 5 2 2 2 6

H2035A Grzegorz 2 2 1 5 2 2 2 6
H2316 Agnieszka 2 2 1 5 2 2 4
H2406 Iwona 2 2 4 2 2 4
H2463 Antoni 2 2 4 2 2
H2553 Tomasz 2 2 1 5 2 2 2 6
H2643 Wojciech 0 2 2
H2801 Jan 2 2 1 5 2 2 2 6
H2992 Jacek 2 2 2 6 2 2 2 6
H3025 Henryk 2 0 2 2 1 3
H3126 Janusz 2 2 1 5 2 2 2 6
H3227 Przemysław 0 2 2
H3317 Urszula 2 2 2 2
F3341 Dariusz 1 2 3 2 2 4
H3486 Tomasz 2 2 2 2
H3598 Przemysław 2 2 4 2 1 3
H3609 Aleksandra 2 2 2 6 2 2 1 5
H3723 Monika 2 2 0 4 2 2
H3778 Ignacy 2 2 2 6 2 2 2 6
H3802 Piotr 2 2 1 5 2 2 4
H3835 Joanna 2 2 4 2 2
H3993 Maria 2 2 1 5 2 2 4
H4015 Maria 0 2 2

Konkurs Długofalowy - punktacja

Dziękujemy za przysyłane zdjęcia z „okładki”. Szczególnie dużo otrzymaliśmy ich z Maczugą Herkulesa – prezentujemy te, które się 
nie zmieściły ostatnim razem. Otrzymaliśmy też, choć tylko jedno, zdjęcie z „Poznaj swój kraj”, z parowozem w tle.

Czekamy na kolejne fotki – tym razem na tle zamku w Reszlu.



N iewielkie miasto uzdrowiskowe na 
terenie nadwiślańskiej Niziny Cie-
chocińskiej to – jak się nietrudno do-

myślić – Ciechocinek. Jako osada Cze-
choczino powstał w 1466 roku, ale z in-
nych dokumentów wynika, że tę osadę 
już w 1379 roku nazywano Ciechocino. 
Tak czy inaczej, wówczas nikt nie mógł 
jeszcze przewidzieć, że po latach ta nie-
wielka miejscowość w Kotlinie Toruńskiej 
– malowniczej krainie wydmowo-leśnej, 

którą przecina dolina Wisły – stanie się 
perłą Kujaw, stolicą uzdrowiskową Pol-
ski. Właśnie minęła sto osiemdziesiąta 
rocznica podjęcia leczenia ludzi solanką 
z miejscowych źródeł; kuracje zaczęto 
w 1836 roku.

Ciechocinek – perła polskich uzdrowisk – położony tak, że zewsząd doń blisko. 
Zachwyca niezmiennie wiosną nowymi dywanami kwiatowymi, parkiem 
zdrojowym oraz najstarszymi i największymi w Polsce i w Europie tężniami. 

Ciechocinek

perła Kujaw 
stolica uzdrowiskowa Polski

POLSKIE MIASTA

Długość wszystkich tężni w Ciechocinku to ponad 1700 metrów

Ciechocinek

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
W PSK NR 660

Dom zdrojowy
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Na południu Opolszczyzny, niedaleko 
czeskiej granicy, leży mała, niepo-
zorna wioska Moszna. Pierwsza pi-

semna wzmianka o niej pochodzi z roku 
1309 lub 1310. Jest to data przybycia do 
parafii Łącznik, do której należy Moszna, 
rodziny o nazwisku Mosce lub Moschin. 
Jak głosi legenda, w średniowieczu Mosz-
na miała należeć do zakonu templariuszy. 
Z ich zamku miał istnieć podziemny tunel 
do zamku w Chrzelicach. I choć prace 
archeologiczne prowadzono tam wielo-
krotnie i w różnych okresach, i potwier-
dzają one istnienie w tym miejscu dawnej 
osady średniowiecznej, to tunelu do dziś 
nie odnaleziono...

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, przy granicy z Czechami... Tak 
mogłaby się zaczynać każda opowieść o zamku, który ma 365 komnat i 99 wież. 

Zamek w Mosznej
DWORKI I PAŁACE

Moszna

Pałac w Mosznej nocą Pałac jak z bajki

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
W PSK NR 660
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Nazwa wsi Krzesławice (jej XIII -
-wieczny zapis to „Creslauiz”, a na-
stępnie „Creszlavici”) pochodzi od 

imienia założyciela, nija   kiego Krzesła-
wa. Od XII do XVII wieku miejscowość 
była własnością (z przerwami) zakonu 
bożogrobców, którzy mieli swoją sie-
dzibę w Miechowie, stąd zwani również 
byli miechowitami (do Polski sprowadził 
ich w XII wieku Jaxa z rodu Gryfitów – 
małopolski możnowładca i krzyżowiec, 
fundator licznych klasztorów, w tym 
między innymi klasztoru Sióstr Nor-
bertanek w Krakowie na Zwierzyńcu, 

w którym pierwszą przełożoną, ksie-
nią, miała być – według tradycji – córka 
Jaxy). W XVIII wieku Krzesławice na-
leżały do Uniwersytetu Krakowskie-
go (najstarszej polskiej uczelni, zna-
nej obecnie pod nazwą Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, a w mo-
mencie założenia w 1364 roku przez 
króla Kazimierza Wielkiego nazywa-
nej Studium Generale). W 1788 roku 
Krzesławice nabył Hugo Kołłątaj herbu 
Kotwica (współtwórca Konstytucji 3 
maja, uczestnik prac Towarzystwa do 
Ksiąg Elementarnych oraz Komisji Edu-

kacji Narodowej, twórca Kuźnicy Koł-
łątajowskiej zrzeszającej zwolenników 
reform gospodarczych w kraju w czasie 
trwania Sejmu Czteroletniego zwanego 
też Wielkim), a w drugiej połowie XIX 
wieku należały do malarza Jana Matejki 
(sąsiadowały one z pobliskimi Bieńczy-
cami, które w tamtym czasie dzierżawił 
jeden z braci artysty).

Krzesławice to dawna wieś zlokalizowana nad rzeką Dłubnią (dopływ Wisły), obecnie należąca do 
jednej z dzielnic Krakowa (Wzgórz Krzesławickich). Miejscowość ze swoimi zabytkami architektury 
drewnianej (kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Szkaplerznej, chłopskie 
zagrody w otoczeniu ogrodów i sadów oraz szkoła, której budowa została sfinansowana przez 
ówczesnego właściciela wsi – Jana Matejkę, posiadacza wzniesionego w pobliżu staropolskiego 
dworku) ma charakter enklawy, specyficznego „skansenu” znajdującego się pośród miejskiej 
panoramy osiedlowych, nowohuckich blokowisk.

Kościół w Krzesławicach
ARCHITEKTURA DREWNIANA

Kościół w Krzesławicach

Krzesławice

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
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N iech opis kolejnych łatwiejszych tras 
będzie zachętą do odkrywania nie-
zwykłych zakątków naszych najwyż-

szych gór. Pięknych miejsc w Tatrach i na 
całym Podhalu na pewno nie brakuje. 
Oby tylko wystarczyło czasu, sił i pienię-
dzy, żeby można było się nimi jak 

W ubiegłym miesiącu na rozgrzewkę przed wypadem w wyższe partie gór 
przeszliśmy Doliną Małej Łąki oraz Ścieżką nad Reglami. I tym razem nasza 
propozycja nie jest skierowana do osób, których ambicje sięgają co najmniej 
2000 m n.p.m., ale do mniej wymagających (ostrożniejszych) turystów.

Tatry

wycieczki z Kuźnic

WYPRAWA Z PLECAKIEM

Polana Olczyska

Tatry

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
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Na rozwój aptekarstwa w Toruniu 
z pewnością miały wpływ przywileje 
królewskie, dlatego też już w 1623 

roku Rada Miejska wydała „Ordynację 
Aptekarską” – dokument, który szcze-
gólnie dotyczył aptekarzy. W tym sa-
mym roku w kamienicy na rogu ulic Sze-
rokiej (Fryderyka Wilhelma) i Łazien-
nej (Badergasse) swoją aptekę otworzył 
Martin (Marcin) Schweickert pochodzący 
z Lipska. Wówczas była to czwarta apte-
ka w mieście. Ponieważ budynek, w któ-
rym istniała, należał do rajców Rady Mia-

sta i z ich inicjatywy została otwarta, stąd 
przyjęła nazwę – APTEKA RADZIEC-
KA. To w niej zaopatrywali się w lekar-
stwa rajcowie Torunia i ich rodziny (dziś 
wiele osób sądzi, w tym na-
wet rodowici mieszkań-
cy Torunia, że nazwa 
pochodzi od „bratniego” 
narodu, który w 1945 
roku wyzwolił nasz kraj 
spod hitlerowskiego jarz-
ma). Apteka ta – jako pierw-
sza – miała własne godło 

wyobrażające anioła z rozpostartymi 
skrzydłami, trzymający-

mi tarczę, która  przy-
pominała herb miasta. 

Po śmierci Marcina jego 
żona wyszła powtórnie za 

mąż, także za aptekarza...

W 1445 roku na Starym Mieście były cztery apteki, ale trzy z nich po pewnym czasie 
przestały istnieć. W 1672 roku Rada Miejska zezwoliła na działalność trzech aptek 
w Toruniu (dekret jej potwierdził przywilej Stefana Batorego i Zygmunta III), choć 
w XVII wieku była przez pewien czas czynna jeszcze czwarta. Taki stan pozostał do 
końca XIX wieku. Jednym z wybitnych aptekarzy był Paweł Guldeniusz, także aptekarz 
podróżny Władysława IV i Jana Kazimierza, autor wydanego w 1641 roku pierwszego 
polskiego słownika farmaceutycznego z krótkim podręcznikiem do nauki farmacji.

Apteka Radziecka

Toruń

ZABYTEK

Ulica Szeroka

Toruń
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Bronowice Małe, dziś (od 1941 roku) 
część Krakowa, to wieś kościelna bę-
dąca od czasów średniowiecza wła-

snością kościoła Mariackiego. Fascynacja 
wiejskim folklorem, ludową obyczajowo-

ścią, kulturą i sztuką, choćby barwnymi 
orszakami weselnymi w bryczkach peł-
nych strojnych weselników i z drużbami na 
koniach zmierzającymi w stronę Rynku, 
powodowała wśród krakowskiej inteli-
gencji chęć bratania się z tymi prostymi 
ludźmi, oswajania się z nimi, chęć prze-
zwyciężania niewidzialnej granicy między 
inteligencją a chłopstwem. Włodzimierz 
Tetmajer zauważył przecież, że: „Chłop 
polski to przyszłość, to ratunek dla toną-
cego okrętu, to spiż, z którego ulać się ma 
posąg z jednej bryły, co kiedyś ludy prze-
lęknie”. Popularne stały się więc związki 
małżeńskie zawierane z chłopskimi cór-

kami (w tamtych czasach uchodziły one 
jeszcze za mezalians wywołujący w spo-
łeczeństwie sensację). Szczególny rozgłos 
zyskało małżeństwo poety Lucjana Rydla 
z córką bronowickiego chłopa Jadwigą Mi-
kołajczykówną (Jadwiga zresztą do końca 
życia nie wyszła ze swojego środowiska 
wiejskiego – mówiła gwarą i nosiła strój 
ludowy), których wesele Stanisław Wy-
spiański uwiecznił w dramacie o tym wła-
śnie tytule, nadając mu wymiar...

Na przełomie XIX i XX wieku, w czasach Młodej Polski, zrodziła się w krakowskich 
kręgach artystycznych poetów i malarzy moda odwiedzania malowniczych 
podkrakowskich wsi, urzekających pejzażem, pięknem krajobrazu oraz 
bogactwem strojów ludowych. Jedną z takich wsi były Bronowice Małe.

Rydlówka
szlakiem „Wesela” Wyspiańskiego

MUZEUM

Rydlówka w Bronowicach 

Kraków 
Bronowice

Skrzynia wyprawna  
Jadwigi Mikołajczykówny

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
W PSK NR 660

34



Jedyną znaną turystom jaskinią w Gor-
cach jest Zbójecka Jama położona 
na północnych stokach Jaworzyny. 

Wspomina o niej Józef Nyka w swoim 
pierwszym przewodniku po tej grupie 
górskiej wydanym w 1959 roku. Zbó-
jeckiej Jamy nie można zwiedzać, lecz 
do otworu wejściowego prowadzi znako-
wana ścieżka spod Bulandowej Kapliczki. 
Oprócz Zbójeckiej Jamy Nyka wspomina 
też kilka innych obiektów (np. Wietrzna 
Dziura nad miejscowością Ochotnica). 
W 1997 roku ukazała się publikacja „Ja-
skinie Polskich Karpat Fliszowych”. Znaj-

duje się tam opis zaledwie pięciu jaskiń 
(Szczelina w Kudłoniu, Zbójecka Jama, 
Wietrzna Dziura, Jaskinia Zbójecka  Ku-
dłońska Koleba). Rok później w czaso-
piśmie Wierchy Wojciech Wiśniewski 
twierdzi, że w Gorcach znajduje się 15 ja-
skiń, jednak lokalizacje niektórych z nich 
uznaje za niepewną. 

Gorce, piękne pasmo górskie 
w centrum Beskidu Zachodniego, 
podbiło serca licznych turystów, 
urzekając ich dziką przyrodą 
i fantastycznymi widokami. Miłośnicy 
górskich wędrówek jednoznacznie 
kojarzą to pasmo z panoramą Tatr 
widzianą z Hali Długiej, dzikimi 
ostępami doliny Kamienicy czy 
tajemniczymi skalnymi figurami 
Kudłonia. Gorczański Park Narodowy 
chroni świat zwierząt i roślin, 
który zadziwia różnorodnością 
i bogactwem. Wydawać by się mogło 
jednak, że Gorce mają swoją „piętę 
Achillesa”. Są nimi jaskinie… 
 Nic bardziej mylnego!

Tajemnice Gorców
jaskinia w Kleninie

KRAJ

Wielka Sala - część końcowa

Gorce
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Zamek Bierzgłowski to wbrew po-
zorom nie warowna budowla, lecz 
nazwa niewielkiej wsi położonej 

w województwie kujawsko-pomorskim, 
w gminie Łubianka, około czternastu ki-
lometrów na północny-zachód od Toru-
nia. Nazwa nieco myląca, tym bardziej 
że nieopodal znajduje się wieś Bierzgło-
wo. Jednak miejscowość nie bez przy-
czyny tak się nazywa. W Zamku Bierz-
głowskim znajduje się jedna z najstar-
szych obronnych budowli krzyżackich 
na ziemi chełmińskiej – gotycki zamek 
wzniesiony w latach 1263–1305, w miej-
scu wcześniejszego drewniano-ziemnego 
grodu. Z dokumentów wiadomo, że już 
w 1270 roku osiadł tu pierwszy komtur 
– Arnold von Kropf wraz z konwentem 
złożonym z dwunastu rycerzy zbrojnych 
i sześciu duchownych. W czasie gdy jego 
włodarzami byli krzyżaccy rycerze, za-
mek należał do szeregu mniejszych wa-
rowni i konwentów. Do głównych zadań 

komturstwa bierzgłowskiego należało 
zapewnienie bezpieczeństwa okolicy, 
troska o dobrobyt zakonu i administra-
cja podległym sobie obszarem. Pomimo 
licznych przebudów i renowacji układ 
budowli do dzisiaj pozostał czytelny i za-
mek w Zamku Bierzgłowskim należy do 

jednego z najlepiej zachowanych w na-
szym kraju. 

W pobliżu Torunia znajduje się wiele interesujących budowli historycznych. 
Najliczniejszą grupę stanowią zabytki gotyckie, do których należą przede 
wszystkim zamki. Do jednego z najlepiej zachowanych pokrzyżackich obiektów 
obronnych na terenie Polski zaliczamy zamek w Zamku Bierzgłowskim.

Gotycki zamek
w Zamku Bierzgłowskim

ZAMKI I RUINY

Zamek 
Bierzgłowski
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S tartujemy – po-
dobnie jak przed 
kilkoma miesiąca-

mi – z praskiej części 
stolicy. Ulicą Modlińską 
docieramy do Jabłon-
ny. Nie wjeżdżamy do 
miasta (pomijamy pa-

łac i stary budynek pocztowy – 
opisane wcześniej), tylko kieruje-
my się na nową trasę – obwodnicę 
w stronę Legionowa.

Kolejna trasa z Warszawy nie prowadzi w konkretne 
miejsce. Podróż można zakończyć w wielu punktach 
na Mazurach, tak jak każdemu pasuje. Umówmy 
się, że Mazury zaczynają się od Szczytna, a my 
dojedziemy do Mrągowa. Stamtąd wszędzie blisko… 

Pierwsze mijane miasto 
to Serock. Trzeba być 
bardzo czujnym na 
nowej, dwupasmowej 
drodze, bo zjazd do 
miasteczka jest źle 
oznakowany 
i pojawia się 
znienacka.

Warszawa – Mrągowo
TRASA DLA CIEBIE

Warszawa

Serock

Pułtusk

Krasne

Grudusk

Chorzele 

Wielbark

Szczytno

Babięta

Mrągowo

Maków 
Mazowiecki

Przasnysz
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Serock. Ścieżka nad brzegiem Narwi

Serock. Wąwozy jak w Kazimierzu
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D laczego właśnie tam, skąd wszędzie 
daleko, dokąd prowadziły jedynie 
dość podrzędne drogi, lokalna linia 

kolejowa i gdzie oprócz lasów nie by-
ło nic?

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
W PSK NR 660

Nie w zdobytej Warszawie, nie w prezydenckiej Spale, nie nad brzegiem 
Atlantyku ani nawet nie w Alpach, ale gdzieś na końcu świata, w odludnych 
mazurskich lasach powstał kompleks budynków dla jednej z najpotężniejszych 
osób swoich czasów.

Główna kwatera 
Hitlera

FORTYFIKACJE

Bunkier Göeringa

Wilczy  
Szaniec

Jeden z bunkrów lekkich, zwanych barakami 

Atrapa miny 
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Uwagę turystów odwiedzających Ra-
dzyń Chełmiński absorbują monu-
mentalne ruiny jednego z najlepiej 

zachowanych krzyżackich zamków. Mi-
mo że obiekt przetrwał do naszych cza-
sów w mocno okrojonym stanie, to rze-
czywiście wart jest zobaczenia. Jednak 
słynny zamek z „Pana Samochodzika” to 
nie jedyny cenny zabytek Radzynia. Go-
tycki kościół parafialny pw. Świętej Anny 

o zdobionych białymi blendami ścianach 
i bogatym wyposażeniu urodą i warto-
ścią historyczną nie ustępuje krzyżac-
kiej twierdzy.

Choć Radzyń Chełmiński kojarzy się z ruinami zamku krzyżackiego, to trzeba 
wiedzieć, że jest tam także piękny, gotycki z zewnątrz, a barokowy wewnątrz 
kościół pw. Świętej Anny znajdujący się w centrum miasteczka.

Kościół świętej 
Anny
Radzyń Chełmiński

KOŚCIOŁY I SANKTUARIA

Ogólny widok kościoła

Radzyń
Chełmiński
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Wysoczyzna Elbląska jest wynio-
słością terenową o powierzchni 
około 450 km2 wyraźnie kon-

trastującą z otaczającymi ją równinami. 
W najwyższym punkcie osiąga prawie 
200 m n.p.m., co w porównaniu z sąsia-
dującymi z nią Żuławami (najniżej poło-
żoną krainą geograficzną Polski) jest wy-
sokością znaczną. Od strony żuławskich 
depresji Wysoczyzna jawi się niczym 

ciemne pasmo miniaturowego łańcucha 
górskiego. Dwa najwyższe „szczyty” to 
Milejewska lub Maślana Góra (196,9 m 
n.p.m.) i Góra Owsiana, zwana też Srebr-
ną (198,5 m n.p.m.).

Nazywano ją różnie: Elbinger Höhe, Garb Elbląski, Wzniesienie Elbląskie, Wyżyna 
Elbląska, Wzgórza Elbląskie, a nawet Guz Elbląski. Również Goci w początkach 
naszej ery zauważyli odrębność tej krainy i nazwali wyspą Gepedoios. Tak 
odnotował ją historyk rzymski Jordanes w swoim dziele „Historia Getica” pisanym 
w latach 550/551 n.e. Dziś ta kraina nazywana jest Wysoczyzną Elbląską. 

Wysoczyzna Elbląska
KRAINA TURYSTYCZNA

Port w Suchaczu

Bliźniacze Kamienie w Dolinie Wielkiej Głuszy

Wysoczyzna 
Elbląska
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Fotozagadka To miejsce, „na końcu świata”, bardzo się ostatnio zmieniło. 
Jeszcze niedawno trafiali tu tylko ci, którzy szukali ciszy, 
spokoju i odrobinę nastroju lat siedemdziesiątych. Dziś już 

niewiele różnie je od znanych i głośnych miejsc letniego wypoczynku 
Polaków. Jak nazywa się ta miejscowość?

Odpowiedzi do każdego konkursu prosimy przy-
syłać w oddzielnych mailach lub na oddzielnych 
kartkach w jednym liście To nam znakomicie uła-
twi segregację i zmniejszy prawdopodobieństwo 
błędnego zaszeregowania odpowiedzi. Na wido-
kówki czy kartki pocztowe czekamy od tych z Pań-
stwa, którzy biorą udział tylko w jednym z konkur-
sów.

Prosimy o odpowiedzi WSZYSTKICH Czytelników, 
natomiast w Konkursie Długofalowym punkty zli-
czać będziemy tylko naszym Prenumeratorom.

 
Odpowiedzi prosimy wysyłać na 
adres Redakcji lub mailem na:  
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl  
do dnia 5 czerwca 2017r.

Chcących wziąć udział w Kon-
kursie Długofalowym prosimy 
o podanie numeru Karty Prenu-
meratora. 

Znasz-li 
ten kraj

Co przedstawia 
poniższa fotografia?

Będąc w Olkuszu koniecznie trzeba od-
wiedzić Muzeum Regionalne PTTK 
założone w 1911 roku. W jego bo-

gatych zbiorach można podziwiać cieka-
wą kolekcję dotyczącą górnictwa srebra 
i ołowiu, interesujące zbiory archeolo-
giczne i etnograficzne, a także unikatową 
ekspozycję judaiców oraz malarstwa. 

Niezwykłą placówką jest olkuskie Mu-
zeum Afrykanistyczne założone w 1971 
roku dzięki darom Bogdana Szczygła - ol-

kuskiego lekarza i pisarza, który miesz-
kał kilkanaście lat w Afryce. Można tu 
zobaczyć sprzęty codziennego użytku, 
stroje, maski rytualne, instrumenty mu-
zyczne, amulety, rzeźby i biżuterię oraz 
broń z różnych regionów Afryki. 

Równie ciekawe jest Muzeum Twór-
czości Władysława Wołkowskiego, któ-
ry był nazywany „Michałem Aniołem 

wikliny”. Jego dzieła, wiklinowe krzesła 
i stoły, do dziś zaskakują oryginalnością 
rozwiązań. Szczególny charakter mają 
„strojeńce polskie”, czyli duże, barwne 
makaty i kilimy. 

Sięgające średniowiecza tradycje stra-
żackie prezentuje Muzeum Pożarnictwa 
Ziemi Olkuskiej, gdzie można oglądać 
stare samochody, konne sikawki, hełmy, 
mundury i sztandary strażackie z XIX 
i XX wieku. 

Ciekawa jest także Kolekcja Minerałów 
Ziemi Olkuskiej i Skamieniałości Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej, gdzie prezento-
wane są pochodzące z olkuskich kopalń ru-
dy srebra, ołowiu i cynku oraz skamieniałe, 
jurajskie organizmy sprzed milionów lat. 

Najnowszą placówką jest Muzeum 
Wody. 

Warto pamiętać o olkuskich muzeach 
planując letnie rajdy i wycieczki. 

Tekst: Jacek Sypień 

Mieszkańcy żartują, że Olkusz, 
to miasto, które ma największą 
w Polsce liczbę muzeów 
przypadającą na mieszkańca. 
I rzeczywiście, ilość olkuskich 
muzeów świadczy o tym, że  
mieszkańcy „Srebrnego Grodu” 
przywiązani są do historii 
swojego miasta. 

Olkusz
Miasto Muzeów

KRAJ

Olkuskie Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego. Fot. arch. MOK Olkusz

Olkusz

  KO N K U R S Y   KO N K U R S Y   KO N K U R S Y   KO N K U R S Y   KO N K U R S Y   KO N K U R S Y   KO N K U R S Y   KO N K U R S Y   KO N K U R S Y   KO N K U R S Y

Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu. Fot. Grzegorz Kłeczek

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym
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Co ciekawe, zamek w Reszlu wznieśli 
nie Krzyżacy, jakby się mogło wyda-
wać, ale budowniczymi tego obiek-

tu byli biskupi warmińscy. Od II poko-
ju toruńskiego, gdy Warmia przeszła 
pod władzę polskich królów, zamek 
był w dyspozycji biskupów. 

Budowę zamku w Reszlu rozpoczęto w 1350 roku. 
W ciągu nieco ponad pół wieku powstał niewielki 
kompleks obronny, na planie zbliżonym do kwadratu, 
o bokach mających ponad czterdzieści metrów. 
W jednym z narożników postawiono czworoboczną 
wieżę. Dom mieszkalny stanął po przeciwnej stronie 
bramy wjazdowej. 

Zamek 
w Reszlu

Dziedziniec zamkowy

Zachodnia strona zamku

Reszel

Z NASZEJ OKŁADKI

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
W PSK NR 660

Konkurs dla Uczniów,
część VII

(ostatnia)

Ostatnia, siódma odsłona naszego Kon-
kursu dla Uczniów. Na zdjęciu jest pięć błę-
dów. Prosimy je znaleźć, a odpowiedzi wy-
słać do 5 czerwca 2017 r. 

Czekamy na ewentualne uzupełnienia Wa-
szych wcześniejszych odpowiedzi. 

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym
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Krwawnicę pospolitą stosunkowo łatwo rozpoznać. Osiąga 
wysokość do ok. 140 cm., łodygę ma kanciastą i owłosioną, 
albo pojedynczą, albo z krótkimi odgałęzieniami.  Liście na 

łodygach ułożone są przeważnie naprzeciwlegle po 2-4, cza-
sami okółkowo. Dolne, sercowate, na stronie spodniej nieco 
włochate; górne – łodygowe charakteryzują się kształtem 
lancetowatym, zaostrzonym.

Już sama nazwa rodzajowa wskazuje, 
że krwawnica, jeśli jest ziołem, to musi 
mieć coś wspólnego z krwawieniem. 
Rzeczywiście, należy do stosowanej 
w zielarstwie grupy Haemopsyptica, 
czyli środków przeciwkrwotocznych. 

Krwawnica 
pospolita

(Lythrum salicaria L.)

W ŚWIECIE  ROŚLIN

3 41 2 7 85 6 11 129 10 15 1613 14 19 2017 18 23 2421 22 26 2725

32 3330 31 36 3734 35 40 4138 39 44 4542 43 48 4946 47 52 5350 51 5554

2928

56 5857

61 6259 60 6563 64

Krzyżówka             nr 660

Konkurs tylko w wydaniu 
papierowym albo pełnym 

elektronicznym

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU W PSK NR 660
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Muzeum to miejsce dostojne, trzeba tam być cicho i cho-
dzić w kapciach - taki przynajmniej obraz ukształtował 
się u starszego pokolenia. Teraz zmienia się to i muzea 

działają nowocześnie, ale dla wielu starszych takie połączenia 
jak Muzeum Sztuki Współczesnej mogą brzmieć dziwnie, jeśli 
w nie się wmyśleć. Muzy próbuje się mnożyć, dodając pierwszym 
dziewięciu nowe siostry, opiekujące się sprawami nowocześniej-
szymi, jak kino czy telewizja, i, co za tym idzie, usprawiedliwia-
jąc nowe muzea nowych sztuk, ale samo słowo muzeum wciąż 
łączy się z tym, co jeśli teraz nawet niekoniecznie stare, to na 
pewno będzie stare w przyszłości. I z koniecznością, nawet 
z obowiązkiem zachowywania tego, co powinno z wcześniej-
szych czasów przetrwać do późniejszych - nie tylko w pamię-
ci, choć samo greckie słowo museion do pamięci się odnosiło.

Muzy wyobrażamy sobie jako istoty raczej młode, 
zwiewne, dziewczęce - muzeum jest stare, solidne, 
z siwą brodą. To przybytek muz, ale bardziej tych, 
co zajmują się wiedzą, historią. Nawet jeśli chodzi 
o sztukę. 

FELIETON BRALCZYKA
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„Znasz-li ten kraj” 1
Na zdjęciu po prawej pokazano 
najbardziej kontrowersyjny 
ostatnio peron kolejowy 
w Polsce, oczywiście we 
Włoszczowie. A dokąd jedzie 
pokazany na zdjęciu pociąg? 
Ten akurat do Krakowa, ale 
równie dobrze mógłby jechać do 
Warszawy. Dziś takie czasy, że 
lokomotywa może być dopięta do składu zarówno z przodu, jak i z tyłu.  
Nie uznawaliśmy natomiast odpowiedzi, że ten pociąg jedzie do Katowic.

Nagrodę wylosował p. Grzegorz z Grójca, H2035A.

 Otrzymaliśmy 28 e-maili i 4 kartki. „Znasz-li ten kraj” 2
Fotografia po lewej przedstawia 
bramę miejską w Niemczy. 
Pośrednio prowadziła i prowadzi 
ona również na zamek, dlatego 
uznaliśmy i takie odpowiedzi.

Otrzymaliśmy 26 e-maili i 
6 kartek. 

Nagrodę wylosowała p. Elżbieta 
H0011 z Konstancina. 

„Gdzie to było” 1
Fotografia przedstawia drewniany 
most na Biebrzy w Dolistowie. 
Zdjęcia mostu prezentowaliśmy 
w numerze 8/2015 i 10/2015.

Nagrodę wylosował p. Grzegorz 
z Grójca, H2035A.

Otrzymaliśmy 31 e-maili 
i 6 kartek. „Gdzie to było” 2

Kolejka przedstawiona na zdjęciu 
to oczywiście Bieszczadzka Kolej 
Leśna na stacji Balnica. Pisaliśmy 
na ten temat dwukrotnie, 
w numerze 7/2015 i 1-3/2016. 
Początkowo przyznaliśmy 
dwóm osobom po trzy punkty 
za tę odpowiedź, ale niesłusznie. 
Chodzi o numery czasopism, a nie liczbę zdjęć, tak więc nie zaliczyliśmy 
ostatecznie odpowiedzi z okładką. Przepraszamy za zamieszanie.

Otrzymaliśmy 19 e-maili i 2 kartki. 

Nagrodę wylosował p. Jan H1732 z Wrocławia.

ROZWIĄZANIA KONKURSÓW 

Krzyżówka 657
Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 01- 
-03/2017 jest hasło:  

„Jeż zjada duże ilości owadów i ślimaków, 
dlatego jest sojusznikiem każdego 
ogrodnika.”

Otrzymaliśmy 68 e-maili i 23 kartki 
pocztowe. 

Nagrody wylosowali: p. Ludwika z Piotrowic k. Przeciszowa, H3216;  
p. Bogdan Rost z Olsztyna i p. Rafał Garnys z Gdyni.

Nagroda dla 
spóźnialskich

Wszystkie, nawet spóźnio-
ne odpowiedzi brały udział 
w losowaniu nagród, które na 
prośbę niektórych Czytelni-
ków przesunęliśmy aż do maja.

Powtarzamy prośbę, aby każdą odpowiedź do 
konkursów przysyłać w oddzielnym mailu, za-
tytułowanym: „krzyżówka”, „fotozagadka” lub 
„znasz-li”. Maile zatytułowane: „odpowiedź”, 
„konkurs”, „rozwiązanie” lub bez nagłówka 
sprawiają nam wiele kłopotu. Podobnie, jak 
przysyłanie odpowiedzi w załącznikach. 

Prosimy nie komplikować nam pracy... 

Konkurs dla Uczniów
W Konkursie dla Uczniów nagrody wylosowały:
Michalina z Kościana
Agnieszka i Sandra z Rumi.
To już ostatni etap naszego Konkursu. Prosimy o sprawdzenie swoich wcze-
śniejszych odpowiedzi, można je jeszcze raz zbiorczo przesłać do nas, ale ko-
niecznie, jeśli są zmiany – o nich WYRAŹNIE napisać. Inaczej będziemy brać 
pod uwagę tylko wcześniejsze odpowiedzi.

W Konkursie dla Uczniów upominki za nadesłane odpowiedzi wyślemy do:
Zuzanny z Legionowa oraz do Wiktorii i Małgorzaty z Gimnazjum w Rumi.

„Co to za obiekt?”1
Fotografia przedstawia oczywiście 
niezapomnianego Piotrusia z filmu 
dla dzieci pt. „Zaczarowany 
ołówek”. Postać umiejscowiono 
w Łodzi na ul. Piotrkowskiej.

Nagrodę wylosował p. Mariusz 
H0202 z Goczałkowic.

Otrzymaliśmy 37 e-maili i 5 kartek. „Co to za obiekt?”2
Fotografia przedstawia 
ruiny zamku Mirów na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej.

Otrzymaliśmy 44 e-maile  
i 6 kartek. 

Nagrodę wylosowała  
p. Aleksandra – niestety nie 
otrzymaliśmy dokładnych danych, 
mamy tylko adres e-mailowy.

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:  Marek Barowicz, Jerzy Bralczyk, Paweł Cukrowski, Barbara Fliegel, 
Józef Dudziak, Lech Kadlec, Kamil Kostilek, Justyna Kozłowska, Andrzej Pawłowicz, Tomasz 
Pietrzyk, Mateusz Ramut, Marek Tomaszewski, Łukasz Wąs, Teodor Wilk

Okładka:   Zamek w Reszlu, fot. Paweł Cukrowski 
Nakład: 8000 egz.  
Kod numeru: BC50 0133 6481

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

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.

Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Istnieje od 1958 roku Wydawany przez Poznaj Swój Kraj sp. z o.o.

Prosimy każdego, kto zechce aby umieszczono jego imię i nazwisko, 
a także miejscowość, w której mieszka, w naszym Miesięczniku, 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”.

Poznaj swój kraj 1-3/2017
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Poznaj Taniej 2017 to program dla naszych Czytelników, którzy zainte-
resowani są nie tylko prostą lekturą naszego Miesięcznika, ale też są aktyw-
nymi turystami, zwiedzającymi i wędrującymi by poznać nasz kraj. Dla nich 
stworzyliśmy program „Poznaj Taniej” w którym każda ze współpracujących 
z nami firm ma dla naszych Czytelników pewną ilość bezpłatnych wejściówek, 
którą będziemy rozdzielali według poniższych zasad. 

Dla kogo bezpłatne wejściówki?
A) Dla wszystkich, którzy przyślą nam swoje zdjęcie na tle obiektu prezen-

towanego na okładce. Co miesiąc do rozlosowania trzy podwójne wejściówki.
B) Dla uczestników naszych Konkursów – na zasadach każdorazowo 

przewidzianych w odpowiednich regulaminach.
C) Dla Czytelników, którzy zechcą ufundować prenumeraty dla szkoły, 

biblioteki, SKKT, Domu Dziecka czy innej instytucji.  Za ufundowanie każdej 
prenumeraty przyznamy dwie podwójne wejściówki.

D) Dla Prenumeratorów biorących udział w Imprezach, których Patronem 
Medialnym jest „Poznaj swój kraj” przekażemy jedną, podwójną wejściówkę.

E) Dla wszystkich, którzy w ciągu roku przenocują w naszych Obiek-
tach Rekomendowanych minimum 3 noclegi oferujemy jedną, bezpłatną 
wejściówkę, a jeśli tych noclegów będzie więcej – to za każde trzy noclegi 
– jedna wejściówka.

Każdy ze współpracujących z nami podmiotów ma przyporządkowany 
numer. Prosimy od razu przy zgłoszeniu podawać numer Partnera, które-
go wejściówki są potrzebne. Od razu tez prosimy podać numer rezerwowy, 
bo ważna jest kolejność zgłoszeń i jeśli wejściówki od danej firmy się skoń-
czą to następne będą dopiero za rok. Ale ponieważ akcja jest dynamiczna, 
to z każdym miesiącem, taka mamy nadzieję, Partnerów będzie przybywać.

Zwracamy też od razu uwagę, że wykorzystanie bezpłatnych biletów 
możliwe jest tylko przy respektowaniu regulaminów danych firm. Chodzi tu 
przede wszystkim o takie sytuacje, gdy trzeba wcześniej zarezerwować so-
bie wejście na wybrany dzień, bo obowiązuje limit wejść. Może się też oka-
zać, że w niektórych przypadkach trzeba będzie zapłacić za obligatoryjna 
usługę przewodnika. 

Bilety są na okaziciela, więc zawsze można je odstąpić innej osobie, w 
wypadku zmiany planów. Możliwa jest też ich wymiana u nas, na inne, po 
pokryciu kosztów przesyłki pocztowej. Pierwotna wysyłka jest bezpłatna.

Oferta ważna jest przez cały rok 2017.
Przypominamy też, że naszym Prenumeratorom wysyłamy bezpłatnie 

mapy, korzystają oni także ze zniżek w naszym sklepiku internetowym na 
naszej stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl. No, i oczywiście mają oni 30 % 
zniżki w schroniskach, które zdecydowały się na współpracę z nami. Lista 
tych schronisk – powyżej.

Jaskinia Wierzchowska 
 Wierzchowie, 32-089  Wielka Wieś

12 411 07 21
gacek@podziemia.pl

http://www.jaskiniawierzchowska.plNajdłuższa trasa 
jaskiniowa w Polsce 2

Parowozownia Wolsztyn
64-200  Wolsztyn ul. Fabryczna 1

663-294-674
info@parowozowniawolsztyn.pl
http://www.parowozowniawolsztyn.pl/Muzeum  

kolejnictwa 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.plMuzeum hutnictwa 6

Muzeum Wieży książęcej w Siedlęcinie  
58-508 Siedlęcin Długa 21

75-713-75-97
wieza@wiezasiedlecin.pl

http://wiezasiedlecin.plMuzeum Wieży 7

Zamek w Mosznej  
47-370 Moszna Zamkowa 1

77-466-96-79
marketing@moszna-zamek.pl

www.moszna-zamek.plZamek 8

Obiekty Rekomendowane 30% zniżki dla naszych prenumeratorów 

POZNAJ TANIEJ      POZNAJ TANIEJ      POZNAJ TANIEJ      POZNAJ TANIEJ      POZNAJ TANIEJ      POZNAJ TANIEJ      POZNAJ TANIEJ      POZNAJ TANIEJ      

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku 
58-140  Jaworzyna Śląska

74 63 74 330
muzeum@muzeumtechniki.pl

http://muzeumtechniki.plMuzeum Przemysłu 4

Muzeum Rolnictwa  
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

18-230  Ciechanowiec
277-13-28

info@muzeumrolnictwa.pl
http://www.muzeumrolnictwa.plMuzeum Rolnictwa 3

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 1

Zniżki dla Prenumeratorów

Bezpłatne wejściówki

Biuro Podróży Artur
04-083 Warszawa ul. Igańska 26

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

www.artur.waw.pl
Wycieczki krajowe 
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Wycieczka z przewodnikiem
+48 692-455-178 

biuro@wycieczkazprzewodnikiem.pl
www.wycieczkazprzewodnikiem.plWycieczki krajowe 
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