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Przez takie oto kłębowisko 
węży musiała przejść pani 
Agnieszka z Wrocławia w drodze 
ze Szczelińca. Podziwiamy 
i cieszymy się, że się udało. 

Czekamy na kolejne fotki od 
naszych Czytelników!
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UWAGA, bardzo ważne!
Jeśli jesteś zainteresowany publikacją, 
razem ze zdjęciem przyślij nam swoja 
zgodę na publikację w Miesięczniku 

i/albo na naszej stronie www, 
oraz Facebook. Ze względów 

organizacyjnych maile bez takiej zgody 
zostaną bezzwłocznie usunięte. 
Razem ze zdjęciem przyślij nam 

informację, jakimi wejściówkami jesteś 
zainteresowany. 

Prenumerata 2018 
zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem  

wysyłka pocztą  
ekonomiczną    priorytetową 

102 zł     110 zł

Prenumerata 2018 
 wysyłka pocztą 

ekonomiczną    priorytetową 

90 zł     98 zł

Prenumerata 2018 
 elektroniczna (pdf) 

69 zł

Numery archiwalne!  
Pozostały nam już 

tylko nieliczne numery 
archiwalne, (wyjątek: 
rocznik 2017 á 59 zł), 
które wyprzedajemy  

w cenie 3,50 za 
pojedynczy numer.

Cena wysyłki: 
(wys. listem zwykłym)
1 egz –          2,50 zł
2-4 egz –       7,00zł
4-8 egz –     12,00zł
do 20 egz – 20,00zł

Prenumerata 2018 
 zagraniczna  

199 zł (2 egz. 279 zł)

Znaki czy szlaki? 

Jak to jest, że znaki w jedną stronę pokazują szlak 
czerwony, a w stronę przeciwną czarny? I jak się 
ma to tego jeszcze szlak niebieski, wyznakowany 

na pobliskim drzewie? Dodam, że jadąc z miejscowości 
Góry, był to pierwszy znak szlaku, jaki spotkałem. 

Poznaj swój kraj  
w wersji na smartfon!
Dla tych, którzy akceptują:
— skrócone niektóre artykuły

— mniejszą ilość zdjęć
— uproszczone tytuły

— brak spisu treści  
(tylko w konturze PL)

— brak Karty Prenumeratora

Cena:  
pojedynczy egz. – 4,90zł
Prenumerata 2018 – 39zł

Prenumeratorzy  
biorący udział  

w Konkursach - gratis

Cuda  
przyrody

Prenumerata 2019 
4 zeszyty  

wysyłka pocztą  
ekonomiczną    priorytetową 

35 zł     39 zł

Jubileuszowy  Znaczek  
 do nabycia w Redakcji 

„Poznaj swój kraj” 
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Lato powoli się kończy, a u nas dopiero wiosna rozkwita. Trzeba uderzyć się w piersi 
i przyrzec poprawę? Gdyby to było tak proste, dawno byśmy to uczynili, a z wy-
prawy do Canossy jeszcze byśmy coś napisali do cyklu „Sposób na wycieczkę”.

Ale to wszystko nie jest takie proste. A jednak trzeba działać dalej i myśleć już o 2019 
roku. I pora coś zdecydować. Tak więc i zdecydowaliśmy.
Otóż w 2019 roku planujemy wydać zaledwie cztery zeszyty „Poznaj swój kraj”. Bio-
rąc pod uwagę, że rok 2018 zakończymy gdzieś w okolicach czerwca/lipca 2019, nic 
sensowniejszego, jak cztery potrójne wydania w 2019 roku nie przychodzi nam do 
głowy. Będzie wówczas możliwość zakończenia roku „przed terminem” - może uda 

się nam wydać czwarty zeszyt z datą 2019 w grudniu 2019?
Jakie będą to zeszyty? Tu nic się nie zmieni. Będą takie same, jak dotychczas. Osiemdziesiąt stron plus okładki, 
w cenie 9,90 zł. Za prenumeratę będziemy prosić więc tylko 35 złotych. Tak jest uczciwie, tak myślę. I war-
to o tym napisać wcześniej, bo właśnie otrzymaliśmy maila od jednego z Prenumeratorów z pretensjami, że 
wydaliśmy numer potrójny (1-3/2018), a wzięliśmy opłatę jak za trzy pojedyncze. Troszkę nieprzemyślana 
ta wiadomość, bo nie zwrócił ten ktoś uwagi na cenę (9,90 zł – jak za jeden, pojedynczy zeszyt) ale czasem 
bywają takie niezrozumienia. Dlatego powtarzam: 
W 2019 roku będą tylko cztery numery, każdy w objętości 80+4 strony i w cenie 9,90 zł.
Prenumerata: 35,00 zł. W roku 2019, czyli z numeracją 2019 roku, a konkretnie 1-3/19; 4-6/19; 7-9/19; 
10-12/19, bo w pierwszej połowie 2019 roku będziemy drukować egzemplarze noszące datę np. paździer-
nika czy listopada 2018, by zamknąć rocznik 2018 dziesięcioma zeszytami.

UWAGA: zmieniamy zasady ważności Kart Prenumeratora! Wobec „skrócenia” roku 2019 oraz ko-
nieczności zrównania się z kalendarzem, od grudnia 2018 roku wydawać będziemy nowe Karty na 2019 
rok. Zasadę „przymykania oka” niestety musimy zawiesić na kołku, z powodu także dopasowania się do 
wymagań zewnętrznych Partnerów – chodzi to przede wszystkich o „Obiekty Rekomendowane”. We-
wnętrznie – przy ulgach na zakupy w naszym sklepiku, czy rozwiązywaniu zagadek – stare, z 2018 roku 
Karty nadal będą honorowane. 
Przykładowo Prenumerator 2018 roku z Kartą numer A000 będzie mógł nabyć u nas saszetkę nie za 21 
a za 18 zł, ale już od lutego na podstawie pomarańczowo-czerwonej Karty nie uzyska zniżki na nocleg. 
Wymagana będzie Karta z 2019 roku. 

A skoro już wiadomo, co będzie – zaczynamy, zgodnie z zasadą, kto szybko płaci – płaci dwa razy,  przyj-
mować wpłaty. Numer konta pozostaje bez zmian, każdy znajdzie go na drugiej stronie okładki, lub w stop-
ce redakcyjnej.
Dla osób, które skorzystają z możliwości szybkiej zapłaty – mamy podziękowanie. To bezpłatne wejściów-
ki do obiektu naszego nowego Partnera – Muzeum na Zamku w Suchej Beskidzkiej. Każdy wpłacający 
na prenumeratę 2019 otrzyma dwie bezpłatne wejściówki do muzeum zamkowego w Suchej Beskidzkiej.  
Ale uwaga, wejściówki są ważne tylko do końca 2018 roku. Warto więc się pospieszyć. Obiekt jest jesz-
cze remontowany, ale już jesienią tego roku będzie „jak nowy”.
Warto wtedy skorzystać z uroków Beskidu Żywieckiego, zakwaterować się w przyzamkowym hotelu (Pre-
numeratorzy oczywiście 30% taniej) i chłonąć uroki polskiej jesieni. A do Zawoi i na Babią Górę stamtąd 
tylko jeden krok! Zresztą stamtąd wszędzie blisko – i do Krakowa, i do Rabki-Zdroju, i do Zakopanego, nie 
wspominając o Żywcu i Wadowicach.

Ale zanim się tam wybierzecie, zapraszam 
do Dzwonowa, miasta, które niczym Troja 
zniknęło pod ziemią, na szlak w Góry Świę-
tokrzyskie, na zamek – rezydencję ma-
gnacką do Gołuchowa. Przyjaciół dwóch 
kółek zapraszam na Podlasie – rowerowy 
raj na ziemi, miłośników wąskotorówek – 
do Piaseczna na wycieczkę wąskim torem. 
Miłośników architektury i nie tylko zachwy-
ci perła baroku w Świętej Lipce i arcycie-
kawa historia tej świątyni, a zwolenników 
drewna jako materiału budowniczego – 
skansen tego budownictwa w Wygiełzo-
wie. A już na następnej stronie dowiecie 
się o nowej kolekcji dzieł sztuki na zamku 
w... Suchej Beskidzkiej właśnie!

Do zobaczenia na szlakach!

Paweł Cukrowski

Moi mili

15-23 września 2018

XXIV Festyn Archeologiczny 
www.biskupin.pl

Biskupin

18 sierpnia  2018

Marsz Śledzia 
www.bikeorient.pl

Kuźlnice - Reda

2 września 2018 r

Jesień w polu 
czyli Wykopki  

Sierpc

5 października 2018 r

Zamek w Suchej  
Beskidzkiej

Sucha Beskidzka

8-15 września 2018 r

Pruszkowski Festiwal  
Archeologiczny ARTEfakty

Pruszków
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Zbiory Muzeum 
Zegadłowicza
własnością Muzeum Miejskiego 
Suchej Beskidzkiej

Sucha
Beskidzka

Ciekawe, czy zmarły w czasie drugiej wojny światowej Emil Zegadłowicz 
mógłby przypuszczać, że gros jego z takim pietyzmem gromadzonych 
dzieł sztuki, na początku dwudziestego pierwszego wieku znajdzie swą 
bezpieczną przystań na zamku w Suchej Beskidzkiej?

TEMAT MIESIĄCA

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
W PSK NR 670
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Tak jak to jest z „prawdziwymi ambasadorami” - na 
promocji Miesięcznika jak się da, gdzie się da i kie-
dy tylko się da. Oczywiście nie za wszelką cenę.

Czego oczekujemy? Zdjęć, zdjęć, i jeszcze raz zdjęć! 
Wiemy, że trudno wędrować, czy zwiedzać z papie-
rowym Miesięcznikiem w ręku, torbie, czy plecaku. 
Dlatego chcemy wyposażyć naszych Ambasadorów 
w sprzęt, który ułatwi, czy wręcz umożliwi Wam wy-
konanie tego zadania. Nie, nie będą to aparaty foto-
graficzne. Na początek wystarczą nam zdjęcia i filmy 
ze smartfona, które i tak każdy ma przy sobie,  na 
których będziecie się Państwo uwieczniali i rozpo-
wszechniali zdjęcia z naszym logo. A chcemy, by na 
tych zdjęciach, czy filmach był nasz Miesięcznik. Dla-
tego proponujemy (na początek) wyposażenie każ-
dego z Was w płachetki reklamowe (te, które były 
wielokrotnie prezentowane na naszych łamach), a w 
przyszłości także w koszulki, czapeczki, polary, sza-
liki na preferencyjnych warunkach.

CZEGO OCZEKUJEMY?
- zdjęć z płachetką i/lub „ubraniu służbowym” ze 

szlaków, starówek miast, murów miejskich. Zdjęć na 
tle zabytków, gór, jezior, rzek. Zdjęć z wypraw pie-
szych, rowerowych, kajakowych i innych. 

- zgody na publikację tych fotografii w Miesięczni-
ku, na naszej stronie www (oddzielna zakładka) oraz 
na FB.

- publikacji tychże zdjęć samodzielnie na blogach 
Ambasadorów, na ich profilach na FB i innych porta-
lach społecznościowych.

Każdy Ambasador winien wykonać i przesłać nam 
minimum 6 takich zdjęć w okresie rocznym, każde 
z innego wyjazdu/miejsca w Polsce. Czy oznacza to 
minimum 6 wycieczek? Nie. Bo np. mieszkańcy Kra-

kowa zabytków mają tyle, że fotki na ich tle „ustawią 
ich” do końca życia, a mieszkańcy Śląska wyjeżdżają-
cy np. nad morze zawsze mogą zwiedzić po drodze 
wiele ciekawych miejsc, choć oczywiście wiązać się to 
będzie z wydłużeniem się czasu dojazdu. Ale najchęt-
niej widzielibyśmy i tak zdjęcia z wypraw pieszych, ro-
werowych czy kajakowych.

CO OFERUJEMY W ZAMIAN?
- bezpłatne flagietki,
- bezpłatne wejściówki,
- bezpłatną publikację zdjęć, 
- ulgi w nabyciu „uniformów służbowych” - jesz-

cze ich nie ma, będą do nabycia dla wszystkich, ale 
w różnych cenach,

- ulgi w nabyciu innych artykułów dla Ambasado-
rów-Prenumeratorów – 20%, dla nie-Prenumerato-
rów – 10%.

A konkretnie? Ambasadorzy-Prenumeratorzy otrzy-
mają po trzy podwójne, bezpłatne* wejściówki, a do-
datkowo, jeśli zechcą, każdy numer „Psk” w wersji 
na smartfon za 1zł (prenumerata mini e-Psk 2018 za 
9zł). Na „uniformy służbowe” damy 20% zniżki. Am-
basadorzy, nie będący Prenumeratorami otrzymają 
dwie bezpłatne*, podwójne wejściówki, oraz 10% 
zniżki na ubrania.

Na zgłoszenia czekamy do 30. września 2018r.
Okres „ambasadorowania” - od już do 30. czerw-

ca 2019 r.

Zainteresowani? To prosimy o kontakt na adres: 
redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl z hasłem w tytule 
maila: „Ambasador”. 

Ambasador 
KRAJ

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Wraz z ogłoszeniem warunków prenumeraty na 2019 rok (szczegóły 
we wstępniaku) chcielibyśmy zaproponować Wam, nasi Czytelnicy 
i Prenumeratorzy, zostać naszym Ambasadorem. 
Na czym ten pomysł miałby polegać? 

 * - niektóre wejściówki są odpłatne w wysokości 1 lub 2 złote 
za wejście.

Oczekujemy tego typu zdjęć ze 
zgodą na publikację
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Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

W samym sercu podpoznańskiej Puszczy Zielon-
ki leży malowniczo położona malutka osada 
o nazwie Dzwonowo. Wioska jest urzekająca, 

wielbiciele kontemplacji marzyliby zapewne o wynaję-
ciu tu, choć na krótki okres pokoju w jednym z pięciu 
domostw składających się na całą wieś. Dzwonowo 
jest przysiółkiem wsi Niedźwiedziny. Widoki, przy-
roda otaczająca wioskę, zapach kwiatów, wszystko 
to powinno skłonić turystów do odwiedzenia tego 
miejsca. Jest jeszcze coś jeszcze, a mianowicie to, że 
Dzwonowo było w średniowieczu miastem i to mia-
stem prywatnym. 

Dzwonowo 
zaginione miasto

POLSKIE MIASTA

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Dzwonowo

Czas tu się dziś zatrzymał, wokół panuje cisza i spokój, czasem odezwie się pies, 
z rana zapieje kogut. Kiedyś panował tu gwar i rozgardiasz. To miejsce z historią. 
Miejsce, którego... nie ma. Dzwonowo. Czy ktoś słyszał o takim mieście?

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
W PSK NR 670



Nr. Rodzaj Gatunek Nazwa Region Miasto Miejscowość

1 Wiąz Pomnik Pomnik Mazowsze Warszawa Warszawa
2 Dąb Dąb szypułkowy Bartek Świętokrzyskie Kielce Zagnańsk
3 Dąb Dąb szypułkowy Dąb Rzeczpospolitej Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy Górzno Górzno
4 Dąb Dąb Bażyńskiego Zalew Wiślany Elbląg Kadyny
5 Cis Cis Henrykowski Dolny Śląsk Lubań Henryków Lubański
6 Platan Platan klonolistny Olbrzym Pomorze Zachodnie Szczecin Chojna
7 Wierzba Wierzba biała Rokita Lubuskie Zielona Góra Niekarzyn
8 Platan Ziemia Łowicka Łowicz Nieborów
9 Lipa Lipa drobnolistna Częstochowa Cielętniki
10 Dąb Dąb szypułkowy Chrobry Mazowsze Płock Białobrzegi
11 Sosna Sosna pospolita Lira Mazury Mrągowo Ruciane-N.
12 Dąb Bolko Lubelszczyzna Chełm Hniszów
13 Dąb Dąb Puecklera Opolszczyzna Opole Szydłowiec Śl.
14 Morwa Morwa biała Lubuskie Zielona Góra Sulechów
15 Dąb Uparty Mazur Mazowsze Ciechanów Młock
16 Grusza Zielona Gruszka Śląsk Cieszyński Cieszyn Kończyce Wlk.

17 Sosna Sosna pospolita Sosna Bezgranicznej Miłosci Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, 
wschodni skraj Lidzbark Zieluń

18 Topola Topola czarna Lubelszczyzna Kazimierz Dolny Parchatka
19 Tulipanowiec Ziemia Gorzowska Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp.
20 Lipa Łoś Bieszczady Polańczyk
21 Limba Lubelszczyzna Jarosław Sieniawa
22 Grab Wielkopolska Kalisz Gołuchów
23 Głóg Głóg jednoszyjkowy Wielkopolska Leszno Leszno
24 Klon Klon pospolity Kaszuby Kościerzyna Sulęczyno
25 Sosna Sosna karłowata Pieniny Szczawnica
26 Sosna Sosna pospolita Wszebor Mazowsze Mińsk Mazowiecki Mińsk Mazowiecki
27 Sosna Sosna pospolita Na Szczudłach Świętokrzyskie Busko-Zdrój Busko-Zdrój
28 Dąb Bartek Wielkopolska Turek Kotwasice
29 Sosna Sosna Powstańców Mazowsze Warszawa Kampinos
30 Modrzew Modrzew europejski Gdańsk Gdańsk
31 Klon Klon pospolity Kaszuby Kościerzyna Gołubie
32 Dąb Dąb szypułkowy Fabrykant Ziemia Łódzka Łódź Łódź
33 Platan Platan klonolistny Pałuki Kcynia Grocholin
34 Dąb Dąb szypułkowy Lubelszczyzna Kazimierz Dolny Karczmiska
35 Dąb Dąb szypułkowy Dąb Władysława Szafera Krajna Nakło nad Notecią Potulice
36 Dąb Chrobry Dolny Śląsk Żagań Piotrowice
37 Jodła Lasumiła Bieszczady Baligród Baligród
38 Bluszcz Kaszuby Lębork Łebunia
39 Jabłoń Mazowsze Kolno Zabiele
40 Grusza Śląsk Olkusz Sławków
41 Grab Grab zwyczajny Śląsk Racibórz Rudy Raciborskie
42 Daglezja Daglezja zielona Pomorze Koszalin Sianów
43 Buk Buk Sobieskiego Górny Śląsk Rybnik Świerklany
44 Buk Buk zwyczajny Ziemia Łódzka Łódź Rogów
45 Lipa Lipa szerokolistna Lipa św. Ottona Pomorze Zachodnie Szczecin Szczecin
46 Mamutowiec Mamutowiec olbrzymi Pomorze Zachodnie Szczecin Chojna
47 Dąb Dąb Wielki Mamamuszi Puszcza Białowieska
48 Topola Topola biała Warmia Olsztyn Olsztyn
49 Jawor Jawor-klon Wielkopolska Krzyż Krzyż
50 Wierzba Adam Śląsk Katowice Katowice
51 Dąb Bolesław Pobrzeże Bałtyku Kołobrzeg Bagicz
52 Kasztanowiec Franek Częstochowa Lubliniec
53 Dąb Henryk Małopolska Kraków Kraków
54 Cis Dolny Śląsk Jelenia Góra Bystrzyca

55 Lipa Lipa drobnolistna Park Krajobrazowy  
Puszczy Knyszyńskiej Czarna Białostocka Suchy Hrud

56 Jałowiec Jałowiec pospolity Mazury Szczytno Lipowiec
57 Brzoza Mazury Giżycko Giżycko
58 Dąb Dąb szypułkowy Dziadek Dolny Śląsk Wrocław Wrocław

59 Leszczyna Leszczyna 
 turecka Wielkopolska Poznań Poznań

60 Dąb Mieszko Mazowsze Warszawa Warszawa

60 drzew na 60-lecie „Psk” Rok drzew
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201860 drzew

Nr. Rodzaj Gatunek Nazwa Region Miasto Miejscowość Lokalizacja Jak trafić GPS GPS

1 Wiąz Pomnik Więźniów 
Pawiaka Mazowsze Warszawa Warszawa Muzeum „Więzienie Pawiak”

Centrum miasta, skrzyżowanie ul. Pawiej i al. 
Jana Pawła II, na dziedzińcu byłego więzienia 
„Pawiak”.

52.2463 20.9910

2 Dąb Dąb szy-
pułkowy Bartek Świętokrzyskie Kielce Zagnańsk Przy drodze nr 750  

z Zagnańska do Ćmińska.
Około 1,5 km z centrum Zagnańska w kier. pn-
-zach, po prawej stronie. 50.9875 20.6501

6 Platan Platan  
klonolistny Olbrzym Pomorze 

Zachodnie Szczecin Chojna

Chojna, park, północna część  
miasta, 50 metrów od  
wylotowej szosy w kierunku  
Szczecina, po prawej  
stronie

Jadąc z centrum miasta w kierunku na Szcze-
cin, pięćdziesiąt metrów przed (lub pięćdziesiąt 
metrów za; – należy wówczas skręcić w prawo 
i zawrócić troszeczkę ulicą równoległą) most-
kiem nad rzeczką Rurzycą zjechać na parking. 
Pięćdziesiąt metrów w prawo, w górę rzeki Ru-
rzycy, po jej prawej, północnej stronie stoi po-
mnikowy platan.

52.9661 14,4295

10 Dąb Dąb szy-
pułkowy Chrobry Mazowsze Płock Białobrzegi

Na południowo-wschodnim  
krańcu wsi; ok. 1700  
metrów od skrzyżowania  
w jej centrum.

Na 123 km drogi nr 62 Wyszogród-Płock, nale-
ży skręcić na Białobrzegi, przejechać ok. 1500 
metrów do skrzyżowania w centrum wsi, tam 
skręcić w lewo i przejechać jeszcze około 1700 
metrów częściowo polna drogą. Tam, po lewej 
stronie, na terenie prywatnej posesji, około 100 
metrów od drogi można już będzie dostrzec po-
tężne drzewo.

52.4512 19.9362

60 Dąb Dąb szy-
pułkowy Mieszko Mazowsze Warszawa Warszawa

Ursynów, ul. Nowoursynowska,  
na odcinku wyłączonym z ruchu  
samochodowego.

W połowie drogi (po ok. 400 metrów), po za-
chodniej stronie ul. Nowoursynowskiej, między 
Pałacem w Natolinie, a skrzyżowaniem z ul. Bel-
gradzką.

52.1410 21.0703

W każdym z kolejnych 
numerów Poznaj swój 
kraj będziemy publiko-
wać dokładne lokalizacje 
kolejnych drzew z naszej 
Listy. W tym numerze 
pierwszych pięć drzew, 
co do lokalizacji których 
nie ma żadnych wątpliwo-
ści. W publikowanej na 
poprzedniej stronie liście 
mogą znajdować się jesz-
cze drobne błędy, które 
mogą niejednego z Was 
wprowadzić w błąd. Prze-
praszamy, ale uprzedza-
my, że tak może się zda-
rzyć.

Niestety, ale dokładną 
listę musimy dopiero sami 
stworzyć. 
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Kolejne Drzewo do konkursu „Co to za drzewo”. 
Jaki to gatunek? Gdzie rośnie? Może ma swoje imię? 
Dla ułatwienia podajemy, że znajduje się na Liście 

„60 Drzew Poznaj swój kraj”. Jako rozwiązanie wy-
starczy podać jego numer na Liście. Listę publikujemy 
(ponownie) na stronie 14. 

Rozwiązanie zaliczamy do punktacji Konkursu Dłu-
gofalowego. 

Mamy dużo, chcemy więcej!

Co to za  
drzewo?

NASI CZYTELNICY

Tym razem otrzymaliśmy tylko jedno zdjęcie ze 
strony tytułowej „Psk” - znad Rozpudy, i znów od 
p. Zdzisława ze Świdnicy. I choć jest ono sprzed 

kilku lat, to dziękujemy i za to jedno!
Za to mamy zdjęcie p. Tadeusza z Nowego Korczy-

na, który gdy tylko dowiedział się, że p. Łukasz Na-
ziemiec będzie przepływał przez jego miejscowość, 
wyciągnął pływaka z wody, i „zmusił” do zrobienia 
z nim zdjęcia. Podziwiamy i dziękujemy!

Za pozostałe fotki, na których niestety zabrakło 
Wam naszego Miesięcznika w ręku- też serdecznie         
dziękujemy!

Dziękujemy p. Małgorzacie z Gorzowa Wlkp. która 
pozuje nam na tle „Krzywego Lasu”, i p. Sławomirowi 
ze Szczecina na tle lipy św. Ottona. Prosimy wszyst-
kich Czytelników o więcej zdjęć!

Wszystkich Was – i pozostałych Czytelników tak-
że – zapraszamy do członkostwa w „Klubie Amba-
sadorów Poznaj swój kraj”. Klub jest dość umowną 
(jeszcze) sprawą, ale działać już można! Chodzi nam 
przede wszystkim o zdjęcia. Takie jak prezentowa-
ne na tej stronie, ale z naszym logo (flagietką) w rę-
ku. Zdjęcia te będziemy pokazywać w Internecie, 
ale i Was prosić o publikację ich na swoich blogach 
i profilach portali społecznościowych. 

Szczegóły na stronie siódmej. 

Rok drzew
  w  Poznaj s
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2018

60 drzew na 60-lecie „Psk”

W ostatnim okresie otrzymaliśmy kilka nowych zdjęć od młodych 
(starych) i młodych (nowych) Czytelników „Poznaj swój kraj”. 
Dziękujemy!
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 Drewniane miasteczko 
w Wygiełzowie

ARCHITEKTURA DREWNIANA

Nie święci garnki lepią a... Krakowiacy 
Zachodni; szyją też koszyki, wyplatają 
wiklinę, przędą wełnę na kołowrotkach 
i depczą kapustę. Najłatwiej i najlepiej 
podejrzeć ich na tradycyjnym odpuście 
„Pod czerwoną jarzębiną”, corocznie 
odbywającym się tam we wrześniu.

Wygiełzów

Chałupa z Podolsza

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
W PSK NR 670
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A leksandrów Kujawski skrywa zresztą niejedną ta-
jemnicę. Bo czy rzeczywiście jego nazwa pocho-
dzi od imienia cara – Aleksandra II Nikołajewicza 

Romanowa? Pograniczną stację kolejową nazwano 
Aleksandrowo, ale nazwa, może dotyczyć Aleksandra 
- syna Jana Stanisława Sumińskiego herbu Leszczyc – 
polskiego szlachcica, dziedzica Ośna i terenów przy-
ległych, wielkiego patrioty i żołnierza armii polskiej, 
który zresztą kilka miesięcy po nominacji na majora 4 

pułku strzelców konnych odszedł do cywila. Niektó-
rzy badacze to jemu właśnie przypisują pochodzenie 
nazwy Aleksandrowa. 

Park i pałace 
Trojanowskiego

DWORKI I PAŁACE

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Aleksandrów 
Kujawski

Stoi w centrum Aleksandrowa Kujawskiego zagadkowa piramida. Wieść gminna 
niesie, że miał to być grobowiec hrabiego Edwarda Mycielskiego-Trojanowskiego. 
Czy rzeczywiście? Nie można jednak tego wykluczyć, bo piramidy stawiane 
w dziewiętnastym wieku na terenach polskich często miały właśnie taka funkcję – były 
grobowcami.

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
W PSK NR 670



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Doliną Bugu
ROWEREM NA WEEKEND

Podlasie

Mimo, że to kolejny wypad na Podlasie – nie 
zastanawiałem się długo. Nad Bugiem nie byłem 
bardzo dawno. To przeważyło.

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
W PSK NR 670
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Konkurs długofalowy
KONKURSY

Druga edycja konkursu Długofalowego. Jesteśmy już 
bogatsi o doświadczenia nabyte podczas organizacji 
pierwszego Konkursu, liczymy na to, że popełnimy mniej 
błędów, a Konkurs będzie cieszył się jeszcze większym 
zainteresowaniem, niż ten pierwszy. 

Rozszerzyliśmy jego zakres o drzewa z naszej listy. 
W sytuacji, gdy poziom uczestników jest niezwy-
kle wysoki i wyrównany, ten element może mieć 

duży wpływ na ostateczną punktację. Nie wszystkie 
drzewa są znane tak jak „Bartek” czy „Dąb Bażyń-
skiego”...

Przepraszamy niektórych z uczestników minione-
go Konkursu za brak wysyłanych pytań drogą elektro-
niczną. Nasza wina. Chcemy uniknąć tego błędu tym 
razem i jeszcze raz prosimy o zgłaszanie takiego zapo-
trzebowania na adres redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl.

REGULAMIN KONKURSU DŁUGOFALOWEGO
Z dniem 1. sierpnia 2018 ogłaszamy krajoznawczy 
Konkurs Długofalowy II.

1.  Konkurs polega na odgadywaniu odpowiedzi 
do czterech prezentowanych na naszych łamach kon-
kursów cząstkowych i podsumowaniu ogólnej ilości 
punktów zdobytych we wszystkich jego edycjach.

2. Konkursy cząstkowe to:
a) Znasz-li. Konkurs polega na prezentacji zdjęć 

pokazujących krajobrazy, charakterystyczne elemen-
ty przestrzeni, jak np. szczyty górskie, jeziora, rze-
ki, mosty, pomniki, elementy zabudowy miast i wsi. 
Do zdobycia dwa punkty. Odpowiedź polegać ma na 
podaniu co przedstawia dane zdjęcie i gdzie to jest. 
Przykładowa odpowiedź: Szczyt Turbacza w Gor-
cach. Na tak udzielona odpowiedź przyznamy dwa 
punkty. Na odpowiedź krótszą: Gorce (jako pasmo) 
albo Turbacz (jako konkretny wierzchołek) przyzna-
my tylko po jednym punkcie.

b) Fotozagadka. Konkurs polegać będzie na prezen-
tacji bardziej lub mniej znanych budowli: zamków, ruin 
zamkowych, pałaców, ratuszy, wież, bram miejskich. 
Do zdobycia dwa punkty. Odpowiedź ma być dwuczę-
ściowa i za „Pałac Jana III Sobieskiego w Warszawie” 
przyznamy dwa punkty, a za „Pałac w Wilanowie” - 
tylko jeden. Podobnie, jak za odpowiedź:”Pałac Jana 
III Sobieskiego”.

c) Miasto. Konkurs polega na zaprezentowaniu cen-
trum jakiegoś większego, albo charakterystycznego 

pod względem zabytków czy historii polskiego miasta, 
ewentualnie charakterystycznego dla niego budynku. 
Odpowiedź w stylu: „Olsztyn”, albo: Bielsko-Biała” 
będzie w zupełności wystarczająca. Do zdobycia je-
den punkt.

d) Drzewo. Konkurs polega na odgadnięciu jakie 
drzewo prezentowane będzie na zdjęciu. Ograniczy-
my się jedynie do listy 60 Drzew na Sześćdziesięcio-
lecie Miesięcznika. Wystarczy podać numer na liście-
-spisie drzew. Lista prezentowana jest na stronie 14. 
Za odpowiedź typu: „24” albo np. „37” przyznamy 
jeden punkt.

UCZESTNICY
Do rozwiązywania wszystkich konkursów zachęcamy 
wszystkich Czytelników „Poznaj swój kraj”. Punkty 
zliczać będziemy jednak tylko tym Prenumeratorom, 
którzy podawać będą do rozwiązania swój numer. 
To jakby akceptacja warunków Konkursu i zgłoszenie 
do jego udziału. Nie będziemy zliczać punktów tym 
osobom, które nie będą podawać swoich numerów 
Karty Prenumeratora.

ODPOWIEDZI
Rozwiązania prosimy przysyłać drogą mailową na 

adres: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl, lub listownie 
na adres Redakcji. Przy wyborze drogi elektronicznej 
niezwykle ważne jest, aby podawać tylko jedno roz-
wiązanie w jednej wiadomości. Tytuł odpowiedzi musi 
być jednoznaczny. np. „Fotozagadka” albo „Znasz-li”. 

Odpowiedzi zatytułowane: „Konkurs” lub” „Odpo-
wiedzi”. Albo „Rozwiązania” mogą zostać pominięte 
przy ich segregacji.

Osoby wysyłające odpowiedzi pocztą proszone są 
udzielać odpowiedzi na oddzielnych kartkach poczto-
wych lub na kilku kartkach w jednym liście.

DODATKOWA KARTA PRENUMERATORA
Osoby dysponujące Dodatkową Kartą Prenumerato-
ra mogą przystąpić do Konkursu na tych samych pra-
wach, co zwykli Prenumeratorzy. Warunkiem jest 
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jednak przysyłanie oddzielnych odpowiedzi. W sy-
tuacji wysyłki odpowiedzi pocztą – można oddzielne 
kartki włożyć do jednej koperty. 

CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs Długofalowy będziemy zliczać przez sześć 
cząstkowych edycji, poczynając od numeru 669 „Po-
znaj swój kraj”, do numeru 674 włącznie. Ogłoszenie 
wyników nastąpi w numerze 675, czyli 9/2018. Orien-
tacyjnie będzie to około lutego 2019.

NAGRODY
W każdym cząstkowym Konkursie wylosujemy jed-
ną osobę, która otrzyma upominek od Redakcji lub 
Sponsora. Najczęściej będą to mapy i przewodniki 
turystyczne

Nagrody dla Laureatów w Konkursie Długofalo-
wym 2018:

- dla 25 osób z największą ilością punktów – 25% 
zniżki na prenumeratę 2019 roku i dodatkowo dwie 
podwójne, bezpłatne wejściówki do Obiektów z naszej 
listy „Poznaj Taniej”, ważne w 2019 roku.

- dla 15 osób z największą ilością punktów – 50% 
zniżki na prenumeratę 2019 roku i dodatkowo trzy 
podwójne, bezpłatne wejściówki do Obiektów z naszej 
listy „Poznaj Taniej”, ważne w 2019 roku.

- dla 5 osób z największą ilością punktów – 75% 
zniżki na prenumeratę 2019 roku i dodatkowo cztery 
podwójne, bezpłatne wejściówki do Obiektów z naszej 
listy „Poznaj Taniej”, ważne w 2019 roku.

- dla Zwycięzcy – prenumerata 2019 za 10% warto-
ści, zestaw pięciu podwójnych, wybranych przez niego 
wejściówek, oraz Tytuł Krajoznawcy Roku 2018! 

 Przykład: Osoba, która zajmie 5 miejsce otrzyma 
75% zniżki na prenumeratę „Poznaj swój kraj”, oraz 
trzy podwójne, bezpłatne wejściówki do Obiektów 
z listy „Poznaj Taniej”. 

TRANSPARENTNOŚĆ
Na stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl każdy bę-

dzie mógł śledzić rywalizację, na bieżąco obserwować 
zmagania, sprawdzać swoje odpowiedzi i porównywać 
je z innymi. Istnieje możliwość wysyłki Prenumerato-
rom bezpłatnie konkursów w formie elektronicznej, 
pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby na adres 
mailowy Redakcji: redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl.

OCHRONA DANYCH
Dostęp do danych osobowych uczestników mają tyl-
ko osoby z redakcji naszego Miesięcznika. Dane te są 
chronione i przechowywane na czas trwania Konkur-
su i okresu składania reklamacji. Potem zostaną bez-
powrotnie usunięte, wobec czego nie będzie możli-
we składanie reklamacji później, jak dwa tygodnie 
od daty opublikowania wyników.

REKLAMACJE
Reklamacje przyjmowane będą na 30 dni po opubli-
kowaniu wyników cząstkowych Konkursu i tylko 14 
dni po ogłoszeniu wyników ostatecznych.

JURY
Interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Redak-
cji Miesięcznika „Poznaj swój kraj”. 

Decyzje Jury są ostateczne. 

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

KonKursy

Fotozagadka

Znasz-li ten krajCo to za
 

drzew
o

Co to za miasto?



KonKursy

Foto- 
zagadka Znasz-Li Miasto Drzewo Suma

Elżbieta A101 2 2 1 1 6
Halina A102 2 2 1 1 6
Mariusz A104 2 2 1 1 6
Marcin A105 2 2 1 1 6
Daria A106 2 2 1 1 6
Marcin A107 2 2 1 1 6
Tomasz A109 2 2 1 1 6
Piotr A110 2 2 1 5
Jerzy A111 2 2 1 5
Tomasz A112 2 2 1 1 6
Jan A113 2 2 1 1 6
Roman A114 2 2 1 1 6
Jacek A116 2 2 1 5
Janusz A117 2 2 1 1 6
Jerzy A118 2 1 3
Henryk A121 2 2 1 1 6
Maria A122 2 2 4
Janusz A123 2 2 1 1 6
Jarosław A124 2 2 1 1 6
Ewa A126 2 2 1 5
Joanna A127 2 0 1 3
Przemysław A128 2 2 1 5
Antoni A129 2 2
Józef A131 2 1 3
Jan A132 2 2 1 1 6
Grzegorz A134 2 2 1 1 6
Zdzisław A136 2 2 1 5
Marian A137 2 2
Witold A139 2 2 4
Agnieszka A141 2 2
Bolesław A146 2 2 4
Bogdan A147 2 2 4
Maria A149 2 2
Aleksandra A155 2 2 1 1 6
Agnieszka A163 2 2 1 5
Dariusz A172 1 1
Iwona A203 2 2 1 1 6
Małgorzata A214 2 2 4
Hanna A279 2 2
Leszek A285 2 2 4
Stanisława A309 2 2 4
Patrycja A314 2 2 4
Dariusz A325 2 2 1 5
Wacław A335 2 2 4
Tomasz A395 2 2 1 5
Krzysztof A425 2 2 4
Danuta A457 2 2 1 5
Adam A498 2 2 1 5
Karina A499 2 2
Adam A529 2 2
Piotr A569 2 2

Izabela J. 2 2 4
Jarosław J. 2 2 1 5
Ewa A. 2 2 4
Ilona L. 2 2 4
Barbara A. 2 2 4
Paweł Z. 2 1 3
Joanna A. 2 2 4
Roman S. 2 1 3
Władysław Z. 2 1 3
Monika A. 2 2
Justyna Z. 2 2
Jacek A. 2 2
Mariusz A. 2 2
Magdalena K. 2 2
Andrzej A. 2 2
Jolanta R. 2 2
Zofia K. 2 2
Ewa L. 1 1
Katarzyna L. 1 1

WYNIKI KONKURSU 
Z NUMERU 669 
„POZNAJ SWÓJ KRAJ”

Wyniki w formie tabeli 
będą publikowane na na-
szej stron ie interneto -
we z zakładce konkurs 
długofalowy II. Prosi-
my o sprawdzanie wyni-
ków tam, ponieważ tabela 
w wydaniu papierowym 
prezentowana jest wyjąt-
kowo. 

Tabela ma w sobie dwa 
elementy, które wymaga-
ją wyjaśnienia. Otóż zielo-
nym kolorem zaznaczy-
liśmy odpowiedzi tych 
osób, które wprawdzie 
są naszymi Prenumera-
torami, ale nie podały 
numeru Karty, więc jak-
by nie są zainteresowane 
w przystąpieniu do Kon-
kursu Długofalowego. 
Może to tylko przeocze-
nie, dlatego chcemy dać 
im szansę. Jeśli w odpo-
wiedziach do następnych 
pytań będą numery Karty 
Prenumeratora, wliczymy 
im odpowiedzi z numeru 
„669” Poznaj swój kraj. 

W drugiej części tabel-
ki są osoby, od których 
otrzymaliśmy odpowie-
dzi, które wzięły udział 
w losowaniu nagród, ale 
których nie potrafiliśmy 
się doszukać w spisie 
Prenumeratorów. Jeśli 
ci Czytelnicy zechcą do-
łączyć do grona naszych 
Prenumeratorów przed 
udzieleniem odpowiedzi 
na drugi zestaw pytań – 
również i ich dołączymy 
do uczestników Konkur-
su. Ich obecność zazna-
czylismy imieniem i ostat-
nią litera nazwiska.

Na czerwono odpo-
wiedzi od osób, które 
przysyłają odpowiedzi 
drogą listową.

30



Piaseczyńską 
ciuchcią

POMYSŁ NA WYCIECZKĘ

Niby tłumów na peronie nie ma, ale gdy przyszło mi wsiadać, to 
dwa z trzech wagoników zastałem całkowicie wypełnione chyba 
jakimiś wycieczkami, dopiero w ostatnim, czyli pierwszym za 
lokomotywą było kilka wolnych miejsc. Usiadłem na pojedynczym, 
drewnianym foteliku.

Piaseczno

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
W PSK NR 670

31



36

Taki oto smutny swój los w liście do ojca opisywała  
Izabella Elżbieta Maria Teresa Emanuela Anna Zofia 
z Xiążąt Czartoryskich, gdy po ślubie z Janem Dzia-

łyńskim przyszło jej mieszkać na zamku w Gołuchowie.

Muzeum w zamku gołuchowskim 

„ziemski raj” Izabeli Działyńskiej

ZAMKI I RUINY

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Goluchów

Gołuchów wygląda jak siedziba niedużej kasztelanii 
w Średniowieczu po ataku i złupieniu. Schody nie istnieją, 
wieże nie posiadają dachów, mury obronne leżą na ziemi, 
aż trudno uwierzyć, że w takich ruinach można zamieszkać.

Nie tylko pałac, ale otaczający 
rezydencję park wart jest 
przyjazdu z najodleglejszych 
zakątków Polski. Dodając do 
tego jeszcze coraz bogatsze 
wyposażenie sal pałacowych, 
Gołuchów staje sie jednym 
z najważniejszych obiektów 
zabytkowych w Polsce. 
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Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Jest tam tych drzew ponad dwa tysiące. To największe ich zgrupowanie na północ 
od Puszczy Jodłowej. Mają po 150, 200, a nawet 250 lat. Osiągają wysokość 
dziesięciopiętrowych wieżowców, a średnica niektórych przekracza jeden metr.
Najłatwiej je znaleźć w północno-zachodnim skraju Rezerwatu Trębaczew, 

niewielkiego lasu otoczonego sadami jak wyspa wodą. Obszar tego lasu to za-
ledwie około 180 ha i aż dziw bierze, że na tak małym obszarze modrzew od-
radza się samoistnie. A przecież drzewa te nie zajmują nawet całej powierzchni 
lasu, dzielą się nim z rosnącymi tam dębami, sosnami, grabami, a nawet lipami. 
Na skraju lasu spotkać można też brzozę. Niżej, w warstwie poszycia króluje 
leszczyna, ale spotkać można też jarzębinę i kruszynę. 

Modrzew Polski 

w Rezerwacie Trębaczew

PARKI I REZERWATY

Rezerwat 
Trębaczew

W równych odległościach, po około 
dwadzieścia kilometrów między Grójcem 
a Rawą Mazowiecką rośnie sobie wśród 
rozległych wiśniowych i jabłoniowych 
sadów, niezwykły las. 
Las modrzewiowy.

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
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G łówny Świętokrzyski Szlak jest jednym z kilku 
długodystansowych szlaków w naszym kraju. Na 
liście szlaków głównych znajduje się jeszcze Głów-

ny Szlak Beskidzki (500 km), Sudecki (440 km) i Mały 
Szlak Beskidzki (137 km). Dziś szlaki długodystansowe 
znakuje się kolorem czerwonym.

Przez  
Góry Świętokrzyskie

WYPRAWA Z PLECAKIEM

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Góry 
Świętokrzyskie

Główny Szlak Świętokrzyski za nami. To nasza pierwsza tak długa wyprawa. 
Paradoksalnie wcześniejsze wędrówki w Karkonoszach i Górach Izerskich, górach 
wyższych i bardziej wymagających nie są porównywalne z wędrówką po Głównym 
Świętokrzyskim Szlaku. Tam chodzi się od schroniska do schroniska. Tu trzeba sobie 
radzić samemu...

Sto kilometrów z plecakiem, 
nawet po niezbyt 
wymagającym terenie, to 
niemałe wyzwanie logistyczne. 
Jak się  ubrać? Co jeść? Gdzie 
spać? Co zabrać do plecaka, a z 
czego zrezygnować? Teraz już 
to wiemy. Sto wspólnych godzin 
na szlaku przyniosło jednak 
odpowiedzi na więcej pytań. 
Posłuchajcie...

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
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Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Święta Lipka
KOŚCIOŁY I SANKTUARIA

Święta 
Lipka

Co jest fikcją, a co nie – trudno odpowiedzieć na to pytanie nawet 
stojąc we wnętrzu świątyni i wpatrując się tam w zawieszony na 
wysokości ponad dwudziestu metrów sufit. A co dopiero rozstrzygać 
tu i teraz mając przed sobą płaskie zdjęcie...?

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
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Nazwa muzeum Miasto Dzień za 
darmo to:

Muzeum 
zamknięte w: Telefon www

Muzeum Zalewu Wiślanego
Kąty 
Rybackie

Środa
sobota (VII-VIII)

niedziela  
(I-VI i IX-XII)

55 247 87 77 www.nmm.pl

Muzeum Stutthof Sztutowo wstęp wolny czynne non-stop 55 247 83 53 www.stutthof.org

Muzeum Mikołaja Kopernika we 
Fromborku

Frombork poniedziałek czynne non-stop 55 244 00 71 www.frombork.art.pl

Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku

Gdańsk wtorek poniedziałek 58 760 09 60 www.muzeum1939.pl

Muzeum Sopotu Sopot niedziela poniedziałek 58 551 22 66 www.muzeumsopotu.pl

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Gdynia
poniedziałek 
(ekspozycja 
plenerowa) 

poniedziałek 58 620-13-81 www.muzeummw.pl

Muzeum Emigracji Gdynia środa poniedziałek 58 623 31 79 www.polska1.pl

Muzeum Rybołówstwa Hel środa
poniedziałek 
 (I-VI i IX-XII) 58 675 05 52 www.nmm.pl/muzeum-rybolowstwa

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Elblągu

Elbląg wstęp wolny
otwarte cały  

tydzień 55 232 72 73 www.muzeum.elblag.pl

Muzeum Historyczne „Skarb” Police sobota czynne non-stop 666 129 159 www.skarb.police.pl

Muzeum w Lęborku Lębork
piątek (VII-VIII)  

niedziela  
(I-VI i IX-XII)

czynne non-stop 59 8622 414 www.muzeum.lebork.pl

Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku

Słupsk poniedziałek
otwarte cały  

tydzień (VII-VIII) 59 842 40 81 www.muzeum.slupsk.pl

Muzeum w Koszalinie Koszalin niedziela
poniedziałek  
(I-VI i IX-XII) 94 343 20 11 www.muzeum.koszalin.pl

Muzeum Wody Koszalin
wstęp wolny po 

uzgodnieniu 94 342 62 68 sewww.mwik.koszalin.pl

Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu

Kołobrzeg

poniedziałek  
(V  - VIII)

środa 
(IX - IV)

poniedziałek 
(XI - IV) 94 352 52 53 www.muzeum.kolobrzeg.pl

Muzeum Śląskie Katowice wtorek poniedziałek 32 213 08 70 www.muzeumslaskie.pl

Muzeum Historii Katowic Katowice wtorek poniedziałek 32 256 18 10 www.mhk.katowice.pl

Muzeum Zamkowe w Pszczynie Pszczyna
poniedziałek 

(IV - X) 
wtorek (XI - III)

poniedziałek
(XI - III) 32 210 30 37 www.zamek-pszczyna.pl

Śląskie Centrum Wolności 
i Solidarności

Katowice wtorek - sobota
niedziela -  

poniedziałek 515 565 274 www.scwis.pl

Muzeum w Raciborzu Racibórz sobota poniedziałek 32 415 49 01 www.muzeum.raciborz.pl

Muzeum Powstań Śląskich
Świętochło-
wice

niedziela
ostatni czwartek 

miesiąca 32 245 23 88 www.muzeumpowstanslaskich.pl

Centralne Muzeum Pożarnictwa Mysłowice niedziela poniedziałek 32 222 37 33 cmp-muzeum.pl

Palac Schöna Sosnowiec czwartek poniedziałek 32 363 45 10 www.muzeum.org.pl

Muzeum Fauny i Flory Morskiej 
i Śródlądowej

Jaworze wtorek poniedziałek 33 817 22 17 www.muzeum.jaworze.pl

Muzeum Ziemi Karlińskiej Karlin codziennie niedziela 94 311 73 82 www.muzeum.kokkarlino.pl

Muzeum Etnograficzne Kraków niedziela poniedziałek 12 430 55 75 www.etnomuzeum.eu

Muzeum Narodowe w Krakowie - 
Gmach Główny

Kraków niedziela poniedziałek 12 433 57 44 www.ma.krakow.pl

Muzeum Czapskich - Kraków Kraków niedziela poniedziałek 12 433 58 40 www.mnk.pl/

Dom Matejki - Kraków Kraków niedziela poniedziałek 12 433 59 63 www.mnk.pl/oddzial/dom-jana-matejki

Przewodnik po muzeach – dzień za darmo

KRAJ

Część trzecia - ostatnia. Jeżeli nasi Czytelnicy wiedzą coś  o muzeach za darmo - chętnie zamieścimy takie informacje. 



Na północ od najwyższego szczytu Gorców odcho-
dzi grzbiet z kilkoma kulminacjami. Jeden z tych 
punktów to dobrze znane turystom Czoło Tur-

bacza (1259 m n.p.m.), z którego widoki przebijają te 
ze szczytu głównego. Niestety napotkać tam można 
obok zdrowych drzew także wiele uschniętych iglaków. 
Jednak na końcu tego grzbietu, około dwóch godzin 
marszu od Turbacza, czeka na turystę prawdziwa pe-
rełka. To - wznoszący się na wysokość 1078 m n.p.m. 
- Turbaczyk a samego niemal wierzchołka sięga wyjąt-
kowej urody Polana o tej samej nazwie. W najwyższym 
punkcie tej polany (około 1070 m n.p.m.) na turystę 
czeka miejsce do odpoczynku. Można usiąść na ławach 
i napawać się nieprzeciętnym widokiem. Słusznie za-
znaczono to miejsce na mapach jako punkt widoko-
wy. Gdyby jeszcze owe punkty jakoś klasyfikowano 
(vide „Tatry Polskie” Józefa Nyki), to pod względem 
atrakcyjności Turbaczyk byłby niewątpliwym liderem 
gorczańskich terenów. Żal schodzić.

          W cieniu  
starszego brata

GÓRY I WZNIESIENIA

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Turbaczyk

Może i ustępuje o ponad 200 metrów Turbaczowi, 
może nie ma tutaj tylu szlaków ani schroniska jak 
pod Turbaczem, może też i nie widać go z daleka, 
tak jak jego „starszego brata”, ale wyjątkowości mu 
to nie odbiera. A chodzi tu o Turbaczyk, którego 
nie wolno pominąć na wycieczce w Gorcach.

Turbaczyk (1078 m n.p.m.)

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
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To miejsce położone jest na Wyżynie Olkuskiej i roz-
ciąga się od Michałowic aż po Bukowno, na dość 
dużym obszarze o powierzchni 20 686,1 ha. Wo-

bec  niezwykłego piękna tej krainy, objęto ją ochroną, 
tworząc na tym terenie Park Krajobrazowy Dolinki 
Krakowskie. Najbardziej charakterystycznymi formami 
ukształtowania tego terenu są głęboko wcięte doliny, 
którym park zawdzięcza swoją nazwę. Ze względu 
na ich niezwykłe walory przyrodniczo-krajobrazowe 
w większości z nich utworzono rezerwaty przyrody, 
chroniące między innymi buczynę karpacką, łęg olcho-
wo-jesionowy, a także fantastyczne skały wapienne, 
źródła i jaskinie.

Dolinki Krakowskie 
Klejnot
Jury Polskiej

KRAINA TURYSTYCZNA

Kraków

Jurajskie krajobrazy, ostańce, turnie, wijące się potoki, jaskinie – i czego 
tam jeszcze nie ma! Dolinki Krakowskie – to jeden z najpiękniejszych 
fragmentów nie tylko Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale miejsce, 
którego pozazdrościć nam mogą najpiękniejsze parki narodowe 
Europy.

 Ta niezwykła oaza przyrody 
jest idealnym miejscem na 
wakacyjny rodzinny wypad lub 
majowy weekend wypełniony 
atrakcjami. To raj dla wszystkich, 
którzy szukają ucieczki od 
miejskiego zgiełku.

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
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Nekropolia położona jest tuż przy murach kościo-
ła, i po stoku wzniesienia opada w kierunku Go-
pła. Najciekawsza część cmentarza znajduje się 

na tyłach bazyliki kolegiackiej. Tam pochowano za-
służonych kapłanów i powstańców wielkopolskich. 
Obok smukłej kolumny z kamienia, ufundowanej ku 
czci swoich rodziców przez ks. Romana (nie podano 
jego nazwiska), na której szczycie umieszczono figu-
rę Maryi z Dzieciątkiem, ulokowano w 1999 r. tablicę 
pamiątkową. Dwujęzyczny tekst poświęcono dawnym 
mieszkańcom Kruszwicy, narodowości niemieckiej, 
którzy mieszkali tu do 1945 r.

Cmentarz „kolegiacki”
w Kruszwicy

NIE TYLKO POWĄZKI

Kruszwica

Chyba wszyscy turyści przybywający do tego nadgoplańskiego miasta kierują się od  
razu do Mysiej Wieży – pozostałości zamku fundacji króla Kazimierza Wielkiego. Część z nich 
(ci, co wiedzą) dociera do romańskiej kolegiaty pw. Św. Piotra i Pawła. A już tylko nieliczni 
znajdują czas, by pospacerować po położonym w cieniu kolegiaty cmentarzu. To błąd.

Kruszwica. Pomnik Powstańców 
Wielkopolskich.

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
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Wzgórze Monastyr w rejonie Werchraty na połu-
dniowym Roztoczu niegdyś było w dużej części 
odkryte, obecnie porośnięte lasem, kryje wiele 

tajemnic sprzed lat.

Wiata
na wzgórzu Monastyr otwarta

KRAJ

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Monastyr

Pustelnia „Na Monastyrku” została założona w 1891 
roku przez brata Alberta Chmielowskiego. Nie była je-
dyna, podobne zostały założone również i na Roztoczu: 
w Bruśnie Starym i Prusiu. 

Jednym z celów pustelni było przygotowanie kandyda-
tów na mnichów do ciężkiego, pełnego wyrzeczeń życia.

Pustelnia „Na Monastyrku” przetrwała tylko 14 lat – ty-
le bowiem trwała dzierżawa terenu od własciciela, któ-
rym był hrabia Ludwik Dębicki. Po sprzedaży przez hra-
biego tego terenu, nowy właściciel wypowiedział mni-
chom dzierżawę.

Nadleśnictwo Lubaczów uruchomiło nową wiatę turystyczną na zielonym szlaku 
prowadzącym z Narola do Horyńca. To wiata – schronienie przed niepogodą dla 
turystów przemierzających szlaki Roztocza.

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
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Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

N iemcy szukając nowych broni w walce przede 
wszystkim przeciwko Anglii, po tym jak „kon-
wencjonalnymi” sposobami (bezlitosne bombar-

dowanie otwartych miast) nie udało się im zanotować 
większych sukcesów, podjęli prace nad rakietami bo-
jowymi, będącymi w stanie przenieść duży ładunek 
wybuchowy na znaczne odległości. Pierwszą taką kon-
strukcją było coś w rodzaju bezzałogowego samolotu, 
nazwano go Bronią odwetową 1, czyli V1. Taki „samolot” 
ustawiano na wyrzutni skierowanej w kierunku celu – 
najczęściej był to Londyn, i los!. Problemem w użyciu 
tej broni było sterowanie. Nie znano jeszcze GPS-u, 
więc radzono sobie w dość prymitywny sposób. Otóż 
„latająca bomba” leciała tak długo, na ile pozwalał jej 
zapas paliwa, potem spadała gdzie popadło. Korygo-
wany był jedynie kierunek lotu na podstawie zamon-
towanego w niej kompasu. Skuteczność broni nie była 

więc duża w stosunku do kosztów wyprodukowania. 
A jeszcze stanowiła „bezpieczny” cel. Bezpieczny, 
bo się nie odstrzeliwała” alianckim samolotom, a jej 
nieduża stosunkowo prędkość przelotu pozwalała na-
wet podlatywać myśliwcom i wtedy po „podważeniu” 
skrzydła V1, skrzydłem myśliwca, można ją było wy-
prowadzić z obranej trajektorii lotu, strącając jeszcze 
nad Kanałem La-Manche do wody.

Z NASZEJ OKŁADKI

Sarnaki

Stoi w centrum Sarnak, niewielkiej 
wsi na Podlasiu osobliwy 
monument. Z daleka przypomina 
jakby rakietę, która spadłszy z nieba, 
zaryła się w piachy Podlasia. Jakąż 
niezwykłą historię jednak kryje ta 
szara atrapa rakiety! I arcyciekawe 
losy ludzi związanych z tą 
najnowocześniejszą bronią drugiej 
wojny światowej.

Sarnaki

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
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Firletka  
poszarpana

Słowa „flos cuculi” w łacińskim określeniu firletki na-
wiązują do kwiatu kukułki, a to dlatego, że w czasie 
gdy możemy obserwować jej piękne kwiaty do na-

szego kraju przylatują kukułki (przełom maja i czerwca).
Firletka należy do rodziny goździkowatych (Caryophy-
llaceae).

Gdy na kwitnącej wiosną łące 
dostrzeżesz kolor intensywnie 
różowo--fioletowy, a nie jest to 
rzadkie zjawisko, wiedz że znalazłeś 
stanowiska firletki poszarpanej 
(Lychnis flos-cuculi L.). Na tle zieleni 
wygląda bardzo malowniczo, a że jest 
rośliną dość pospolicie występującą 
w naszym kraju nie ma kłopotów w jej 
odnalezieniu w przyrodzie. 

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

W ŚWIECIE ROŚLIN
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Partacz

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Partacz partaczy, robi byle jak, bo nie umie 
porządnie. Może spartaczyć i mistrz, gdy się nie 
przyłoży, ale partacz - zawsze. Czasem nawet 
spartoli, co może dotyczyć także nie tylko tego, 
co sam wytworzy, ale i tego, czego używa - 
czyli „zepsuje”.

FELIETON BRALCZYKA

Fo
to

za
g

ad
ka

 O
dp

ow
ie

dz
i d

o 
ka

żd
eg

o 
ko

nk
ur

su
 p

ro
-

si
m

y 
pr

zy
sy

ła
ć w

 o
dd

zi
el

ny
ch

 e
-m

ai
la

ch
 

lu
b 

na
 o

dd
zi

el
ny

ch
 k

ar
tk

ac
h 

w
 je

dn
ym

 
liś

ci
e.

 T
o 

na
m

 z
na

ko
m

ic
ie

 u
ła

tw
i s

eg
re

-
ga

cj
ę 

i z
m

ni
ej

sz
y 

pr
aw

do
po

do
bi

eń
st

w
o 

bł
ęd

ne
go

 z
as

ze
re

go
w

an
ia

 o
dp

ow
ie

dz
i. 

N
a 

w
id

ok
ów

ki
 c

zy
 k

ar
tk

i p
oc

zt
ow

e 
cz

e-
ka

m
y 

od
 t

yc
h 

z 
Pa

ńs
tw

a,
 k

tó
rz

y 
bi

or
ą 

ud
zi

ał
 ty

lk
o 

w
 je

dn
ym

 z 
ko

nk
ur

só
w

. 

Pr
os

im
y 

o 
od

po
w

ie
dz

i W
SZ

YS
TK

IC
H 

Cz
y-

te
ln

ik
ów

, n
at

om
ia

st
 w

 K
on

ku
rs

ie
 D

łu
go

fa
-

lo
w

ym
 p

un
kt

y 
zl

ic
za

ć b
ęd

zi
em

y 
ty

lk
o 

na
-

sz
ym

 P
re

nu
m

er
at

or
om

.

O
dp

ow
ie

dz
i p

ro
si

m
y 

w
ys

ył
ać

 n
a 

ad
re

s 
Re

da
kc

ji 
lu

b 
m

ai
le

m
 n

a:
  

ko
nk

ur
sy
@
po

zn
aj
-s
w
oj
-k
ra
j.p

l d
o 

dn
ia

 
23

 li
pc

a 
20

18
 r.

Zn
asz

-li
 te

n k
raj

  K
O

N
K

U
R

SY
   K

O
N

K
U

R
SY

   K
O

N
K

U
R

SY
   K

O
N

K
U

R
SY

   K
O

N
K

U
R

SY
   K

O
N

K
U

R
SY

   K
O

N
K

U
R

SY
   K

O
N

K
U

R
SY

   K
O

N
K

U
R

SY
   K

O
N

K
U

R
SY

   K
O

N
K

U
R

SY
   K

O
N

K
U

R
SY

   K
O

N
K

U
R

SY
   K

O
N

K
U

R
SY

   K
O

N
K

U
R

SY
   K

O
N

K
U

R
SY

  ,

D
o 

ko
nk

ur
só

w
 z

 n
um

er
u 

01
-0

3/
20

18
 n

a-
gr

od
y 

zo
st

ał
y 

uf
un

do
w

an
e 

pr
ze

z 
W

y-
da

w
cę

 M
ie

si
ęc

zn
ik

a 
„P

oz
na

j s
w

ój
 k

ra
j”.

Partactwem nazywamy nieco emocjonalnie „robotę lichą, 
niezdarną lub niedbałą”, inaczej fuszerkę - i do partactwa, 
partaczenia i partaczy stosunek mamy niechętny. Nie za-

wsze było to tylko tak jednoznacznie negatywne. Prt mówili 
Prasłowianie o „grubym, lnianym lub konopnym płótnie”, mo-
że wziął się ten rzeczownik od czasownika porti, czyli „pruć, 
rozdzierać” - wtedy najpierw odnosiłby się do „oddartego ka-
wałka tkaniny”. U nas był rzeczownik part (czasem i port mó-
wiono), jako nazwa takiego grubego płótna, ale był i podobny 
czasownik partać, co niektórzy dziś wiążą z „haftowaniem” 
(czyli „wyszywaniem” oczywiście), ale to niepewne. A partolili 
najpierw ci, którzy nie byli członkami cechu - i nie musiało to 
początkowo być takie niedobre. Niechętnie powiemy o sobie 
dziś, żeśmy coś spartaczyli czy spartolili, partaczami się sami nie 
nazwiemy - ale o własnej robocie, czasem ironicznie pomniej-
szając jej znaczenie, możemy powiedzieć, że to partanina. Czyli 
taka nieważna dłubanina      

Jerzy Bralczyk 
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„Jakie to miasto” 
Na fotografii pokazaliśmy 
stary ratusz w Olsztynie.
Otrzymaliśmy 29 maili 
i 1 kartkę. 

Nagrodę wylosował 
p. Tomasz 
Gorczyczewski z Krosna.

„Co to za drzewo” 
Na zdjęciu pokazaliśmy najstarszego 
„mieszkańca” warszawskiego Ursynowa  
– dąb Mieszko, liczący sobie ponad 600 lat.
Otrzymaliśmy 24 maile i niestety ani jednej  
kartki pocztowej...
Nagrodę wylosowała p. Danuta (A457) z Warszawy.

ROZWIĄZANIA KONKURSÓW 
Poznaj swój kraj 01/2018

„Znasz-li ten kraj”
Fotka przedstawia niezwykły 
las zakrzywionych sosen, jakby 
ktoś chciał zrobić z pozyskanego 
drewna fotele na biegunach. I to 
jest chyba rozwiązanie zagadki; 
ludzie którzy sadzili ten las, 
dawno już tam nie mieszkają, 
nie wiadomo nawet, gdzie ich szukać. Niemniej podobne, choć pojedyncze 
drzewa rosną także w innych rejonach kraju – kto je znajdzie (wejściówki!)?
Nagrodę wylosowała p. Karina (A499) z Sannik.
Otrzymaliśmy 59 maili i 3 kartki.

Krzyżówka 669
Rozwiązaniem 
krzyżówki z numeru 
1-3/2018 jest hasło:  
„Jedyny w Polsce i w Eu-
ropie pomnik poświę-
cony bohaterskim sani-
tariuszkom znajduje się 
w Kołobrzegu”. 
Otrzymaliśmy 53 maile 
i 18 kartek pocztowych.

Nagrody wylosowali: p. Stanisław Kulikowski z Zabrza; p. Piotr 
z Łodzi i p. Wojciech Werpachowski z Krosna.

Nagroda dla spóźnialskich
Otrzymaliśmy osiem spóźnionych odpowiedzi. Nagrodę wylosował 
p. Leszek z Jeleniej Góry.

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

Prosimy nie komplikować nam pracy... 

„Fotozagadka”
Na fotografii przedstawiono Bramę Młyńską (albo: 
Wodną, Herbową, Rzeczną, Portową) z piętnastego 
wieku w Stargardzie, ale już nie Szczecińskim.... Choć 
wiele odpowiedzi wskazywało na nieistniejące już mia-

sto (...Szczeciński), tak podpisane odpowiedzi uznajemy za prawidłowe. 
Otrzymaliśmy 49 maili i 2 kartki. 
Nagrodę wylosowała p. Izabela z Dąbrowy Górniczej.

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:

Proszę o publikację podpisu do odpowiedzi: Paweł Cukrowski 
z Warszawy (proszę oczywiście podać swoje dane...)
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Wszystkim, którzy odpowiedzieli prawidłowo, serdecznie gratulujemy! Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, również te błędne!



Poznaj Taniej 2018 to program dla naszych Czytelników, a zwłaszcza dla 
Prenumeratorów, którzy zainteresowani są nie tylko prostą lekturą nasze-
go Miesięcznika, ale są także aktywnymi turystami, wędrującymi i zwiedza-
jącymi nasz kraj. 

Inną grupą dla której przeznaczone są bezpłatne wejściówki są te osoby, 
które biorą udział w naszych konkursach – mogą one także liczyć na bez-
płatne wejściówki, na zasadach określonych każdorazowo przy konkursach.

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

prezentowanego na okładce, których zdjęcia zostaną opublikowane w Mie-
sięczniku. Pierwszeństwo mają zdjęcia tych osób, które sfotografują się ra-
zem z naszą flagietką, lub wydanym w 2018 roku numerem Miesięcznika.

B) dla Czytelników, którzy zechcą (lub już zechcieli) ufundować prenu-
meraty dla szkoły, biblioteki, SKKT, Domu Dziecka, czy innej instytucji. Za 
każdą prenumeratę przyznamy dwie podwójne wejściówki.

C) dla Prenumeratorów biorących udział w imprezach, których Patronem 
Medialnym jest „Poznaj swój kraj”. Wykaz tych imprez publikujemy obok.

D) dla wszystkich, którzy nocują w naszych Obiektach Rekomendowa-
nych. Dla każdej osoby, za każdy pobyt damy jedną wejściówkę.

Zwracamy 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 sobie wej-
ście na wybrany dzień, bo np. obowiązuje limit wejść. Może się też okazać, 
że w niektórych przypadkach trzeba będzie zapłacić za obligatoryjną usługę 
przewodnika, lub wykupić dodatkowe bilety na zwiedzanie oddzielnie płat-
nych ekspozycji.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Maz.
05-800 Pruszków, Plac Jana Pawła II 2 

24 258-72-66   muzeum@mshm.pl
www.mshm.plMuzeum Hutnictwa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
31-011 Kraków, ul. Rynek Główny 35

12-426-50-60   info@mhk.pl
www.mhk.pl

WEJŚCIÓWKI NA SPECJALNYCH ZASADACHMuzeum Historyczne

Zamek w Niemodlinie
49-100 Niemodlin, ul. Rynek 55

608-090-840   zamek@aia.pl
www.zamekniemodlin.plNIEMODLIN

NIEMODLIN

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej 
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1

33 874-26-05   muzeum@sucha-beskidzka.pl
www.muzeum.sucha-beskidzka.pl

muzeum
miejskie

Suchej Beskidzkiej

Zamek Czocha 
59-820  Sucha Leśna, Sucha

75 721-15-53   zamekczocha@amwhotele.pl
www.zamekczocha.com

Obiekty Rekomendowane  
30% zniżki dla naszych Prenumeratorów 

POZNAJ TANIEJ      POZNAJ TANIEJ      POZNAJ TANIEJ      POZNAJ TANIEJ 

Piaseczyńsko - Grójeckie  
Towarzystwo Kolei Wąskotorowej

05-500 Piaseczno  ul. Sienkiewicza 14
 516-836-878   turystyka@kolejka-piaseczno.pl

www.kolejka-piaseczno.plWycieczki wąskotorówką

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Gabriela Narutowicza 64

24-275-28-83   skansen@mwmskansen.pl
www.mwmskansen.pl

Skansen  
budownictwa wiejskiego

Uwaga: ilość wejściówek jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosi-
my oprócz tego najbardziej pożądanego, podawać również obiekt rezerwowy – jeśli 
zabraknie wejściówek do „pierwszego wyboru” - wyślemy wejściówki rezerwowe.

Lista Partnerów nie jest zamknięta, liczymy na jej rozszerzenie i zaprasza-
my do współpracy.

Zniżki dla Prenumeratorów
Biuro Podróży Artur

00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9 lok. 38 

22-403-69-49
artur@artur.waw.pl

www.artur.waw.pl
Wycieczki krajowe 
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Wycieczka z przewodnikiem
75-329 Koszalin ul. Kazimierza Wyki 12/8

692-455-178 
biuro@wycieczkazprzewodnikiem.pl

www.wycieczkazprzewodnikiem.pl
Wycieczki krajowe 
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Jaskinia Wierzchowska
32-089 Wierzchowie, Wielka Wieś

12-411-07-21   gacek@podziemia.pl
www.jaskiniawierzchowska.pl

Najdłuższa trasa 
jaskiniowa w Polsce

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec ul. Pałacowa 5

87 277-13-28   info@muzeumrolnictwa.pl
www.muzeumrolnictwa.plMuzeum Rolnictwa

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
88-410 Gąsawa Biskupin 17

52 302-50-25   sekretariat.muzeum@biskupin.pl
        www.biskupin.plMuzeum 

Archeologiczne

PATRONATY
Nazwa Data Miejsce adres www

Wiślana Odyseja wybrane  
weekendy 2018 Wisłą do Gdańska... www.facebook.com/leszknaz

Podlaskie Święto Chleba 12.08.18 Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu www.muzeumrolnictwa.pl

Marsz Śledzia 18.08.18 Kuźnica na Helu www.marszsledzia.pl

Pruszkowski Festiwal Archeologiczny ARTEfakty 08-15.09.18 Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego www.mshm.pl

Bike  Orient - rajd na orientację 15.09.18 Województwo łódzkie www.bikeorient.pl

Bike  Orient - rajd na orientację 29.09.18 Beskidy www.bikeorient.pl

BezpLatne wejSciOwki



Przewodniki i mapy Compass 
 – aktualne, ciekawe, dokładne 

Sklep internetowy                 www.compass.krakow.pl


