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Prenumerata 2017 
zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem  

wysyłka pocztą  
ekonomiczną    priorytetową 

91 zł     96 zł

Prenumerata 2018 
zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem  

wysyłka pocztą  
ekonomiczną    priorytetową 

102 zł     110 zł

Prenumerata  
2017 i 2018

zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem  
wysyłka pocztą  

ekonomiczną    priorytetową 

184 zł     202 zł

Prenumerata 2017 
 wysyłka pocztą 

ekonomiczną    priorytetową 

79 zł     84 zł

Prenumerata 2018 
 wysyłka pocztą 

ekonomiczną    priorytetową 

90 zł     98 zł

Prenumerata 2018 
zbiorcza  

 

420 zł

Prenumerata  
2017 i 2018 

 wysyłka pocztą 
ekonomiczną    priorytetową 

169 zł     192 zł

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

Prenumerata 2018 dla szkół
Dla szkół, które skłonne będą nawiązać z naszym 

Miesięcznikiem jakąś współpracę, np. zaprosić nas na 
prelekcję, ufundować większą ilość prenumerat np. dla SKKT, 

polecać nasz Miesięcznik rodzicom i wychowawcom dzieci 
oferujemy indywidualne warunki prenumeraty.

Prenumerata 2017 
 papierowa  

i elektroniczna 

118 zł

Prenumerata 2018 
 za pobraniem  

 

105 zł

Prenumerata 2018 
 elektroniczna (pdf) 

 

69 zł

Prenumerata 2018 

dla szkół 
 

 90 zł

Cuda  
przyrody
Pies – Diabeł (tak się wabi) 

o różnokolorowych oczach, spotkany na 
podejściu na Śnieżnik przez Naczelnego 
„Psk” w ubiegłym roku i towarzyszący 
mu aż do schroniska. „Pod Śnieżnikiem”. 
Pozdrawiamy Magdę i Michała, 
sympatycznych właścicieli pogodnego huski 

Dziękujemy i prosimy o następne, 
równie ciekawe zdjęcia! 

Prenumerata elektroniczna 

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

e-PSK 2013  39 zł e-PSK 2015  39 zł 

e-PSK 2014  39 zł e-PSK 2016  39 zł

Prenumerata Redakcyjna 2017

Gdzie to było?
Prosimy o odpowiedzi WSZYSTKICH Czytelników, natomiast w Konkursie Długofalowym punkty zli-

czać będziemy tylko naszym Prenumeratorom.
Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres Redakcji lub e-mailem na: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl do 

dnia 9 października 2017 r.
Chcących wziąć udział w Konkursie Długofalowym prosimy o podanie numeru Karty Prenumeratora. 

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 przysłać 
nam numer 
tego czasopisma.

Prenumerata zagraniczna 

2018
199 zł (2 egz. 279 zł)

Karta ważna do 31 stycznia 2019 r.

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym
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Lato za nami

Lało i lało – takie to latoś to lato było, że aniśmy się obejrzeli, jak tu jesień za progiem stoi. 
Dni już teraz coraz krótsze, jeszcze wrzesień i październik przy dobrej pogodzie da się 
wykorzystać na krótsze lub nawet i dłuższe (np. samochodowe) wyprawy, ale już wkrót-

ce pora na podsumowanie roku. Tym bardziej więc zapraszamy na spędzenie coraz dłuższych 
i coraz chłodniejszych wieczorów z nami - na czytaniu o miejscach, gdzie się może właśnie by-
ło, albo może nie zdążyło, bo zabrakło czasu, siły albo pomysłu?

Na początek – „dziki” Zachód. Trochę zapomniany, trochę opuszczony, ale nadal piękny region naszego kraju. Ot, 
choćby taki Bytom Odrzański, czy Nowa Sól. Miasta z historią, z zabytkami, z potencjałem. Albo dalej na południe – 
Świdnica, Walim, Jedlina-Zdrój. Każda z tych miejscowości ma mnóstwo do zaoferowania turystom. Każda też inaczej 
sobie radzi. Jak? Zobaczcie sami! 
Zainteresowanych Polską Piastowską – zapraszamy na drugą część Szlaku Piastowskiego, tym razem od Kalisza do 
Konina. Piastowie zresztą przewiną się także w ruinach zamku w Bolczowie – w Rudawach Janowickich, niedaleko 
słynnych Kolorowych Jeziorek, o których pisaliśmy wcześniej. Amatorów gór zapraszamy też na Turbacz, a miłośników 
leśnych wędrówek – w Bory  Tucholskie – do Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

Jakże mała i spleciona jakimiś dziwnymi, niewidzialnymi nićmi jest ta nasza Polska! Gdy byłem w Węgorzewie, mieście, 
przez które uchodził z kraju król Stanisław Leszczyński, nie spodziewałem się, że krótko potem będę nocował w jego 
pałacu! Albo będąc w Świdnicy, nie spodziewałem się, że warzono onegdaj w tym mieście tak zacne piwo, że wożono 
je aż do Krakowa, a składowano w piwnicach tamtejszego ratusza, o którym piszemy kilkadziesiąt stron dalej. Warto 
zwracać uwagę ta takie powiązania, czynią one bowiem czytelniejszy obraz historii naszego kraju. Tak się złożyło, że 
w tym numerze są aż dwa takie wątki.

Otrzymujemy od Was, drodzy Czytelnicy coraz więcej zdjęć, czy to przedstawiających cuda przyrody, czy to siebie 
na tle obiektów z okładek lub innych miejsc. 
Bardzo prosimy o każdorazowy dopisek, na podstawie którego będziemy mogli zrobić cokolwiek z tymi fotkami. 
Np. Niniejszym nieodpłatnie przekazuję swoją fotografię na tle tamy w Zagórzu Śląskim do swobodnej dyspozycji Redakcji 
Miesięcznika „Poznaj swój kraj”, w tym w celu jej publikacji z podpisem: Paweł Cukrowski z Warszawy.
Podobną prośbę mamy do osób biorących udział w konkursach. Dotychczasowa zgoda wydaje się nam zbyt długa 
i komplikowana, więc proponujemy ją zastąpić nową formułą:
Proszę o publikację podpisu do odpowiedzi: Paweł Cukrowski z Warszawy. 

Będzie nam bardzo miło, gdybyście zechcieli przy okazji „podpisać” swoje zdjęcia takim oto banerkiem, jak na zdjęciu. 
Baner materiałowy miałby wielkość 50x25 cm, ten z PCV byłby mniejszy – ok. 30x20cm. Czekamy na deklaracje do 
końca roku, aby zorientować się, kto, a właściwie ile osób byłoby zainteresowane taką forma promocji pisma. Wów-
czas złożymy zamówienie i bezpłatnie roześlemy do zainteresowanych. Chcielibyśmy jednak prosić o publikację Wa-
szych zdjęć również na Waszych stronach serwisów społecznościowych. Dziękujemy!

Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski

Zmieniliśmy troszkę layout czasopisma. Mam nadzieję, że spodoba się Wam. Nowy krój daje nam  większe możliwo-
ści składu, na marginesie można teraz nie tylko szerzej opisać zdjęcie, ale także dać do niego stosowny komentarz. 
Wcześniej nie było to możliwe.

Moi mili

22 września 2017 r.

IX Konwent  
Survival & Outdoor  
„Ścieżki Artemidy”

Siedlęcin

Mapy turystyczne całego obszaru sudetów i besKidów
Cena za każdy komplet - 77 zł.
Wysyłka ryczałtowa - 12 zł
Prenumeratorom wysyłamy bezpłatnie.                             Każda pojedyncza mapa w cenie - 8,90zł.
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ważne, że nie poddał się on zmęczeniu, a na środ-
ku Zatoki przeszedł chrzest – pasowanie na Śle-
dzia. Ważne też, że wszyscy dobrze się bawili 

i obiecali sobie spotkać się w Jastarni w przyszłym roku. 

Kolejny, XVII  
Marsz Śledzia za nami! 

PATRONAT

Jastarnia

I znów setka śmiałków rzuciła wyzwanie Neptunowi, i nie 
zwracając uwagi na jego chmurną i deszczową minę, bez 
trwogi przeszła Bałtyk na... piechotę. I nic, że to tylko Małe 
Morze, i nic, że troszkę trzeba było przepłynąć, i nic to, że 
przez Głębinkę ciągnął śmiałka kuter rybacki. 

dokończenie artykułu  
w PSk nr 663
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niedawno minęło właśnie sześćset lat od chwili 
zbudowania zamku. Nazwano go Angerburg. 
Przechodził on różne koleje losu. Miasto jed-

nakże powstało dopiero w 1571 roku. Próbowano 
wprawdzie uczynić to wcześniej, ale próba się nie 
udała. Położenie miasta, a także stosunkowo późna 
data jego założenia sprawiły, że nie zbudowano wokół 
niego murów obronnych. Zadowolono się drewniano-
ziemnymi umocnieniami, które zresztą dość szybko, 
bo zaledwie dwieście lat później usunięto. W obwało-
wania wbudowane były trzy bramy: Polska, Litewska 
i Królewiecka. Niestety do dziś nie pozostał po nich 
żaden ślad. Niebawem postawiono ratusz i kościół, 

a zamek przebudowano w stylu barokowym. Wkrót-
ce potem na miasto przyszło pierwsze nieszczęście 
– zostało zniszczone i splądrowane przez Tatarów 
hetmana Gosiewskiego, który walczył tam w czasach 
potopu z elektorem pruskim – Fryderykiem Wilhel-
mem. Ten, mimo że związał się z Rzeczpospolitą jako 
lennik, uznał jej upadek i sprzymierzył się z Karolem 
Gustawem. 

Węgorzewo od zawsze 
kojarzy się Wielkimi Jeziorami, 
z żaglówkami, włóczęgą 
po mazurskich wodach. 
Ale miasto oferuje nie tylko 
(nowoczesną) przystań. 
Po drugiej stronie kanału 
portowego można przenieść 
się do świata, którego już nie 
ma - świata naszych ojców i 
dziadów. 
Oto narzędzia, którymi się 
posługiwali, wielu nie wie dziś 
- do czego służą, jakie mieli 
domy i obejścia. I czym była 
skrzynia w domu? 

TeMAT MIeSIąCA

Węgorzewo

W naszej  świadomości zamki krzyżackie kojarzą się z czerwoną cegłą, 
strzelistymi wieżami, dachami krytymi również czerwoną dachówką. 
Nie zawsze tak było. Także i Krzyżacy swoje pierwsze zamki budowali 
z drewna. Zwłaszcza tam, gdzie było go w bród. 

Węgorzewo
miasto żeglarzy i folkloru

dokończenie artykułu  
w PSk nr 663
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TemaT miesiąca

będąc w Węgorzewie koniecznie trzeba zajrzeć 
do położonego tuż przy porcie Muzeum Kultury 
Ludowej. Istnieje ono od 1991 roku, a siedzibę 

ma w starym, ponad dwustuletnim dworku. Ekspona-
ty – tkaniny, odzież, wyposażenie domu czy zagrody 
zbierane są tu już od ponad pięćdziesięciu lat! Muzeum 
otoczone jest Parkiem Etnograficznym – ustawiono 
tam kilka mazurskich, drewnianych chałup z dziewięt-
nastego wieku, ratując je od zniszczenia.

Czterdzieści 
lat minęło...

Garncarze, tkaczki, prządki, 
wikliniarze, a nawet kowal, 
garncarz czy mincerz - to 
przedstawiciele ginących 
zawodów, których można 
było spotkać na Jarmarku. 
Były także „baloniki na druciku”, 
„koniki drewniane” i wszystko 
to, co jeszcze tu czy ówdzie na 
jarmarkach można spotkać. 
Występy zespołów ludowych, 
grajków, kapel w tak wielkiej 
masie - tylko w Węgorzewie! 

dokończenie artykułu  
w PSk nr 663

5



budowa kościoła św. Sebastiana stanowiła wotum 
wdzięczności ówczesnych mieszkańców Wieliczki 
za ocalenie miasta od epidemii cholery. Świąty-

nia powstała na tzw. Wzgórzu Lednickim, w pobli-
żu cmentarza, gdzie chowano zmarłych na cholerę 
wieliczan (dzisiaj obszar ten znajduje się na terenie 
miasta). Ludowe podanie wiąże miejsce, w którym 
obecnie stoi kościół, z prasłowiańską świątynią (tzw. 

chramem lub kąciną) wzniesioną w „świętym gaju” 
ku czci bogini Ledy (pozostałością po niej jest właśnie 
nazwa okolicy – Lednica).Sebastian Lubomirski herbu Szreniawa, kasztelan, 

starosta, a także żupnik Kopalni Soli w Wieliczce, 
zapewne nawet nie zauważył uszczerbku na 
swoim majątku, gdy w 1598 roku  doprowadził 
do szczęśliwego końca budowę modrzewiowego 
kościółka w Wieliczce.

Kościół św. Sebastiana 
w Wieliczce

ARCHITeKTuRA DReWNIANA

Wieliczka

W obrębie pogańskiej, bałwochwalczej świątyni ku czci bogini Ledy płonął „wieczny ogień”, nad którym czuwały ka-
płanki-dziewice (ich służba miała trwać rok, a one same przez cały ten czas musiały strzec ognia, aby nie zgasł, nie mo-
gły również w tym okresie zmyć brudzącej je sadzy). Po upływie roku, wiosną, zgodnie ze zwyczajem, brudne, umoru-
sane sadzą dziewczyny szukały po okolicznych wsiach swoich następczyń (tradycja ta, nawiązująca do wiosennych, po-
gańskich obrzędów wypędzania zimy, przetrwała do czasów współczesnych w formie wielkanocnej zabawy ludowej 
z udziałem tzw. Siudej Baby – mężczyzny ucharakteryzowanego na usmoloną kobietę w podartym ubraniu, ustrojoną 
w naszyjnik z ziemniaków, odwiedzającą w lany poniedziałek – w towarzystwie Cygana i krakowiaków – okoliczne, led-
nickie domostwa w poszukiwaniu młodych panien i zbierania datków. Wizytę Siudej Baby inicjuje strzał cygańskiego 
bata, stanowiącego niezbędny rekwizyt Cygana, który prowadzi cały orszak. Z kolei Siuda Baba ma przewieszoną przez 
ramię chustę, w której trzyma pudełko z zapasem przygotowanej uprzednio mieszanki sadzy z kremem, służącej do 
smarowania twarzy i dłoni domowników, co ma dla nich stanowić dobrą wróżbę na kolejny rok, a niezamężnym dziew-
czynom zwiastować szybkie zamążpójście.

Z zewnątrz niewielki, nie 
zwracający uwagi, drewniany 
budynek...

dokończenie artykułu  
w PSk nr 663
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wędrówka po tym Szlaku, to podróż do korzeni 
naszej państwowości, do początków chrze-
ścijańskiej i europejskiej kultury Polaków. Na 

trasie znajdziemy tajemnicze grodziska, relikty mo-
narszych rezydencji, urokliwe romańskie kościółki 
i najstarsze polskie zespoły klasztorne. Poznamy tu 
również ludzi, którzy tworzyli naszą historię - księcia 
Mieszka, króla Bolesława, męczennika Wojciecha, 
imperatora Ottona oraz ostatniego z rodu założycieli, 
Kazimierza Wielkiego.

Szlakiem Piastów cz. 2

POMYSł NA WYCIeCZKę

Kalisz

Początek drugiej część Szlaku Piastów zaczyna się 
w Kaliszu, miejscu o historii znacznie wyprzedzającej 
historię Piastów...

Drewniany pomost łączący 
gród ze „stałym lądem” w 
momentach zagrożenia mógł 
zostać łatwo zniszczony, aby 
utrudnić nieprzyjacielowi 
wtargnięcie do środka. 

dokończenie artykułu  
w PSk nr 663
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poczta przyniosła nam kilkanaście widokówek, a poczta mailowa – chyba trzy zestawy fotek na-
szych Czytelników na ich wakacyjnych ścieżkach. Dziękujemy wszystkim, nie wyliczając „pocztów-
kowców”, prezentujemy natomiast przesłane zdjęcia, prosząc o kierowanie pozdrowień właśnie 

tą drogą, elektroniczną.
Spośród osób, które zechcą przysłać nam widokówkę w przyszłym roku – wybierzemy najładniej-

szą, a autora uhonorujemy jakimś upominkiem. Ale to dopiero od przyszłego roku!

Od p. Basi z Grudziądza otrzymaliśmy zdjęcie z drapieżnikiem ze Szczelińca, zdjęcie z platformy 
widokowej na Szczytniku w Szczytnej i na dziedzińcu zamku w Ząbkowicach Śląskich.

Pan Paweł F1225 wybrał się na wędrówki po kraju szlakiem „Poznaj swój kraj”, czyli po ostatnio 
opisywanych miejscach w naszym Miesięczniku: zamku Rabsztyn, rynku w Byczynie i zamku w Mosznej.

Także od państwa Agnieszki i Krzysztofa Grzelków z Bębnowa otrzymaliśmy fotki z miejsce opi-
sywanych w „Poznaj swój kraj”: z Kruczych Skał w Szklarskiej Porębie, spod świątyni Wang w Kar-
paczu, a także spod murów miejskich Torunia.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i czekamy na jeszcze!            
Tekst: Paweł Cukrowski

Pozdrowienia z wakacji
NASI CZYTeLNICY

Cieszy nas, że udało sie Wam zgrać terminy urlopów z przebłyskiem ładnej 
pogody tego lata,a jeszcze bardziej cieszy pamięć o nas i przesłane nam 
pozdrowienia z wyjazdów. Dziękujemy!
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osada młyńska istniała tu już od bardzo dawna. Jak 
podają źródła pisane, pierwszy drewniany młyn 
stał tu już w XV wieku, niestety spłonął w po-

łowie wieku XIX. Postanowiono wtedy przebudo-
wać spichlerz na mąkę na nowoczesny w ówczesnych 
latach młyn wodny, zasilany turbiną Francisa, który 
służył okolicznej ludności aż do lat siedemdziesiątych 
minionego wieku. Młyn funkcjonuje do dziś, ale zbo-
ża na mąkę dla okolicznych gospodarzy już nie mieli. 
Można tylko zademonstrować jego działanie turystom.

Wełna to oczywiście rzeka, zresztą jedna z naj-
piękniejszych w Polsce. Jak w przypadku innych po-
dobnych rzek, człowiek uczynił sporo wysiłku, by 
okiełznać jej moc. Na Wełnie postawiono wiele mły-

nów, wydawało się więc, że poko-
nano rzekę, że zmuszono ją do pra-
cy dla naszego dobra. Natura jed-
nak pokazuje swój pazur wszędzie; 
upomniała się także o swoją rzekę: 
większość młynów nie przetrwała 
do naszych czasów, inne straszą ru-
iną, zaniedbane i zapomniane. Na 
szczęście kilka z nich ocalało, wśród 
nich zabytkowy młyn w miejscowości  

Jaracz-Młyn.

Muzeum  
Młynarstwa
w Jaraczu

MuZeuM

Jaracz

Wystarczy czterdzieści kilometrów, by opuścić 
cywilizację, hałas miasta i dzisiejszy pośpiech 
życia. Wełna zaskoczy Cię swym charakterem, 
raz płynie wolno, dostojnie, na innych 
odcinkach zaś nabiera charakteru.

dokończenie artykułu  
w PSk nr 663
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K iedyś, gdy częściej bywałem na Dolnym Śląsku, do 
głowy przychodziła mi myśl – a może by zabrać ze 
sobą rower i zostać tu dzień lub dwa dłużej? Po-

jeździłbym sobie, pozwiedzał. Tak na spokojnie, nie 
gnany pośpiechem codzienności. Gdy więc któregoś 
razu znów musiałem odwiedzić Dolny Śląsk, pojecha-
liśmy już razem. Ja i mój rower.

Sztolnie, mosty i zabytki
Dolnego Śląska

ROWeReM NA WeeKeND

Świdnica

Dobry dojazd, zabytki, zamki, bogata, piastowska historia, 
piękne miasta, góry i lasy – cóż jeszcze brakuje, by skusić 
się na wycieczkę po Dolnym śląsku? 

Mimo, iż bardzo by się chciało, 
to nie jest ścieżka rowerowa. 
Ale jako szlak – wspaniała. Jest 
tu wszystko: ruch, czyli jego 
praktyczny brak, szumiąca 
rzeka z jednej, a malownicza 
linia kolejowa  
– z drugiej strony, są wiadukty, 
mosty, restauracje, a nawet 
pensjonat, gdyby ktoś 
chciał przenocować w tak 
uroczym miejscu. No i są też 
ciekawostki, tajemnice – jak 
chociażby sztolnia kopalni 
arsenu...

dokończenie artykułu  
w PSk nr 663
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a może nazwa Turbacz pochodzi od języka, któ-
rym posługiwali się Wołochowie, lud osiadły tam 
niedaleko? Ich turbat oznacza przecież „szalony, 

wściekły”, i choć miało się pierwotnie odnosić tylko 
do górskiego potoku, to jednak niewykluczone, że 
nazwa przeszła z niego na górę. Nazwa wzniesienia 
może także nawiązywać do pasterskiego, dętego in-
strumentu muzycznego, używanego przez beskidzkich 
górali, zwanego przez nich gwarowo „trombitą” lub 
„trembitą”. Dziś górę okoliczni mieszkańcy zwą „Tru-
bacem” lub „Trubaczem”, dawniej określano ją nazwą 
Kluczki lub Niedźwiedź.

Turbacz
GóRY I WZNIeSIeNIA

Turbacz

Naprzeciw Tatr, między doliną nowotarską, a wężowatą kotliną 
Raby, wspięło się gniazdo dzikich Gorców. Od romantycznych Pienin 
odciął je wartki kamienicki Potok, a od spiskiej krainy odgraniczył 
je falami bystry Dunajec. Samotnie stoją nad wzgórzami. A wyżej 
jeszcze nosi głowę ociec ich rodu, zasępiony Turbacz. Nie wiadomo 
kto go chrzcił i skąd mu to miano. Może stąd, że turbanem mgły 
przed deszczem owija łysą głowę, albo że widywano go zawsze 
w turbacji wiecznej.*

W tych pięknych, a prostych 
słowach opisał Władysław 
Orkan całą tajemnicę tej 
niezwykłej góry. Cytat 
pochodzi z powieści pt. „W 
Roztokach”.
Przez Turbacz wiedzie 
czerwony szlak z Rabki przez 
Przełęcz Knurowską do 
Krościenka. Całkowity czas 
przejścia – ok. 15 godzin.

dokończenie artykułu  
w PSk nr 663
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Wieża ratuszowa
w Krakowie

ZABYTeK

Kraków

Osiąga wysokość dwudziestopiętrowego wieżowca i odchyla się od 
pionu już o pół metra. Nie jest to jeszcze wartość zauważalna, ale stawia 
ją w jednym rzędzie z krzywymi wieżami w Toruniu czy Ząbkowicach 
śląskich.

dokończenie artykułu  
w PSk nr 663
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Ruiny tego dawniej okazałego zamku wznoszą się wśród lasów świerkowych, 
na górze 1199 stóp wysokiej, trzy kwadranse drogi od Starego Janowca, stacyi 
kolei szlązkiej. Przed wejściem do zamku rozpościera się duży plac, wokoło 
wysokiemi obsadzony drzewami...

Tajemnice Zamku Bolczów

ZAMKI I RuINY

Bolczów

dokończenie artykułu  
w PSk nr 663
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Forty Torunia
Fort VIII pancerny

FORTYFIKACje

Toruń

Dziś przysłaniają drzewa i krzaki, nie widać więc go nawet 
będąc tuż, tuż – na ul. Bielańskiej w Toruniu, przy której stoi. 
Tak jednak nie było w momencie, gdy został wybudowany.

Dwa nagie miecze – próba 
nadania temu miejscu miana 
Miejsca Pamięci Narodowej – 
spełzła na niczym.

dokończenie artykułu  
w PSk nr 663



to bodaj pierwszy pomnik w Polsce, który nie 
tylko, że nie jest poświęcony Stwórcy, osobie 
duchownej, królowi, czy jakiemuś wielmoży, ale 

prostemu chłopu, czy wręcz kmieciowi.

Pomnik  
budowniczych
Szosy Brzeskiej

ZABYTeK

Warszawa

Dziwny jest ten pomnik. Nikt nie składa pod nim kwiatów, nie organizuje 
uroczystości, nikt nie wygłasza przemówień. Ot, stoi sobie, nikomu 
nie przeszkadza, nie wadzi – to i nikt nie ma także zapędów, aby go 
wyburzyć, albo przenieść do skansenu. Cóż to więc za budowa?

Z pomnika bije skromność 
ludzi, którzy rozumieli 
polską rację stanu i potrzebę 
chwili - modernizację i 
unowocześnienie kraju, 
jeszcze na długo przed 
okresem pozytywizmu, nie 
tylko w sztuce. Nie można 
nie zauważyć, że na pomniku 
brakuje nazwisk oficjeli, bez 
których zgody nie byłoby 
przecież tej drogi, urzędników 
tamtego Państwa. Dziś, nawet 
najmniejszy decydent musi 
mieć przy pomniku/tablicy/
obelisku swoje nazwisko...
Jedynym wyjątkiem był ukłon 
w stronę „najmiłościwiej 
panującego” cara w postaci 
kilku medalionów z jego 
wizerunkiem, ale cóż, czy do 
dziś nawet nie ma czasem 
miejsc na świecie, gdzie bywa 
jeszcze bardzo podobnie?
Podobny pomnik postawiono 
na drugim końcu tej drogi - w 
Terespolu/Brześciu.

Zdjęcia tablic (sąsiednia 
strona) pochodzą z kopii 
pomnika z terenu Parku 
Drogowskazów i Znaków 
Drogowych w Witnicy, 
niedaleko Gorzowa 
Wielkopolskiego.

dokończenie artykułu  
w PSk nr 663
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to także kraina malowniczych uroczysk, tajemni-
czych bagien, nastrojowych torfowisk i zagubio-
nych pośród drzew wodnych oczek. To enklawa 

dzikiej przyrody i oaza spokoju, której ciszę przerywa 
jedynie melodyjny śpiew ptaków i kojący szum drzew.

Borowiackie pejzaże
PARKI I ReZeRWATY

Bory 
Tucholskie

Tucholski Park Krajobrazowy to królestwo zielonych, 
pachnących żywicą lasów, wśród których wije się 
srebrzystą łuską fal Brda. Pomiędzy stojącymi jak na 
baczność sosnami wartę trzymają tu rozłożyste dęby, 
lipy i wiekowe cisy. 

Osią Tucholskiego PK 
jest rzeka Brda – jednej z 
ulubionych szlaków kajakarzy. 
Choć dziś przeważają 
wycieczki jedno- dwudniowe, 
to Brda jest idealna na cały 
urlop. Przepłynięcie nią z 
Charzykowych do Bydgoszczy, 
a właściwie tylko do Koronowa 
zajmie w sam raz dwa 
tygodnie.
Niezwykle urocze są spacery 
lasem przy brzegu licznych 
jezior, występujących w 
Borach. A może przy okazji da 
się nazbierać trochę grzybów? 
Jesienią jest ich tam w bród!

dokończenie artykułu  
w PSk nr 663
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a jak jest na Zachodzie Polski? Czy tam już wszystko 
jest zrobione, wybudowane, zagospodarowane? 
Chcieliśmy na własne oczy przekonać się „jak tam 

jest”. Wybraliśmy się więc na zachód, a pierwszym 
etapem naszej wyprawy na Zachód była Rydzyna.

Wyprawa na Zachód
TRASA DLA CIeBIe

Rydzyna

Wschód kraju od pewnego czasu cieszy się jakby 
większym uznaniem rządzących, którzy stworzyli 
nawet specjalne programy mające służyć rozwojowi 
Polski Wschodniej. Do dyspozycji postawiono 
niemało środków, mających przyspieszyć rozwój 
tamtych regionów.

Zamek w Rydzynie powstał 
jako królewska rezydencja 
rodziny magnackiej z 
ambicjami. Pracowali przy nim 
najlepsi ówcześni projektanci 
Pompeo Ferrari, czy Józef 
Belotti. Na zdjęciu powyżej 
elewacja tylna, od strony parku 
i sali balowej w pałacu. 
Zdjęcia na sąsiedniej stronie 
przedstawiają dzisiejszy obraz 
wnętrz, które staraniem SIMP 
odtworzono z ruin.

Kożuchów

dokończenie artykułu  
w PSk nr 663
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dawniej Zygry były własnością rodziny Cieleckich 
herbu Zaręba, którzy w 1809 roku wybudowali 
tam klasycystyczną, ośmioboczną kaplicę pw. 

św. Rocha. Pełni ona dziś rolę kościoła parafialnego.

Zygry
cmentarz rzymskokatolicki

NIe TYLKO POWąZKI

Zygry

Tę wieś widać z daleka... Stoi tam trzecia co do 
wysokości budowla w Polsce – maszt radiowo- 
-telewizyjny o wysokości blisko 350 metrów.  

Ten nieznany nikomu 
chłopczyk być może marzył 
o tym, by zostać żołnierzem. 
Nie przyszło mu nawet do 
głowy, że będzie spoczywał w 
żołnierskim grobie.

Groby dwóch zasłużonych 
osób społeczności Zygier, ale 
i tak bardziej przykuwa oko 
misterna  robota miejscowego 
kowala – artysty.

dokończenie artykułu  
w PSk nr 663
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czy lubicie chodzić po górach? Na pewno! Na pewno wiele z nich rozpoznacie na pierwszy rzut oka. Ale czy uda się to Wam, gdy 
będziecie patrzeć na nie z góry? I mieć za punkt odniesienia jedynie kilkanaście poziomic? Spróbujcie!

W tym i kolejnych numerach „Poznaj swój kraj” prezentować będziemy kontury niekoniecznie najbardziej znanych, czy naj-
wyższych gór. Waszym zadaniem będzie odgadnięcie, jak nazywają się te szczyty. 

Warto wziąć do ręki jakieś mapy, atlas i poszperać, nie będzie to trudne.

Czekamy na odpowiedzi typu:
A - Śnieżka
B - Śnieżnik
C - Śnieżynka

Za każdą prawidłową odpowiedź damy jeden punkt, za odpowiedź błędną - będziemy odejmować jeden punkt.
Pełny regulamin i nagrody opiszemy w kolejnym numerze „Poznaj swój kraj”. Teraz tylko wspomnę, że nie będziemy publikować 

odpowiedzi, tak by każdy mógł sie włączyć do Konkursu nawet „za pięć dwunasta”. 
Wśród tych, którzy przyślą nam odpowiedzi do 9. października - rozlosujemy upominki, ufundowane przez naszą Redakcję. 

Uwaga: poziomice są umieszczone co 20 metrów różnicy wysokości. Kolory na rysunkach nie odpowiadają przyjętym kolo-
rom na mapach i atlasach. 

Konkurs dla Uczniów
VI edycja

KONKuRSY

p ierwszy projekt połączenia regionu ze światem 
pochodzi z połowy osiemnastego wieku i zakła-
dał budowę około pięćdziesięciokilometrowego 

szlaku wodnego łączącego Jezioro Mamry poprzez 
rzekę Łynę aż z Morzem Bałtyckim. Nie wyszedł on 
jednak poza etap projektu. Ciekawszy był projekt 
trzeci, z końca dziewiętnastego wieku, który poprzez 
budowę pochylni, a nie śluz nawiązywał do istniejące-
go już Kanału Elbląskiego. Podobnie jak i drugi projekt 
został odrzucony tym razem ze względu na protesty 

mieszkańców, obawiających się obniżenia poziomu 
wód w jeziorach i tym samym pozbawienia ich pod-
staw egzystencji. Dopiero po konsultacjach z ludnością 
i wprowadzeniu poprawek do projektu, przyjęto go 
do realizacji w 1908 roku.

Śluza wodna
Leśniewo Górne

Z OKłADKI

Leśniewo 
Górne

Praktyczni Niemcy już w osiemnastym wieku 
zapragnęli połączyć mazurskie jeziora kanałami, tak 
by na wielkim obszarze umożliwić tanią i względnie 
szybką komunikację. jednak to Polacy – na sto lat 
wcześniej od nich wyrysowali precyzyjne mapy 
Wielkich jezior, co było podstawą do wytyczenia m.in.  
trasy kanału pomiędzy jeziorami Śniardwy i Niegocin.

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

dokończenie artykułu 
w PSk nr 663
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rozchodnik ostry to bylina wieloletnia z rodziny 
gruboszowatych (Crassulaceae), dosyć niska – 
osiąga wysokość maksymalnie 5 – 15 cm. Płożą-

ce się pędy tworzą darnie, bardzo charakterystyczne 
„poduszki”. Pędy płonne są gęsto ulistnione, pokryte 
drobnymi, jajowatymi, grubawymi listkami, natomiast 
pędy kwiatonośne wznoszą się, a lisci tam jest mniej. 
Żółte kwiaty zebrane są w wielokwiatowych pękach, 
ich płatki są podłużne. Kwitnie od maja do lipca, wów-
czas zielone „poduszki” rozchodnika zmieniają swój 
kolor na złocisty. Owoce wyglądają jak prawie pozio-
mo rozchylone mieszki. 

Rozchodnik ostry
(Sedum acre L.)

W ŚWIeCIe  ROŚLIN

Nie ostre kolce, ani liście dały nazwę tej roślinie. 
Decydujący w kwestii nazewnictwa był jej  mocny, 
ostry smak. rozchodnik jest rośliną leczniczą, ale 
jednocześnie trującą. Uwielbiają ją pszczoły, buszując 
w żółtym kwiecie w poszukiwaniu surowca do 
zrobienia miodu. 

dokończenie artykułu 
w PSk nr 663
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Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. kłopot, trudności, 7. Alex …, szkocki trener, twórca sukcesów piłkarskich Manchesteru United, 14. pokonał 40 rozbójni-

ków, 16. kolekcja, 17. dawny duży bęben wojskowy, 18. nasz sąsiad z zachodu, 19. na podwórzu dla dywanów, 20. profesja, 21. biblijna wieś 
u podnóża Góry Oliwnej, gdzie znajdował się dom Marii, Marty i Łazarza, 22. stworzonko, 23. przyznanie, obdarowanie, 24. H w układzie 
okresowym, 25. zagadka z szyfrowanymi sylabami, 29. milion bilionów, 30. czesko-słowacka rzeka, dopływ Dunaju, 33. płynie przez Mona-
chium, 36. typ ubogiej gleby nieprzydatnej do uprawiania, 37. słupek balustrady, tralka, 40. kaczka lub chłodziarka, 41. śpiączka, 42. znak 
wskazujący kierunek, 43. piękne szwajcarskie miasto nad Jeziorem Maggiore, 45. przeszukanie osoby lub lokalu, 46. wzburzona toń, 47. 
wśród pracowników działu obrabiarek, 51. wstyd, zhańbienie, 52. łaciaty koń, 55. na pięciolinii, 56. otoczone bandą, 57. opera Leoncavalla, 
60. miliard watów, 61. … Jima, wyspa na południe od Honsiu, miejsce ciężkich walk amerykańsko-japońskich, 63. lubi prawić morały, 68. 
doradca króla Troi Priama, mityczny założyciel Padwy, 69. guz na skórze, 72. anglosaska jednostka miary gruntu, 74. zanotowanie, 75. kraina 
historyczna w południowo-zachodniej Francji, 78. zagrany w filmie przez Krystynę Feldman, 79. współpracuje z okupantem, 80. osprzęt.

Pionowo: 1.  miejscowość wypoczynkowa na Lazurowym Wybrzeżu, z Muzeum Pabla Picassa, 2. naszywka na mundurze zastępująca 
order, 3. u nas błędnie zwana akacją, 4. Carlos …, rockowy wirtuoz gitary, 5. kalkulator dziadka, 6. działania wojenne, 8. dział wiedzy obej-
mujący zagadnienia z dziedziny elektryczności, 9. choroba pasożytnicza powodowana przez glisty, 10. wieś koło Muszyny, z łemkowską 
cerkwią św. Dymitra, 11. płynie przez Nowosybirsk, 12. magiczna czapka z bajki, 13. przesadna wstydliwość, 15. kwestionariusz, 26. cenna 
budowla, 27. większa od strumienia, 28. kawałek ziemi, 30. Pablo Picasso, 31. bagienna woda lub nietoperz, 32. wysiedlanie z rodzinnej 
ziemi, 34. tam cmentarz na Pęksowym Brzyzku, 35. wschodnia dzielnica Warszawy, byłe miasto, 37. dodatkowe obciążenie, 38. rzecz bez-
wartościowa, 39. mięsak, nowotwór złośliwy, 44. do łączenia blach, 47. osadza się w zbiorniku wodnym, 48. wykrywa cele powietrzne, 
49. z Kaplicą Zygmuntowską, 50. prawniczy przypadek, 52. strój sędziego, 53. duża wyspa niemiecka, 54. do użyźniania gleby, 57. bocian, 
58. pozioma belka podpierająca krokwie lub owad nadwodny, 59. kpi z przyjętych wartości, 61. z Teheranem, 62. lewy dopływ Warty, 64. 
popularna gra karciana, 65. typ wiszącej lampy kloszowej, 66. miasto i jezioro na Pojezierzu Drawskim, 67. jednolite tło, na którym dru-
kuje się tekst, 69. brytyjskie hrabstwo ze stolicą Maidstone, 70. samica psa, 71. otwiera grecki alfabet, 73. aktynowiec nazwany na cześć 
małżeństwa Curie, 75. czasem warta świeczki, 76. ryba z wąsami, 77. poziome wyrobisko kopalniane.

Wśród autorów prawidłowego rozwiązania zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez Wydawcę. Rozwiązania 
krzyżówek prosimy przesyłać do 9 października 2017 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 63  
utworzą rozwiązanie – podpis do zdjęcia.
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n iestety, tylko wymowa jest dla polszczyzny charaktery-
styczna, bo samo słowo wzięliśmy, jak wiele innych, już 
tak bardzo swojskich - ze staroniemieckiego mulin (dziś 

Mühle), Niemcy tak przerobili łacińskie molinus, które wzięło 
się od słowa mola, oznaczającego kamień żarnowy.

Jerzy Bralczyk

Co to za obiekt?

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 zaszeregowa-
nia odpowiedzi. Na widokówki czy kartki pocztowe czekamy od tych z Pań-
stwa, którzy biorą udział tylko w jednym z konkursów. 

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

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres Redakcji lub mailem na: konkursy@
poznaj-swoj-kraj.pl do dnia 9 października 2017 r.

Chcących wziąć udział w Konkursie Długofalowym prosimy o podanie nu-
meru Karty Prenumeratora. 

Znasz-li ten kraj
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Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

dokończenie artykułu 
w PSk nr 663

Soczewica, koło, miele, młyn...  
po poprawnym wypowiedzeniu 
tych słów rozpoznawano 
Polaków w Krakowie w czasie 
buntu niemieckich mieszczan - 
i puszczano wolno. Wskazywałoby 
to na rdzenną polskość tego 
słowa, albo przynajmniej na 
świadomość tej rdzenności. 

Młyn

Nagrody do konkursów ufundował Olkuski Punkt Informacji Turystycznej.
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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.

„Gdzie to było” 
Na zdjęciu pokazano oczywiście fragment zamku 
w Będzinie. Podobne zdjęcie prezentowane 
było w numerze 4/16 w artykule o tym zamku 
właśnie, oraz w numerze 2/15 przy okazji 
wycieczki po Jurze. 
Nie uznawaliśmy za poprawne odpowiedzi 
nie spełniających warunków konkursu, czyli: 
Zadaniem biorących w tym konkursie udział, będzie odgadnięcie co 
przedstawia dane zdjęcie i w którym numerze jest dotyczący tego zdjęcia 
artykuł. Właśnie – artykuł, krzyżówka artykułem nie jest. 
Ale faktem jest, że znacie Miesięcznik lepiej od nas, my przeoczyliśmy 
Będzin w artykule o człowieku z deską w numerze 9/15. Brawo dla 
tych kilku uważnych Czytelników!
 Otrzymaliśmy 32 maile i 2 kartki. 

Nagrodę wylosował p. Paweł H2259 z Krakowa.

rOZWIąZANIA KONKUrSóW 
Poznaj swój kraj 6/2017

„Znasz-li ten kraj”
Zdjęcie przedstawia Muzeum 
Wsi Słowińskiej w Klukach.  
Otrzymaliśmy 34 maile  
 i 3 kartki.

Nagrodę wylosował p. Jerzy 
Zimin H1945 z Legionowa. 

Krzyżówka 662
Rozwiązaniem krzyżówki 
z numeru 6/2017 jest hasło:  
W pokarmie łabędzi niemych 
dominuje roślinność wodna. 
Dokarmianie ich chlebem 
bardzo szkodzi ptakom.
Otrzymaliśmy 56 maili i 13 kartek 
pocztowych.

Nagrody wylosowali:  
p. Andrzej z Kluczborka,  
p. Edward z Lubina  
i p. Marek H3791 z Rybnika.

Nagroda dla spóźnialskich
Otrzymaliśmy aż siedem spóźnionych odpowiedzi. Niezbędnik turystyczny 
wysyłamy do Kalisza, do p. Marka.

Powtarzamy prośbę, aby każdą odpowiedź do konkursów przysyłać w oddzielnym e-mailu, zatytułowanym: „krzyżówka”, „Fotoza-
gadka” lub „Znasz-li”. E-maile zatytułowane: „odpowiedź”, „konkurs”, „rozwiązanie” lub bez nagłówka sprawiają nam wiele kłopotu. 
Podobnie jak przysyłanie odpowiedzi w załącznikach. 

Prosimy nie komplikować nam pracy... 

„Fotozagadka”
Fotografia przedstawia Ratusz 
w Rawiczu. Tu nie było ani wątpliwości, 
ani błędów, mimo że nie jest to budowla 
tak popularna, jak w Zamościu. Ale 
jednak i tak wszyscy ja znają...
Otrzymaliśmy 36 maili i 4 kartki. 

Nagrodę wylosował p. Roman z Rybnika.

Wszystkim, którzy odpowiedzieli prawidłowo, serdecznie gratulujemy! Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, również te błędne!

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

aby udzielił nam wyraźniej na to zgody, poprzez dopisanie  
do swoich odpowiedzi formułki, np:  

Proszę o publikację podpisu do odpowiedzi: Paweł Cukrowski z Warszawy.

Posezonowa
wyprzedaż 

saszetek 
biodrowych

Cena 9 zł
WySyłKA 12 Zł

Kijki do Nordic Walking dwuczęściowe  
długość 86-135 cm, z pokrowcem

Cena 39 zł
WySyłKA 16 Zł

Cena za kijki i saszetkę: 59 zł (z wysyłką)

Zamów: 22-299-70-74   Zobacz: www.poznaj-swoj-kraj.pl   Nr konta 02-1020-1026-0000-1602-0119-3895
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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, taką 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 obligatoryjną 
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.plSkansen  

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 
i zagraniczne A15
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Wycieczka z przewodnikiem
+48 692-455-178 

biuro@wycieczkazprzewodnikiem.pl
www.wycieczkazprzewodnikiem.plWycieczki krajowe 
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