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Karta Prenumeratora – cóż to takiego?
To dowód na to, że posiadacz Karty jest naszym Prenumeratorem. A konkretnie – Prenumeratorem Redakcyjnym, w odróżnieniu 

od  Prenumeratorów „kolporterskich”, którym owa Karta nie przysługuje. Tych Kart 
nie wydajemy również Prenumeratorom instytucjonalnym: bibliotekom, szkołom, or-
ganizacjom i innym.

Co daje Karta Prenumeratora?
Zniżki. 30% przy noclegach w tzw. „Obiektach Rekomendowanych”. A to chyba 

niemało. Lekko licząc, to około 20 zł za nocleg, przy założeniu średniej jego ceny w wy-
sokości 70 zł. Kto umie liczyć – się doliczy, że dwa noclegi (w atrakcyjnym turystycznie 
regionie) w roku oznaczają, że prenumerata naszego Miesięcznika jest... za darmo, ba, 
nawet „dopłacamy” do niej! A kto zaprzeczy, że lokalizacja Obiektu w Suchej Beskidz-
kiej, na stoku Wielkiej Sowy, czy w Srebrnej Górze nie jest atrakcyjna? A w Ścinawie? 

(Pozdrowienia dla nowego Obiektu!) O godzinę jazdy pociągiem do Wrocławia? 
A przecież możliwe jest nabycie dodatkowej Karty za 10 zł, by ze zniżek mógł korzystać również współmałżonek. Wtedy korzy-

ści się podwajają!
Dodatkowym plusem jest to, że zakupione u nas mapy wysyłamy Prenumeratorom bez dopłat za wysyłkę, choć odbywa się to tyl-

ko łącznie z kolejnym numerem Miesięcznika. A i artykuły z naszego sklepiku posiadacze Kart kupują wyraźnie taniej.
Zachęcamy do prenumeraty redakcyjnej. Zwłaszcza teraz, tuż przed sezonem.

Cuda przyrody

Prenumerata 2019 
zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem  

wysyłka pocztą  
ekonomiczną    priorytetową 

45 zł     49 zł

Prenumerata 
2019 

 elektroniczna 
(pdf 15-20 MB) 

25 zł
Główny Szlak Sudecki - 36 zł
Mapa Zamków w Polsce - 9 zł
plus koszty wysyłki odpowiednio13 i 7 zł

Prenumerata 2019 
4 zeszyty  

wysyłka pocztą  
ekonomiczną    priorytetową 

38 zł     43 zł

2019Numer Karty

Karta ważna do 31 stycznia 2020 r.

Karta Prenumeratora 
„Poznaj swój kraj” upoważnia do zniżek 

i bezpłatnych wejściówek w obiektach 
współpracujących z Wydawnictwem.

Regulamin, zasady wydawania bezpłatnych wejściówek, oraz lista 
podmiotów współpracujących – na www.poznaj-swoj-kraj.pl 

oraz w każdym egzemplarzu periodyku.

Karta wydawana jest bezpłatnie do każdej prenumeraty redakcyjnej Miesięcznika.

Imię i Nazwisko

Prenumerata Redakcyjna 2019

Zaprzyjaźnieni Czytelnicy przysłali nam intrygujące zdjęcia 
wraz z listem 

Szanowny Panie Redaktorze!
Zainspirowany rozwiązaniem krzyżówki z nr 7/2018 

dotyczącym zaskrońca, chciałbym się podzielić ciekawym 
zdjęciem zrobionym przez moją żonę, Agatę, w parku 
przy pałacu Ballestremów w Pławniowicach koło Gliwic. 
Przypadkowe ujęcie nenufarów w parkowym stawie 
okazało się niezwykłe dopiero przy kolejnym przeglądaniu 
i powiększeniu zdjęcia. Wtedy zauważyliśmy w centralnej 
części wygrzewającego się na liściu zaskrońca!

Agata i Piotr z Trzebini.
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Chociaż wakacje przed nami, to oddajemy Wam dopiero dziesiąty, ubiegłego 
rocznika numer „Poznaj swój kraj”. Gdy weźmiecie go do rąk, numer 11/18 
będzie już zaawansowany w składaniu, i zostanie nam jeszcze tylko numer 

„grudniowy” z rocznika 2018.

Potem „pójdzie” już szybko. Cztery zeszyty rocznika 2019 złożymy do końca roku, 
ewentualnie „wjeżdżając” delikatnie w styczeń. Co dalej? 

Tego jeszcze nie wiemy. Zwykle bowiem na początku wakacji ogłaszaliśmy warunki 
prenumeraty na rok następny, teraz jednak opóźnienie jest nazbyt duże by to uczy-
nić, a w dodatku nie wiemy co będzie z jednym z dużych kolporterów, którego losy 
wobec nie kończących się postępowań sądowych wciąż nie są różowe.

Myślę, że mądrzejsi będziemy po wakacjach i odpowiedzi na pytanie „co dalej” udzielimy we wrześniu. Prawdo-
podobnie będzie to sześć numerów „zwykłych” i dwa numery potrójne.

A ten numer „Poznaj swój kraj” poświęcony jest konkursom. Piszemy o Finale Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, 
rozstrzygnięciach wielickiego konkursu dla niepełnosprawnych dzieci, dla których wielką nagrodą było zwiedza-
nie tamtejszej zabytkowej kopalni soli, czyli wizyta w Muzeum Żup Krakowskich, zapowiadamy Konkurs Fotogra-
ficzny sióstr Nazaretanek dla uczniów (str.7) i rozstrzygamy nasze konkursy - „Długofalowy” i ten „Dla Uczniów”.
I tak, żeby zamknąć temat, poprosiliśmy p. prof. J. Bralczyka, by nam napisał parę słów właśnie na temat „Kon-
kursu”. Czy wiecie, skąd pochodzi to słowo? I jak ewoluowało? Jeśli nie – zapraszam na stronę 77, do felietonu 
p. Profesora. A jeśli wiecie... to też!

Chociaż nie... Mamy jeszcze jeden „konkurs”. Otóż dysponujemy dwiema bezpłatnymi „wejściówkami” na Marsz 
Śledzia, który w tym roku odbędzie się 18. sierpnia. I chcemy przekazać te zaproszenia osobom, które zechcą przejść 
Zatokę, trzymając w ręku naszą flagę (ok. pół kilograma), podobnie, jak ja „przeszedłem Bałtyk” kilka lat temu. 
Wobec faktu, że może zgłosić się więcej osób (a mamy tylko dwie wejściówki), i nie chcemy robić wyścigów, zgło-
simy Organizatorom tych chętnych, którzy będą mogli zaoferować nam coś więcej. 
Takimi osobami są m.in. nasi Ambasadorzy, z których część regularnie przysyła nam fotki, które umieszczamy 
głównie na naszym FB. Ale mogą to być także inne osoby, oferujące nam najlepiej jakąś formę reklamy. Jaką? To 
już zależy tylko od Was. 
Warunek: pełna zgoda na publikację zaakceptowanych zdjęć (podlegających takiej zgodzie) w Miesięczniku, na 
naszym FB i www.
Na zainteresowanych czekamy do końca lipca br.

A teraz już spokojnie mogę zaprosić wszystkich do przepięknego drewnianego kościółka w Binarowej, do pełnego 
zabytków i ciekawostek Szydłowca, na kolejny odcinek Głównego Szlaku Sudeckiego, i „morderczy” rajd rowero-
wy z Działdowa do Ostródy, na niedoceniane Pulwy, nad cudowną rzeczkę Sopot na Roztoczu i dla ochłody – do 
unikatowych, chełmskich „lochów kredowych”.

Do zobaczenia na szlakach
Paweł Cukrowski

Od czerwca bieżącego roku w ramach Obiektów Rekomendowanych współpracuje z nami pensjonat Stara Ple-
bania z Konradowa obok Lądka-Zdroju. Mają tam świetne warunki i naprawdę atrakcyjne ceny. 

Moi mili

22 czerwca 2019

„Noc Kupały” 
www.biskupin.pl

Biskupin

29 czerwca 2019 r

Rajd Bike Orient 
www.bikeorient.pl

Włoszczowa 

7 września 2019 r

Rajd Waligóry 
www.rajdwaligory.pl

Niedzica 

17 sierpnia 2019 r.

Marsz Śledzia
Kuźnica - Rewa

23-25 sierpnia 2019 r.

Front Wschodni 
www.dzikakrew.pl

Wasilków k. Białegostoku

7 lipca 2019 r

Miodobranie  
w skansenie

Sierpc

11sierpnia 2019 r

Podlaskie 
Święto Chleba

Ciechanowiec

„Marsz Śledzia” już za dwa miesiące.  
Szukamy chorążych, którym wręczymy bezpłatne zaproszenie do przejścia Zatoki
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Zaczęło się jesienią ubiegłego roku, gdy Organizatorzy 
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Uroki naszej 
okolicy”, ogłosili jego czwartą edycję. Zapraszając do robienia 
zdjęć, zachęcali jednocześnie do odwiedzenia ciekawych miejsc, 
a przy okazji oczywiście do  zgłębienia wiedzy o swoim regionie. 

Finał Konkursu
„Uroki naszej okolicy IV”

Wieliczka

TemaT mieSiąca

dokończenie artykułu  
w PSk nr 676
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Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

TemaT miesiąca

Kolejne miesiące dla Organizatorów to żmudny 
okres przygotowań do spotkania finałowego, 
układanie jego programu, który musiał być do-

stosowany do rozwoju każdego uczestnika Konkursu, 
szukanie pomocy sponsorów, bo przecież Konkurs 
to wydatki i nagrody, ale i oczekiwanie na pierwsze 
prace. Te zaczęły napływać z początkiem kwietnia. 
Listonosz przynosił duże koperty, a my tylko zerka-
liśmy na adresy nadawców. Przyzwyczailiśmy się już 
przez ostatnie lata, że prace napływają z całej Polski. 
Tak było i tym razem. 

Na prace czekaliśmy do końca, aż wreszcie nad-
szedł dwudziesty dziewiąty dzień kwietnia. Już nie 
mogliśmy się doczekać, by wyjąć z kopert prace dzieci. 

W bibliotece szkolnej przy stole zasiadła doboro-
wa komisja:

 Przewodniczący – p. Ryszard Tatomir fotografik  
AFRP,
p. Jadwiga Duda – prezes Koła Przyjaciół Wieliczki,
 p. Bożena Prochwicz – dyrektor szkoły w Wie-
liczce.

Z podziwem patrzyliśmy na nadesłane prace. Za-
chwycaliśmy się zdjęciami, ich wyeksponowaniem na 
kartkach albumów, osadzeniem w dodatkowym, wy-
konanym ręcznie tle, czytaliśmy opisy. 

Pierwsze miejsce ex-aequo:
Integracyjna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne 

Gimnazjum Specjalne – Radwanowice,
Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku.

Drugie miejsce ex aequo:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ko-

bylance,
Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.

Trzecie miejsce ex aequo:
III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w La-

skowej,
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łochowie.

Wyróżnienie otrzymał
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Myś- 

lenicach (Szkoła Podstawowa i Szkoła Przysposabia-
jąca do Pracy)

Po spisaniu Protokołu Konkursowego Organizato-
rzy otrzymali jego kopię, by móc zaprosić Laureatów 
na bliski już Finał do Wieliczki.

Finał 
Dziewiątego maja, w pochmurny poranek w Zespo-
le Szkół Specjalnych im. Brata Alojzego Kosiby zaczął 

Na poprzedniej stronie:

Prace konkursowe 
Laureatów

Uczestnicy, Organizatorzy 
i Goście Finału na wspólnym 
zdjęciu w auli wielickiej 
szkoły



zbierać się tłumek zaproszonych uczniów, ich opie-
kunów, przedstawicieli lokalnych władz i sponsorów. 
Z zaproszenia skorzystała także p. poseł na Sejm RP 
– Urszula Rusecka, oraz Redaktor Naczelny Miesięcz-
nika „Poznaj swój kraj” - Paweł Cukrowski.

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godzi-
nie dziesiątej serdecznym powitaniem zebranych 
przez Gospodarza uroczystości – p. dyrektor Boże-
nę Prochwicz.

Po nim zaczęła się część artystyczna uroczystości, 
którą poprowadził znakomity iluzjonista – p. Victor  
Febo. Występ wywołał u wszystkich uśmiech na twa-

rzach, a jednocześnie pytanie: „Jak on to robi? To nie-
możliwe!”

Wszyscy zachwycali się znikającym i pojawiającym 
się znikąd jajkiem, latającym stolikiem i szalonymi kró-
liczkami. „Pan Magik” został pożegnany gromkimi 
brawami. 

Następnie zebrani obejrzeli f ilm podsumowują-
cy ubiegłoroczną edycję Konkursu. W tym czasie 
Organizatorzy przygotowali się do wręczania na-
gród. Po odczytaniu protokołu Jury, na scenę byli 
zapraszani nagrodzeni uczniowie, którzy dotarli 
na nasz Finał. 

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

TemaT miesiąca

Laureaci i uczestnicy
Nagroda Szkoła Miejscowość Opiekunowie

Pierwsze  
miejsce

 Niepubliczne Gimnazjum Specjalne 
w Radwanowicach oraz  
Integracyjna Szkoła Podstawowa  
im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach

32-064 Rudawa 
Radwanowice 1a

Dorota Kieś
Kamila Szkodlarska
Anna Siek

Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku 64-600 Oborniki Wielkopolskie 
ul. Miłowody 2 Maciej Pawlak

Drugie  
miejsce

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 
w Kobylance

38-303 Kobylanka 
Kobylanka 162

Joanna Mliczek
Krystyna Mrozek

Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 10-685 Olsztyn 
ul. Turowskiego 1 Joanna Mrugała

Trzecie  
miejsce

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Laskowej 34-602 Laskowa 
Laskowa 2 Marta Woźniak

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łochowie 07-130 Łochów 
ul. Wyspiańskiego 20 Magdalena Piesio

Wyróżnienie Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 
w Myślenicach

32-400 Myślenice 
ul. 3 maja 97B

Aneta Tyczka
Tomasz Gołąb

P. Victor Fedo ze swym 
„latającym stolikiem”.
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TemaT miesiąca

Nagrody wręczała p. dyrektor Bożena Prochwicz 
wraz z posłanką na Sejm z Wieliczki –  p. Urszulą 
Rusecką. 

Ten fragment uroczystości był wielkim przeżyciem 
dla naszych dzieci.

Jeszcze tylko wspólne zdjęcie, a po nim wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny posiłek. 
Przy stołach słychać było rozmowy, nawiązywano 
znajomości. Uczniowie i nauczyciele opowiadali 
o swoich stronach, przygotowanych na Konkurs 
albumach, zrealizowanych i nie – zamierzeniach. 
Grupa z Kowanówka przyjechała poprzedniego 
dnia, więc dzieci dzieliły się wrażeniami z pobytu 
w Krakowie. 

Tak skończyła się „szkolna część” Finału Konkursu.
Druga część spotkania w Wieliczce miała inny cha-

rakter.
Uczniowie szkół w Radwanowicach udali się do bi-

blioteki na zajęcia dogoterapii. Pani Laura z psem zapew-
niła młodzieży miłe spędzenie czasu w towarzystwie 
specjalnie wyszkolonego labradora. Grupa mogła do-
wiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o relacjach łączą-
cych człowieka z czworonożnym przyjacielem. 

Natomiast uczniowie z Kowanówka, Myślenic i La-
skowej udali się na wycieczkę zorganizowaną przez 
Muzeum Żup Krakowskich na terenie Kopalni Soli. Nie 
była to taka „zwykła” wycieczka. Już samo zjechanie 
pod ziemię było nie lada atrakcją. Tam dzieci mogły 

poznać i doświadczyć na sobie, jak wyglądało kiedyś 
wydobywanie soli. Można było założyć strój średnio-
wiecznego górnika, wziąć do ręki kilof (ciężki!), a na-
wet spróbować wypalać metan! Z tym metanem, to 
tylko tak „na niby”, bo tego groźnego gazu tym razem 
na szczęście nie było. Największe zdziwienie wywołała 
informacja o tym, że można... polizać ścianę. I znaleźli 
się odważni! (Uwaga: sól ma własności antyseptyczne, 
więc ten „proceder” jest całkiem bezpieczny).

Bardzo miła pani Madzia – przewodniczka pod zie-
mią interesująco opowiadała o górniczych zwyczajach, 
metodach pracy, czy też o pracujących w kopalni ko-
niach. Ostatni z nich przebywał pod ziemią jeszcze 
kilkanaście lat temu. 

Czas pod ziemią biegnie chyba szybciej, bo ani się 
obejrzeliśmy, jak wycieczka dobiegła końca. Dzieci 
gromko pożegnały się z przesympatyczną p. Madzią 
i odjechały windą 135 metrów do góry na powierzchnię.

I to już były ostatnie wspólne chwile. Niektórzy 
od razu wsiedli do samochodu z zamiarem powrotu 
do domu, inni udali się na dworzec, jeszcze inni ma-
jąc więcej czasu – na spacer po mieście. Wszyscy „na 
odchodnym” obiecywali, że zaraz po przyjeździe do 
szkół poczynią przygotowania, by wystartować w ko-
lejnej edycji Konkursu. 

Zainteresowanym podpowiadamy, że tematem 
przewodnim będzie przyroda, ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na skały, głazy i ostańce. 

Ale o tym możecie przeczytać na stronie Konkur-
su www.urokinaszejokolicy.wordpress.com oraz  
w Miesięczniku Poznaj Swój Kraj.

Zapraszamy! 

Tekst i zdjęcia: Krystyna Kluska 

Nie byłoby Konkursu, gdyby nie pomoc naszych 
wspaniałych Sponsorów, a byli nimi (w kolejności 
alfabetycznej):

- Muzeum Żup Krakowskich (M)
- Piekarnia Złoty Kłos, (P)
- firma Produkt Sol (P)
- p. Urszula Rusecka (R)
- Starostwo Powiatowe w Wieliczce (S)
- p. Ryszard Tatomir (T)
- Zespół Szkół Specjalnych w Wieliczce (Z)
- i... Anonimowy Darczyńca.

Imprezę objął Honorowym Patronatem Miesięcz-
nik „Poznaj swój kraj”.

Na zajęciach dogoterapii

Prace konkursowe, 
a poniżej uczestnicy Finału 
przed posiłkiem.

6
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Wszystko zaczęło się od księżnej Kingi, córki króla 
Węgier Beli IV, której los sprawił, że miała po-
ślubić krakowskiego księcia Bolesława (Wstydli-

wego). Dzieci ówcześnie panujących nie miały wyboru, 
partnera do ożenku wybierali im rodzice i dziadkowie, 
bywało, że na długo przed ich narodzeniem...

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Pierścień
św. Kingi

mUZeUm

Bałwany, kłapcie, kruchy, płaskury, a wokół nich uwijający się sztygarzy, wodziarze, 
trybarze, żeleźniki, i czasem psocące, chowające narzędzia, a nieznośne gnomy, 
a dookoła ujadające psy – i już wiadomo, że jesteśmy w Kopalni. Kopalni Soli.

Wieliczka

Torba z kruchami soli, 
a trochę dalej beczułka. Za 
chwilę zacznie się konkurs...

dokończenie artykułu  
w PSk nr 676



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Szydłowiec
brama do Mazowsza

POlSKie miaSTa

Z plastycznego piaskowca można wyczarować nie tylko 
figury czy posągi. Kto chce zobaczyć, jak z jasnego kamienia 
powstały lekkie kształty ratusza, finezyjne budynki 
magnackie, gotyckie mury kościoła, czy choćby delikatne 
jak motyle macewy – niech jedzie do Szydłowca. To stamtąd 
pochodzą kamienie, które zdobią nie tylko wawelski gród... 

Szydłowiec

dokończenie artykułu  
w PSk nr 676
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Góra Radostowa, zalew w Umrze, rezerwat Za-
chełmie czy Barcza – to tylko część arcyciekawych 
tras Wzgórz Tumlińskich, Pasma Masłowskiego 

czy Klonowskiego, gdzie w tym roku, 27 kwietnia ro-
zegrano pierwsze zawody z cyklu Bike Orient – raj-
dów na orientację.

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Wyniki i relacje z imprezy 
dostępne są na stronach 

imprezy: 

bikeorient.pl  oraz  
facebook.com/bikeorient.

Kolejna impreza  
z cyklu Bike Orient  

odbędzie się 29 czerwca 
we Włoszczowie. 

Zapisy na  
www.bikeorient.pl

Serdecznie zapraszamy. 

TemaT miesiąca

Bike Orient
Ćmińsk’19

Ćmińsk

dokończenie artykułu  
w PSk nr 676



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

To tam zjechali się finaliści z całego 
kraju, by wziąć udział w uroczystym 
podsumowaniu Imprezy, odebrać dy-

plomy i nagrody, a także uczestniczyć 
w bogatym programie krajoznawczym 
towarzyszącym Imprezie – w poznawa-
niu ziemi elbląskiej.

I w tym roku finalistów było ponad 
stu, to osoby, których prace na pozio-
mie centralnym oceniono najwyżej. 
Wcześniej odbywały finały lokalne, wo-
jewódzkie, gdzie jurorzy PTTK oceniali 

zgłaszane prace, najlepsze nagradzając 
– i wysyłając na etap centralny.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech 
kategoriach wiekowych: szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych (jeszcze!) i ponad-
gimnazjalnych. W związku ze zmianami 
w szkolnictwie, te kategorie w przyszłym 
roku mogą się jednak zmienić. Ale teraz 
to jeszcze nieistotne. 

Ważne jest to, że w każdej kategorii 
można było zdobyć tę najwyższą, najbar-
dziej cenną nagrodę – Grand Prix Kon-
kursu „Poznajemy Ojcowiznę”. 

Wszystkim laureatom serdecznie gra-
tulujemy, wszystkich – także i tych, któ-
rym w tym roku powiodło się nieco gorzej 
- zachęcamy do wzięcia udziału w przy-
szłorocznej edycji Konkursu! I życzy-
my powodzenia!

Zaproszenie do wzięcia udziału 
w Konkursie kierujemy także do wszyst-
kich pozostałych uczniów – to napraw-
dę może stać się początkiem przygody 
Twojego życia! 

Poznajemy Ojcowiznę 
2019

PaTROnaT

Nagrodę Grand Prix zdobyli:

W kategorii szkół podstawowych:  
Sylwia Biernat z Rusinowa

W kategorii szkół gimnazjalnych  
Julia Kmita,  

Estera Mocarska,  
Zuzanna Przanowska,  

Julia Stachecka  
z Mariówka

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych  
Kamil Nowak z Dynowa

XXVI edycja ogólnopolskiego Konkursu 
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, 
przeprowadzonego w latach 2018 i 2019 miała 
swój Finał w Elblągu, 24-26 maja br.
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PaTronaT

Szkoły podstawowe

Nagroda Szkoła Autorzy  
(opiekun) Temat

Grand Prix
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 
Kochanowskiego w Rusinowie  
(woj. mazowieckie)

Sylwia Biernat  
(p. Kazimiera Woźniak)

 „Czytanie i pisanie za majątek stanie – 
czyli po co do szkoły chodzić”

Pr
ac

e 
in

dy
w

id
ua

ln
e Pierwsza nagroda

Szkoła Podstawowa im. Sługi Bożego Księdza 
Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Biłgoraju (woj. lubelskie)

Natalia Kwik  
(p. Dorota Kwik) 

„Sita, hafty, miody... 
z biłgorajskiej zagrody”

Druga nagroda
Zespół Szkolno-Przedszkolny. Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich 
w Szybowicach (woj. opolskie)

Malwina Dendewicz  
(p. Franciszek Dendewicz) „Moje zabawy i gry”

Trzecia nagroda

Szkoła Podstawowa w Stawkach  
(woj. kujawsko-pomorskie)

Mikołaj Schwebs  
(p. Agnieszka Marjańska) „Drewniane kościoły na Kujawach”

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 
Bolesławieckiej (woj. dolnośląskie)

Weronika Domańska  
(p. Mariola Kojder) 

„Długi powrót do domu Ryszarda 
o lwim sercu”

Pr
ac

e 
zb

io
ro

w
e Pierwsza nagroda Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II we 

Wrocławiu (woj. dolnośląskie)

Justyna Gawrońska, Anna Ogiba, 
Kamila Smyka (p. Piotr Staniów,  
p. Iwona Roman-Maciejewska) 

„Błękitne oczy Leśnicy. Leśnickie jeziora, 
jeziorka, stawy...”

Druga nagroda Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie 
(woj. mazowieckie)

Zuzanna Świątek, Maja Kęska 
(p. Mariola Gębska) „Tam, gdzie las, tam jest nasza Ojczyzna”

Trzecia nagroda Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy 
w Rumi  (woj. pomorskie)

Natan Klebba,
Kevin Klebba
(p. Izabela Ciereszko) 

„Zanim powstał Mars, 
Snickers i Twix, czyli opowieść 
o kaszubskich słodyczach”

Prace multimedialne

Pierwsza nagroda

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie 
(woj. kujawsko-pomorskie)

Maria Drążek  
(p. Józef Nowakowski) 

„Józef Nowakowski-mój Dziadek, super 
nauczyciel i historyk zasłużony dla gminy 
Bądkowo i regionu”

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej 
w Rzuchowej (woj. małopolskie)

Oliwia Lisowska  
(p. Gertruda Kołacz) 

„Powiedz Polsce, żeśmy zginęli posłuszni 
w jej sprawie...”

Druga nagroda
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Małgorzaty 
Kozery-Gliszczyńskiej w Pabianicach   
(woj. łódzkie)

Martyna Seliga  
(p. Agnieszka Okruszek) 

„Małgorzata Kozera-Gliszczyńska – 
patronka mojej szkoły”

Trzecia nagroda Nagrody nie przyznano

Szkoły gimnazjalne

Nagroda Szkoła Autorzy  
(opiekun) Temat

Grand Prix Prywatne Gimnazjum im. św. Królowej 
Jadwigi w Mariówce (woj. mazowieckie)

Julia Kmita, Estera Mocarska,  
Zuzanna Przanowska, Julia 
Stachecka
(p. Marzena Papis) 

„Kotfin w muzycznej tece”

Pr
ac

e 
in

dy
w

id
ua

ln
e

Pierwsza nagroda Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Księżpolu - Gimnazjum (woj. lubelskie)

Anna Pędziwiatr  
(p. Bogumiła Rymarz)

„Placówki Marcina Tomaszewskiego 
w kontekście historycznym”

Druga nagroda Gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 5 
w Żninie (woj. kujawsko-pomorskie)

Małgorzata Złotnicka  
(p. Sylwia Trojan)

„Na Syberii, w Japonii i w okupowanej 
Warszawie – losy trzech pokoleń rodziny 
Hałaburdów–Hałaburdzinów”

Trzecia nagroda Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu 
(woj. dolnośląskie)

Amelia Maj  
(p. Ewelina Nowak) „Nowe Ameliańskie zakamarki”

Pr
ac

e 
zb

io
ro

w
e Pierwsza nagroda

Szkoła Podstawowa im. Karoliny 
Lancokorońskiej w Jasienicy   
(woj. małopolskie)

Aleksandra Gatlik,  
Bartłomiej Kania,
Adam Stopka 
(p. Anna Bochnia) 

„Abyś mógł żyć w wolnej 
Ojczyźnie... Wspomnienia wojenne 
mieszkańców Jasienicy”

Druga nagroda
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Księżpolu, Publiczne Gimnazjum 
w Tarnogrodzie  (woj. lubelskie)

Anna Pędziwiatr, 
Michał Konieczny
(p. Halina Sarzyńska) 

„Z wiaderejkiem po wodę, czyli 
o studniach i świętych krynicach”

Trzecia nagroda
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim 
(woj. pomorskie)

Julita Kubach,  
Aleksandra Bara  
(p. Barbara Gałkowska)

„Tam, gdzie nas nogi poniosą”

Prace multimedialne

Pierwsza nagroda
Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Janusza Korczaka 
w Smólniku (woj. kujawsko-pomorskie)

Julia Kalińska  
(p. Krzysztof Jarębski)

„Wielcy artyści włocławskiego fajansu. Jan 
Mieczysław Sowiński” 

Druga nagroda
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 
w Prudniku (woj. opolskie)

Przemysław Birna  
(p. Halina Garczyńska) „Prudnik – Wiosna 1945” 

Trzecia nagroda Nagrody nie przyznano
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PaTronaT

Szkoły ponadgimnazjalne

Nagroda Szkoła Autorzy  
(opiekun) Temat

Grand Prix
Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  
(woj. podkarpackie)

Kamil Nowak 
(p. Katarzyna Stpiczyńska) 

„Dynowski album, czyli polskie, 
żydowskie i ukraińskie wesela dzisiaj 
i dawniej”

Pr
ac

e 
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dy
w
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ua

ln
e

Pierwsza nagroda I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Żeromskiego w Opocznie (woj. łódzkie)

Aleksandra Zięba  
(p. Marzena Papis) 

„Wybitni absolwenci I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana 
Żeromskiego w Opocznie”

Druga nagroda
I Liceum Ogólnokształcące im.  
Henryka Sienkiewicza w Łańcucie  
(woj. podkarpackie)

Julia Olbrycht  
(p. Władysława Kluz-Chłanda) 

„Piórem i pędzlem opowiedzieć gacką 
ojcowiznę... Rzecz o Józefie Puchale”

Trzecia nagroda

Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
w Żarach (woj. lubuskie)

Alina Markulak   
(p. Roman Maciej Józefiak) „Katharina – historia Mojej Prababci”

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza 
Wielkiego w Radomiu (woj. mazowieckie)

Mateusz Rutkowski  
(p. Iwona Nabzdyk) 

„Radomscy kombatanci misji ONZ na 
straży pokoju”

Pr
ac
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w
e

Pierwsza nagroda Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. 
św. Jana Bosko w Rumi (woj. pomorskie)

Mateusz Klebba, 
Nikola Lezner   
(p. Hanna Topolska) 

„Pszczoła to dar boży, rzecz 
o pszczelarstwie ludowym na Kaszubach”

Druga nagroda Nagrody nie przyznano

Trzecia nagroda Nagrody nie przyznano

Prace multimedialne

Pierwsza nagroda
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Żeromskiego, Dąbrowa Górnicza  
(woj. śląskie)

Aleksandra Majchrzak  
(p. Margita Brzezinka) „Będzin na raz”

Druga nagroda

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 
Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza w Prudniku (woj. opolskie)

Grzegorz Buczek,  
Stanisław Dendewicz  
(p. Agata Dendewicz) 

„Ślady Prudnickich Żydów”

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 
w Biłgoraju (woj. lubelskie)

Joanna Okoń, 
Paweł Pieczykolan,  
Mateusz Brodziak 
(p. Anna Ciosmak) 

„Park Nowakowskiego wczoraj,  
dziś i jutro”

Trzecia nagroda Nagrody nie przyznano

Nagrody specjalne

Nagroda Szkoła Autorzy  
(opiekun) Temat

Nagroda Centralnej  
Biblioteki PTTK

Technikum nr 19  
im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego 
w Poznaniu (woj. wielkopolskie)

Magdalena Marczak  
(p. Krzysztof Olszewski) 

„Stanisław Bodniak – 
mój pradziadek...”

Nagroda Redakcji 
„Poznaj swój kraj”

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Biskupa Konstantyna Dominika 
w Pelplinie (woj. pomorskie)

Łukasz Bobkowski, Oliwia Bonin, 
Paweł Glock, Fryderyk Trzciński
(p, Mariola Czapiewska) 

„Nizina Walichnowska i jej wielki 
budowniczy Peter Rudolf Dirksen 
w 130 rocznicę wielkiej powodzi”

Nagroda  
im. Łukasza Wojeckiego

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Antoniego Hedy „Szarego” 
w Kunowie (woj. świętokrzyskie)

Klaudia Major  
(p. Małgorzata Kowalska) 

„Z pamięci bliskich utkana 
jest nasza tożsamość, czyli co 
Urszula Karkocha chciała abyśmy 
dowiedzieli się o jej rodzinie”

Nagroda  
Komisji  

Krajoznawczej

Szkoła Podstawowa  
im. św. Antoniego z Padwy 
w Urzejowicach  (woj. podkarpackie)

Szymon Motta  
(p. Magdalena Słysz) 

„Najtrudniej dostrzec to, co 
się widzi - przegląd tradycji 
i zwyczajów na tle zmieniających się 
pór roku”

Nagroda  
Komisji Turystyki  

Kolarskiej

Szkoła Podstawowa w Zwierzynie 
(woj. warmińsko-mazurskie)

Małgorzata Kolasa, Weronika Falak  
(p. Barbara Krajnik) „Rowerem po Żuławach Elbląskich”

Nagroda im. Heleny Cieślak – Członka Honorowego PTTK dla opiekunów 
szczególnie zasłużonych przy organizacji Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” p. Halina Garczyńska, p. Agnieszka Majrańska, p. Anna Ciosmak
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na początek Działdowo. Dlaczego akurat? To pro-
ste. To najdłuższy zasięg lokalnego operatora ko-
lejowego. Dalej już nic nie jeździ. To „normalna” 

praktyka na styku regionów. O ile jeszcze w ramach 
jednego województwa coś tam kursuje, to „zazębie-
nie” się kursów lokalnych, sąsiedzkich operatorów 
jest zbyt dla nich trudną sprawą. 

Miało być na

Grunwald!

ROWeRem na WeeKend

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Ostróda

Dziś będzie długi dzień... przede mną ponad sto kilometrów 
krajoznawczej wyprawy „na północ”. Ma to być wycieczka 
jednodniowa, na długi majowy dzień. potem się okazało, że 
bogactwem wrażeń można by obdzielić co najmniej dwa dni, 
i jeśli tylko macie tyle czasu, to polecam pokonanie tej trasy 
w mniej spiesznym tempie.

Miało być na Grunwald! Ale 
„nadprogramowe” przebijanie 
się po zniszczonym torowisku 
zabrało zbyt wiele czasu, że z 
czegoś musiałem zrezygnować. 
Okazało się jednak, że 
Dąbrówno z nawiązką zwróciło 
mnóstwo atrakcji miłych 
każdemu rowerzyście, także nie 
ma tego złego...
A na fotce - trochę nadbałtyckie 
wydmy, trochę pustynia 
Błędowska - hałdy piasku po 
zlikwidowanej żwirowni. 

dokończenie artykułu  
w PSk nr 676
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najwcześniejsza wzmianka o wsi Sinołęka, leżącej na 
północ od Kałuszyna obok Mińska Mazowieckie-
go, zwanej w początkach swego istnienia Szienną 

Łąką, pochodzi z 1563 roku. Znane dzieje leżącego tam 
majątku zaczynają się w XVII wieku, kiedy należał on 
do rodziny Cieciszowskich.

Prawdopodobnie pierwszym jego właścicielem był 
Jan Seweryn Cieciszowski (1640-88), herbu Pierzchała, 
starosta mielnicki, drugim zaś jego syn - Kazimierz Cie-
ciszowski. Ożenił się był on z Marianną Anną Opacką, 

chorążanką liwską, z którą miał syna Antoniego (1720-
-92), kasztelana połanieckiego. Antoni Cieciszowski 
był trzecim i ostatnim z rodziny Cieciszowskich właś- 
cicielem Sinołęki, bowiem sprzedał ją w 1754 roku 
Janowi Zaborowskiemu herbu Rogala.

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

dokończenie artykułu  
w PSk nr 676

Dwór i pałac 
w Sinołęce

dWORKi i Pałace

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Sinołęka

Wcale nie spod Grójca, ani Sandomierza, jak by się mogło 
wydawać, ale z Sinołęki pochodzi nie tak dawno jeszcze 
popularna odmiana jabłek – macintosh.

Macintosh jest dziś rzadkim 
gatunkiem jabłek

Bancroft  
pojawia się 
jeszcze niekiedy 
na targu
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aRchiTeKTURa dReWniana

Binarowa 
klejnot z drewna

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Binarowa 

dokończenie artykułu  
w PSk nr 676
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Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

S tołp, Uhrusk, Busieniec, Kanie, Czułczyce i... 
Chełm – to kilka spośród wielu dawnych osad, 
tysiąc lat temu zgromadzonych wokół największej 

z nich – Czerwienia i nazwanych przez historyków Gro-
dami Czerwieńskimi. W ubiegłym roku minęło tysiąc 
lat od wyprawy Bolesława Chrobrego odzyskującego 
te ziemie dla Polski, po ich zajęciu przez księcia kijow-
skiego Włodzimierza blisko czterdzieści lat wcześniej. 

Podziemia Kredowe

Chełmskie
ZaByTeK

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Chełm

Kto pod kim dołki kopie,  
czyli co sąsiad ma w piwnicy

dokończenie artykułu  
w PSk nr 676
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Podobnie jak w Warszawie, nie da się być we Wła-
dysławowie i nie zauważyć tego obiektu. Trudno 
też jest przyjechać do Władysławowa i nie podjąć 

próby zwiedzenia olbrzyma, czy choćby tylko wejścia 
na wieżę i zobaczyć miasto, port, plażę i bezkresny ho-
ryzont z ponad czterdziestu lub ponad sześćdziesięciu 
metrów. Dom Rybaka, a w szczególności jego wieża 
stanowi dominantę architektoniczną Władysławowa 
i jest widoczna z wielu, wielu kilometrów.

Dom Rybaka 
we Władysławowie

KRaj

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Władysławowo

Czym był (jest) Pałac 
Kultury dla Warszawy, tym 
jest (był) Dom Rybaka we 
Władysławowie. Największy, 
najwyższy, najbardziej 
luksusowy i nowoczesny 
budynek, przez lata stanowiący 
nowy symbol miasta.

dokończenie artykułu  
w PSk nr 676
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Tak przywitał mnie na stacji (to dużo powiedziane...) 
kolejowej któryś z tubylców, poszukujący spośród 
przyjezdnych kogoś, kto zamieniłby mu pięć zło-

tówek na jedną monetę... Widocznie do czegoś była 
mu potrzebna. Mnie akurat poprzedniego dnia ktoś 
wydał aż trzy takie krążki, więc chętnie poratowałem 
człowieka, wykorzystując tę okoliczność do krótkiej 
pogawędki, chociaż odniosłem wrażenie, że to on 
bardziej szukał kogoś do rozmowy...

Pulwy
   

POmySł na WyciecZKę

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Pulwy

Można tam dojechać na wiele sposobów: samochodem, 
rowerem, pociągiem, a nawet autobusem, ale z pewnym 
zastrzeżeniem: „dziś niedziela, autobusy nie kursują”...

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

dokończenie artykułu  
w PSk nr 676
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Szósty dzień zaczęliśmy bardzo wcześnie, głównie 
dzięki gospodarzowi naszej agroturystyki. Gdy 
dzień wcześniej usłyszał, że będziemy ruszać przed 

siódmą, tylko się uśmiechnął i widząc nasze zmęczenie, 
dodał życzliwie, że wszyscy tak mówią. To niech mó-
wią, a my mówimy i robimy – pomyśleliśmy z mężem 
i nazajutrz zgodnie z zapowiedzią wesoło machaliśmy 
wyraźnie zaskoczonemu właścicielowi pensjonatu na 
pożegnanie. Przed nami całe Góry Stołowe i może coś 
jeszcze, jak dobrze pójdzie.

WyPRaWa Z PlecaKiem

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

To będzie piękny dzień. Jesteśmy „rozgrzani szlakiem”, wypoczęci, 
kontuzje wyleczone, mięśnie rozciągnięte, a do tego pogoda jak 
z bajki. I jeszcze te góry wokół nas...

Główny Szlak Sudecki, Dzień 
VI
Studzienno – Duszniki-Zdrój  
209 – 251 km (42 km)

Duszniki- 
-Zdrój

Studzienno

dokończenie artykułu  
w PSk nr 676
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Przewodnik po muzeach – dzień za darmo cz. III
To już trzecia część naszej listy muzeów oferujących darmowe dni dla zwiedzających. Jak poprzednio, informujemy naszych Czytel-

ników zarówno o znanych jak i tych mniej znanych placówkach muzealnych. W numerze 11/2018 PSK opublikujemy kolejną listę „bez-
płatnych muzeów”.

Nazwa muzeum Miasto
Dzień za 

darmo to:
Muzeum 

zamknięte w: 
Telefon www

Pałac biskupa Erazma Ciołka Kraków niedziela poniedziałek 12 433 59 20
www.mnk.pl/oddzial/palac-biskupa-

erazma-ciolka

Europeum - Kraków Kraków niedziela poniedziałek 12 433-57-64
www.mnk.pl/oddzial/osrodek-

kultury-europejskiej-europeum

Dom Mehoffera - Kraków Kraków niedziela poniedziałek 12 433 58 89
www.mnk.pl/oddzial/dom-jozefa-

mehoffera

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

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

emeryka-hutten-czapskiego

Muzeum Gdańska:  Ratusz Główny, 
Galeria Palowa, Muzeum Bursztynu, 
Dom Uphagena, Muzeum Poczty 
Polskiej i Dwór Artusa

Gdańsk wtorek poniedziałek 58 552 12 71 www.mng.gda.pl

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku  
Dom Przyrodnika

Gdańsk sobota poniedziałek 58 322-21-00 www.archeologia.pl

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku  
Piwnica Romańska 

Gdańsk niedziela poniedziałek 58 322-21-00 www.archeologia.pl

Muzeum Wnętrz w Otwocku 
Wielkim

Otwock Wielki czwartek pon., wt., śr. 22 769 43 06 www.otwock.mnw.art.pl

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Muzeum Historii Miasta Poznania
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe
Muzeum Etnograficzne

Poznań sobota poniedziałek 61 856 80 00 www.mnp.art.pl

Muzeum Historii Miasta Lublina
Muzeum im. Józefa Czechowicza
Muzeum Dworek Wincentego Pola

Lublin wtorek poniedziałek 81 532 50 01 www.muzeumlubelskie.pl

Muzeum Stefana Żeromskiego 
w Nałęczowie 
Muzeum Bolesława Prusa 
w Nałęczowie

Nałęczów wtorek poniedziałek 81 532 50 01 www.muzeumlubelskie.pl

Muzeum Farmacji im. mgr farm. 
Antoniny Leśniewskiej

Warszawa czwartek poniedziałek 22 831 71 79
www.muzeumfarmacji.

muzeumwarszawy.pl

Muzeum Rzeźby im. Xawerego 
Dunikowskiego w Królikarni

Warszawa cały tydzień poniedziałek 22 843 15 86 www.krolikarnia.mnw.art.pl

Muzeum Narodowe w Warszawie Warszawa wtorek poniedziałek 22 629 30 93 www.mnw.art.pl

Muzeum Narodowe w Warszawie - 
Muzeum Plakatu

Warszawa poniedziałek czynne non stop 22 842 26 06 www.postermuseum.pl

Muzeum Warmińskie  w Lidzbarku 
Warmińskim

Lidzbark 
Warmiński

czwartek poniedziałek 89 767-21-11 www.lidzbark.muzeum.olsztyn.pl

Gietrzwałdzkie Sanktuarium 
Maryjne

Gietrzwałd cały tydzień czynne non stop 89 512 31 02 biuro@sanktuariummaryjne.pl

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Stębark środa czynne non stop 89 647 22 28 www.muzeumgrunwald.fbrothers.com

Dom Gazety Olsztyńskiej Olsztyn sobota poniedziałek 89 534-01-19 www.gazeta.muzeum.olsztyn.pl

Muzeum Historii Katowic Katowice wtorek poniedziałek 32 209 00 21 www.mhk.katowice.pl

Muzeum Śląskie Katowice wtorek poniedziałek 32 77 99 300 www.muzeumslaskie.pl

Muzeum Narodowe we Wrocławiu Wrocław sobota poniedziałek 71 372 51 50 www.mnwr.pl

Muzeum Papiernictwa Duszniki-Zdrój niedziela czynne non stop 74 862 74 00 www.muzeumpapiernictwa.pl

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku Kłodzko sobota poniedziałek 74 867 35 70 www.muzeum.klodzko.pl

Muzeum Filumenistyczne Bystrzyca Kłodzka wtorek poniedziałek 74 811 06 37 www.muzeum-filumenistyczne.pl

Muzeum Misyjno - Etnograficzne  
o. Sercanów

Polanica Zdrój cały tydzień czynne non stop 74 868 13 17 www.polanicasercanie.pl

KRaj

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!
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Toruń od samego początku swojego istnienia był 
osadą, potem silnie ufortyfikowanym miastem. 
Już w czasach wczesnego średniowiecza Goplanie 

budowali tu wały ziemno-drewniane broniące swojego 
grodu. Potem fortyfikacją miasta zajęli się Krzyżacy, 
a gdy czasy się zmieniły budowano bastiony, gotowe 
na ogień artyleryjski. Wreszcie w XIX wieku Prusacy 
wystawili szereg nowoczesnych fortów, w zamyśle ma-
jących bronić Torunia przed napadem ze strony Rosji. 

Hangary
militarne obiekty Twierdzy Toruń

KRaj

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Toruń

Toruń ma wiele twarzy. Najbardziej 
znana jest ta z Kopernikiem, 
ratuszem czy z piernikami. Ale 
Toruń to także twierdza. To jedno 
z kilku miast w Polsce, w którym 
dziewiętnastowieczny, w tym 
przypadku pruski militaryzm 
odcisnął swoje piętno. Opisywane 
hangary nie miały wprawdzie 
funkcji stricte obronnych, ale to 
w nich stacjonowali żołnierze, 
mający strzelać z armat do wroga. 

Na dachu jednego z hangarów 
zachowała się dawna wieża 
obserwacyjna. Jest ona jednak 
w złym stanie technicznym 
i wejście na nią wiąże się z 
ryzykiem upadku.

dokończenie artykułu  
w PSk nr 676



naSi cZyTelnicy

Ząbkowice 
Śląskie

  NASI CZYTELNICY     NASI CZYTELNICY     NASI CZYTELNICY     NASI CZYTELNICY     NASI CZYTELNICY     NASI CZYTELNICY                 ,

Od naszego „Polandtrottera” p. 
Zdzisława Gracy otrzymaliśmy 
fotki spod zabytkowych 
wiaduktów kolejowych 
w Ząbkowicach Śląskich i Srebrnej 
Górze – dziękujemy!

P . Zdzisław odwiedził także Góry Opawskie, skąd 
spod Biskupiej Kopy otrzymaliśmy jego zdjęcie. 
Kolejne – z Jarnołtówka k. Głuchołaz, przy prze-

ciwpowodziowej zaporze na rzece Złoty Potok z 1907 
roku. Niemcy w Sudetach po serii katastrofalnych 
powodzi postawili także całą serią zapór – na Kwisie, 
Bobrze, Nysie Kłodzkiej, a także na wielu innych rze-
kach, także na takich mniejszych i z pozoru niegroź-
nych – jak Złoty Potok.

Zapora już od stu ponad lat chroni ludność przed 
skutkami powodzi, także tej - „powodzi stulecia” 
z 1997 roku.

Państwo Bogusława i Marcin Gruszkowie przysłali 
nam fotki przy „Kroczącej Sośnie” z okolic Buska-
Zdroju – dziękujemy!

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!
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ich niezwykłość polega na tym, że wykształciły one 
sobie specyficznej budowy koryto, pełne niewiel-
kich stopni wodnych, o wysokości np. pół metra, 

na których woda spadając w dół charakterystycznie 
„szumi”, co miało niewątpliwie bezpośredni wpływ 
na nazwanie ich „szumami”. 

Czartowe Pole 
Jeno czarci tam hasali...

PaRKi i ReZeRWaTy

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Czartowe 
Pole

Lubelszczyzna, a zwłaszcza roztocze to kraina pełna oryginalnych 
przyrodniczych skarbów, niedostępnych w innych regionach 
kraju. przyczyną tego jest budowa geologiczna tej części polski, 
sprawiająca że takie rzeki jak Tanew, Szum czy Sopot nie mają 
odpowiedników w pozostałej części kraju.

dokończenie artykułu  
w PSk nr 676
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Wyniki  
Konkursu Długofalowego

KOnKURSy i ROZWiąZania

Druga edycja Konkursu Długofalowego liczyła tylko sześć etapów. 
Dziś ogłaszamy tabelę końcową Laureatów, tych 25 osób z największą 
ilością prawidłowych odpowiedzi.

n iespodzianki nie było, no może poza jedną. W czo-
łówce ci sami panowie, którzy i w ubiegłym roku 
zajęli miejsca w ścisłym „czubie” tabeli. Okazuje 

się więc, że nie był to przypadek. Miejsca dalsze są zaję-
te także przez osoby z wysokimi lokatami w ubiegłym 
roku, wymieniły się te osoby się jedynie miejscami. 
Gratulujemy p. Janowi i p. Januszowi!

Olbrzymi skok do przodu zanotował p. Grzegorz. 
Z grupy „brązowej” wskoczył od razu na jedno z czte-
rech pierwszych miejsc. Gratulujemy! 

Wielkie gratulacje również i dla p. Romana, któ-
ry wprawdzie w ubiegłym roku był bardzo wyso -

ko, ale w tym roku jest w grupie zwycięzców. Gra-
tulujemy!

Odszedł od nas p. Tomasz. Mimo braku odpowiedzi 
z ostatniego etapu prawie komplet punktów z pozo-
stałych części pozwolił Mu na zajęcie miejsca w górnej 
strefie grupy brązowej. Myślę, że zasłużył na dyplom 
honorowego Krajoznawcy Roku 2019.

Otrzymaliśmy wiele maili z informacjami o wybra-
nych dla siebie wejściówkach.

Wszyscy Ci, którzy już to zrobili wraz z tym nu-
merem „Psk” te bilety otrzymali, Ci, którzy tego 

Numer 
1-3

Numer 
4

Numer 
5

Numer 
6

Numer 
7

Numer 
8 SUMA

A113 Jan Kamiński Grudziądz 6 6 6 6 6 6 36
A114 Roman 6 6 6 6 6 6 36
A117 Janusz Wierzbicki Skwierzyna 6 6 6 6 6 6 36
A134 Grzegorz 6 6 6 6 6 6 36

A105 Marcin Gruszka Grodzisk Mazowiecki 6 6 6 6 6 5 35
A203 Iwona Ratajczyk Bydgoszcz 6 6 5 6 6 6 35

A155 Aleksandra 6 4 6 6 6 6 34

A101 Elżbieta Rydel-Piskorska Konstancin-Jeziorna 6 4 5 6 6 6 33
A104 Mariusz Groś Goczałkowice-Zdrój 6 4 5 6 6 6 33
A107 Marcin 6 6 5 6 6 4 33

A121 Henryk Stolarczyk Jaworzno 6 6 4 6 6 4 32

A109 Tomasz Gorczyczewski Krosno 6 6 5 6 4 4 31
A123 Janusz Gurtowski Golub-Dobrzyń 6 5 3 6 6 5 31
A146 Bolesław Bielawski Szamotuły 4 5 6 6 6 4 31

A110 Piotr Matonóg Trzebinia 5 5 5 5 5 5 30

A112 Tomasz 6 5 6 6 6 29
A136 Zdzisław 5 4 5 5 6 4 29

A132 Jan 6 3 4 4 5 6 28

A116 Jacek 5 3 4 5 5 4 26
A285 Leszek 4 5 5 6 6 26

A163 Agnieszka 5 5 5 1 5 4 25

A122 Maria 4 4 4 5 3 3 23

A118 Jerzy 3 6 4 6 3 22

A127 Joanna Widlak Szymanowice Duże 3 5 3 4 6 21

A144 Kryspin 6 4 5 5 20

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!



w Konkursie Długofalowym 2018 
 Miesięcznika „Poznaj swój kraj”  

zdobył tytuł

..............................  
z ...............

Krajoznawcy Roku

      2019

Redaktor Naczelny  
Poznaj swój kraj 

 
Paweł Cukrowski

Warszawa, czerwiec 2018 roku

I miejsca    
..............................    

 z ....................

Dyplom
                                                       za zajęcie

Redaktor Naczelny 
Poznaj swój kraj 

 
Paweł Cukrowski

Warszawa, czerwiec 2019 roku

dla

w II Konkursie Długofalowym
„Poznaj swój kraj”

II miejsca    
..............................  

 z ....................

Dyplom
                                                       za zajęcie

Redaktor Naczelny 
Poznaj swój kraj 

 
Paweł Cukrowski

Warszawa, czerwiec 2019 roku

dla

w II Konkursie Długofalowym
„Poznaj swój kraj”

III miejsca    
.............................. 

 z ....................

Dyplom
                                                       za zajęcie

Redaktor Naczelny 
Poznaj swój kraj 

 
Paweł Cukrowski

Warszawa, czerwiec 2019 roku

dla

w II Konkursie Długofalowym
„Poznaj swój kraj”

jeszcze nie zrobili – proszeni są o wybór, tak byśmy 
mogli wysłać je z kolejnym numerem „Psk” - na po-
czątku wakacji.

Co dalej?
W przyszłym numerze ogłosimy Regulamin kolejne-
go konkursu, Zmienimy nazwę z „Długofalowego” na 
„Krajoznawczy”, niemniej rozwiązania z tego nume-
ru będą już brane pod uwagę. Prosimy więc o przy-
syłanie rozwiązań!

Na odpowiedzi oczywiście oczekiwać będziemy od 
każdego Czytelnika „Psk”, ale punkty sumować bę-
dziemy tylko od Prenumeratorów, podających swój 
numer w mailu (kartce) z odpowiedziami.

Ci wszyscy Prenumeratorzy, którzy chcą mieć nie-
co więcej czasu na rozwiązania, albo może potrzebu-
ją mieć pytania w telefonie – bo np. często wyjeżdża-
ją, a termin odpowiedzi krótki – mogą otrzymywać 

pytania drogą elektroniczną. Duża część biorących 
udział w konkursie to zrobiła, zachęcamy pozostałych.

I jeszcze kwestia opłat. Panowie Jan, Janusz i Grze-
gorz za prenumeratę na 2019 rok zapłacą jedynie 3,50 
– czyli 10% od ceny sprzed podwyżki. Pozostałe oso-
by z grupy złotej – 25% , czyli 9,00 zł. Osoby z grupy 
srebrnej do zapłaty mają 17,50 zł, a osoby z grupy brą-
zowej – 26,00 zł. Część z Państwa już uiściła opłaty, 
dziękujemy. Prosimy jednak pamiętać o nadpłatach 
przy prenumeracie na rok 2020, i zapłacić wówczas 
odpowiednio mniej. 

Czy Konkurs był trudny? 
Chyba nie, bo wszystkie odpowiedzi, które otrzy-
maliśmy były prawidłowe.

Chyba tak – bo niewielu uczniów wzięło w nim udział. 
Raptem kilkanaście osób, z tego większość przysłała 
jedną lub dwie odpowiedzi.

Trzeba jednak mieć wyjątkowego pecha, żeby 
osoba, która udzieliła prawidłowych odpowiedzi na 
wszystkie pytania – nie wylosowała ani jednej nagro-
dy cząstkowej! 

Tym bardziej więc gratulujemy zwycięstwa Stasz-
kowi z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 z Szybowic 
k. Prudnika.

Niewiele (o jedną odpowiedź), ustąpili mu Wojtek 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Ciechocinka i Witek ze 
Szkoły Podstawowej, także z Szybowic k. Prudnika.

Wyróżnimy także Mateusza ze Szkoły Podstawo-
wej w Sosnówce i  Filipa ze Szkoły Podstawowej nr 1 
z Przasnysza, którzy odpowiedzieli prawidłowo na 
trzy spośród pięciu pytań.

Gratulujemy wyróżnień, nagrody przesyłamy 
pocztą, tak by dotarły przed zakończeniem ro -
ku szkolnego.

Życzymy wspaniałych wakacji, a we wrześniu za-
praszamy do kolejnej edycji Konkursu...  

      K o N K U R S Y  I  R o Z W I ą Z A N I A    K o N K U R S Y  I  R o Z W I ą Z A N I A   K o N K U R S Y  I  R o Z W I ą Z A N I A   K o N K U R S Y  I  R o Z W I ą Z A N I A        S

przypominamy,  że do Konkursu Krajoznawczego 
przyjmować będziemy odpowiedzi wyłącznie od prenu-
meratorów i to pod rygorem umieszczania w każdej od-
powiedzi numeru prenumeratora. To ten numer z Karty, 
ale też widnieje on na każdej kopercie w której przycho-
dzi do Was nasz Miesięcznik.

Wyniki Konkursu dla Uczniów
Numer 5/18 –  Brama zamku  

w Malborku
Numer 6/18 – Zamek w Świeciu
Numer 7/18 – Zamek w Reszlu
Numer 8/18 – Zamek w Gniewie
Numer 9/18 – Ratusz w Toruniu.
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na wzgórzu znajdującym się we wsi, w 1829 roku 
zbudowano późnoklasycystyczny kościół pw. 
św. Trójcy, obok którego stoi dzwonnica skon-

struowana... z elementów wieży eksploatacyjnej, po-
darowanych w 2004 roku przez załogę kopalni soli 
„Solino”. Obok świątyni rozciąga się założony pod 
koniec XVIII wieku cmentarz. Groby otaczają kościół 
ze wszystkich stron, ale największa część nekropolii 
rozciąga się na zboczu wzgórza.

Cmentarz 
w Górze

nie TylKO POWąZKi

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Góra

W Polsce jest blisko 270 miejscowości o nazwie Góra. Spośród nich 
wieś Góra pod Inowrocławiem na Kujawach wyróżnia się szczególnie. 
Przede wszystkim z powodu bardzo ciekawego cmentarza 
i spoczywających tam zmarłych.

      K o N K U R S Y  I  R o Z W I ą Z A N I A    K o N K U R S Y  I  R o Z W I ą Z A N I A   K o N K U R S Y  I  R o Z W I ą Z A N I A   K o N K U R S Y  I  R o Z W I ą Z A N I A        S
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Zawsze w tych norach mieszkały borsuki, a tym razem 
przeżyłem spore zaskoczenie – szczeniaki jenotów to 
wciąż widok niecodzienny, tym bardziej, że ich rodzice 

dbają o bezpieczeństwo potomstwa i trzymają je w no-
rze – opowiada Artur Święch. – Początkowo szczeniaki 
z rezerwą przyglądały nam się ze swojej norki, ale wkrót-
ce po kolei zaczęły do nas podchodzić. W końcu z nory 
z ufnością przytoczyło się do nas pięć małych kuleczek. 
Tylko troska o ich bezpieczeństwo powstrzymywała nas 

od wspólnej zabawy. Dla mojego wnuka Tadzia była to 
przygoda życia – dodaje leśnik.

Młode jenoty
na Borsuczym Wzgórzu

Tuszyma

Niecodzienne spotkanie przeżył Artur Święch 
z Nadleśnictwa Tuszyma (Bieszczady) podczas 
zwyczajowego spaceru po lesie. Wędrując z wnukiem 
po Borsuczym Wzgórzu, zwanym też Jaźwiecową Górą, 
w leśnictwie Goleszów natknęli się na młode jenoty.

KRaj

dokończenie artykułu  
w PSk nr 676



najbardziej niezwykłe jest to, że głaz leży w wo-
dzie, około trzydziestu metrów od brzegu, gdzie 
głębokość wody jest już na tyle duża, że dla wielu 

z odwiedzających go pozostaje „niezdobyty”. 
Z głazem wiążą się legendy, jedne bardziej praw-

dopodobne jak ta, że służył poganom jako stół ofiar-
ny dla ich bogów, inne mniej – jak ta, że wypadł jed-
nemu olbrzymowi z ręki zachowując na sobie ślady 
jego palców.

Z naSZej OKładKi

Tolkmicko

To potężny eratyk przywleczony przez lądolód skandynawski 
kilkanaście tysięcy lat temu. Ma ponad dwa metry wysokości 
i prawie czternaście metrów obwodu. Jednak to nie wymiary, choć 
niemałe, stanowią o jego atrakcyjności dla krajoznawców i turystów. 

Święty Kamień  
Prusów

dokończenie artykułu  
w PSk nr 676
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W naszym kraju jest to roślina pospolita. Można 
ją również spotkać na całej półkuli północnej 
– nie tylko w Europie i Azji, ale także w Ame-

ryce Północnej.

Głowienka 
pospolita

W śWiecie  ROślin

Głowienka pospolita (Prunella vulgaris L.) to 
kwiat miododajny, przyciągający do siebie 
liczne owady. Kwitnie długo, bo od maja 
aż do października. Zapylenie następuje 
najczęściej przez zlatujące się do nektaru, 
znajdującego się na samym dole kwiatu, 
owady. W niektórych przypadkach może 
dojść do samozapylenia.
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Currere to po łacinie „biec” – stąd kursujący 
kurierzy, kursy, na których przebiegamy szybko 
jakąś wiedzę z danej dziedziny, kursory, biegające 
po ekranie monitora – bieganie dobrze nadaje 
się do przenośni, zresztą w ogóle każde 
przemierzanie przestrzeni dobrze się do tego 
nadaje, w końcu nasze życie to droga.

FelieTOn BRalcZyKa

B iegamy razem lub wspólnie, concurrere to takie „wspólne 
(con-) bieganie”. Konkurs u nas najpierw (w szesnastym 
wieku) był „zbiegowiskiem”, jak coś w rodzaju zlotu (tam 

się zlatujemy), spędu czy wręcz zgonu (na który zganiano zwie-
rzęta, na przykład owce). Później, w wieku siedemnastym, 
cząstka kon- (łacińskie con-), która ma wiele funkcji, zaczęła 
w tym i podobnym mu słowach mniej wiązać się ze wspólnotą 
biegania, bardziej z rywalizacją – w końcu, biegając wspólnie, 
często się o coś ubiegamy. Konkurować w siedemnastym wieku 
można było o urzędy z innymi konkurentami do nich, a potem 
i o ważniejsze rzeczy, jak o rękę panny. Przez dłuższy czas tyl-
ko w tej właśnie funkcji mieliśmy konkurowanie i konkurentów, 
a konkury, dziś już nieco ze względów społecznych zapomniane, 
tylko w tym matrymonialnym znaczeniu pozostały.         

Jerzy Bralczyk 

Konkurs

SOSna – numer 27 na liście drzew 
„Poznaj swój kraj”.

Odmiana: sosna pospolita
Region: świętokrzyskie
miasto: Busko-Zdrój
miejscowość:  Wełecz
lokalizacja: Trzy kilometry na zachód 

od Buska-Zdroju, we wsi Wełecz
GPS:   50.4730;   20.6614

jak dojechać:
Z centrum Buska-Zdroju ulicą Boha-

terów Warszawy na Zachód. Od ronda 
na skrzyżowaniu dróg 973 i 767, czyli 
ulic Bohaterów Warszawy i romana 
Dmowskiego około trzech kilometrów 
na zachód. Na wysokości linii wysokie-
go napięcia skręcić w prawo, na północ, 
w oznakowaną szutrową drogę, która 
po około 300 metrach doprowadzi na 
nieduży, bezpłatny parking. Drzewo 
rośnie 50 metrów dalej.

Okazała sosna, zwana „Sosną Kroczącą”, albo „Sosną na szczudłach”, sławę swą zawdzię-
cza niezwykłemu wyglądowi. najprawdopodobniej z tamtego miejsca wybierano piasek, 
(na którym rośnie to drzewo) do celów budowlanych lub innych i tak stopniowo, coraz 
bardziej zostały odsłaniane korzenie tego drzewa. dziś od pnia do powierzchni ziemi jest 
już około trzech metrów...

Otrzymaliśmy 45 odpowiedzi, wszystkie prawidłowe. nagrodę – zestaw map ufundo-
wanych przez Firmę Wydawniczą compass z Krakowa wylosowała p. arleta Suchocka 
z Zielonki.
Gratulujemy!

Co to za drzewo? Nagrody fuNduJE

Wydawnictwo Kartograficzne
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Fotozagadka
Co to za obiekt i gdzie się znajduje?Znasz-li

ArTYKUŁ ArCHIWALNY  pSK 06/1969
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Przedstawione na zdjęciu rząd słupów to pozostałości po ogrodze-
niu walcowni w nietulisku dużym, miejscowości między Ostrowcem 
świętokrzyskim, a Starachowicami tam, gdzie przed laty powstał  je-
den z zakładów Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. 
Pytanie trudne, otrzymaliśmy zaledwie osiem odpowiedzi mailo-

wych i jedną kartkę. 
nagrodę otrzyma p. aleksandra Saganowska z łodzi.

Fotografia konkursowa przedstawia barokowy pałac Wallenste-
ina, a potem lobkovitzów w Żaganiu.
Otrzymaliśmy 38 maili i 2 kartki.

na fotografii pokazaliśmy barokowe i secesyjne kamieniczki na 
Rynku Głównym we Wrocławiu.
Otrzymaliśmy 47 maili i 2 kartki.
nagrodę wylosował p. jan z Żar.

Redakcja: 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 17 
tel: 22-299-70-74, redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl
Redaktor Naczelny: paweł Cukrowski
Grafika i skład: Tomasz rządkowski
Autorzy tekstów i zdjęć:  piotr Banaszkiewicz, Jerzy Bralczyk, paweł Cukrowski, Barbara 
Fliegel, Lech Kadlec, Krystyna Kluska, Dariusz Krześniak, edward Marszałek, Kamil Nowak, 
Mirosław pisarkiewicz, Olaf płachta, Katarzyna i Jerzy Samusikowie, Daniel Sypniewski, Artur 
święch, Anna Tucznio, Wioleta Topolska-płachta, Jan Wortyński, Agnieszka Wójcik.
Okładka:  święty Kamień koło Tolkmicka  fot. paweł Cukrowski 
Nakład: 8000 egz. 

Kod numeru:  AD60 5034 4871
Numer konta: PKO BP 02 1020 1026 0000 1602 0119 3895
Poznaj swój kraj jest znakiem towarowym pod ochroną, zarejestrowanym w Urzędzie 
patentowym rp. Używanie go przez kogokolwiek na terenie kraju jest bezprawne. 
Wykorzystywanie w/w nazwy jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Poznaj Swój Kraj 
sp. z o.o. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w nadsyłanych tekstach i dokonywania skrótów. 
redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Wszelkie prawa zastrzeżone

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

KONKUrSY I rOZWIąZANIA 
Nagrody do konkursów funduje Wydawnictwo Kartograficzne 

Nagroda specjalna 
dla odpowiadających 

na przynajmniej 
jeden z konkursów 

z numeru 675 
„Poznaj swój 

kraj” przypadła 
w udziale p. 

Pawłowi Cieślakowi 
z Dębienka.  
Do p. Pawła 

wysyłamy jeden 
z albumów Muzeum 
Wsi Mazowieckiej 

w Sierpcu.

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...).

Co to za miasto?

Fotozagadka
Co to za obiekt i gdzie się znajduje?

Znasz-li

Nagroda dla 
Spóźnialskich
Otrzymaliśmy 

cztery spóźnione 
odpowiedzi. 

Nagrodę pocieszenia 
otrzyma p. Joanna 

z Szymanowic.

Wszystkim którzy 
odpowiedzieli 
prawidłowo 
serdecznie 

gratulujemy!

Dziękujemy 
za wszystkie 

odpowiedzi, również 
te błędne!

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym
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Poznaj Taniej 2019 to program dla naszych Czytelników, a zwłaszcza 
dla Prenumeratorów, którzy zainteresowani są nie tylko prostą lekturą 
naszego Miesięcznika, ale są także aktywnymi turystami, wędrującymi 
i zwiedzającymi nasz kraj. 

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

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

tu prezentowanego na okładce, których zdjęcia zostaną opublikowane 
w Miesięczniku. Pierwszeństwo mają zdjęcia tych osób, które sfotogra-
fują się razem z naszą flagietką, lub wydanym w bieżącym roku nume-
rem Miesięcznika.

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

C) dla Prenumeratorów biorących udział w imprezach, których Pa-
tronem Medialnym jest „Poznaj swój kraj”. Wykaz tych imprez publi-
kujemy obok.

D) dla wszystkich, którzy nocują w naszych Obiektach Rekomen-
dowanych. 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. Cho-
dzi tu przede wszystkim o takie sytuacje, gdy trzeba wcześniej zarezer-
wować sobie wejście na wybrany dzień, bo np. obowiązuje limit wejść. 
Może się też okazać, że w niektórych przypadkach trzeba będzie zapła-
cić za obligatoryjną usługę przewodnika, lub wykupić dodatkowe bilety 
na zwiedzanie oddzielnie płatnych ekspozycji.

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

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

Twierdza Srebrna Góra
57-215  Srebrna góra, ul. Kręta 4

74 818-00-99   biuro@forty.pl
www.forty.pl

Zespół Pałacowo - Hotelowy Jedlinka
58-330  Jedlina-Zdrój, ul. Zamkowa 8

74 845-40-07   jedlinka@jedlinka.pl
www.jedlinka.pl

Obiekty Rekomendowane 30% zniżki dla naszych Prenumeratorów 

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

Lista Partnerów nie jest zamknięta,  
liczymy na jej rozszerzenie i zapraszamy 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 
i zagraniczne15

%
 zn

iż
ki

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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Kajaki.pl
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 116a/54

601-655-896 
m.panek@kajaki.pl

www.kajaki.pl
Spływy kajakowe
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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.pl

Muzeum 
Archeologiczne

PATRONATY
nazwa data miejsce adres www

rajd Bike Orient  29 czerwca 2019 r. Włoszczowa www.bikeorient.pl
Marsz śledzia  17 sierpnia 2019 r. Kuźnica - rewa www.marszsledzia.pl
Front Wschodni 23-25 sierpnia 2019 r. okolice Białegostoku www.dzikakrew.pl
rajd Waligóry   7 września 2019 r Niedzica gm. Łapsze Niżne www.rajdwaligory.pl

BezpLatne wejSciOwki

Zamek w Mosznej  
47-370 Moszna ul. Zamkowa 1

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



Wydawnictwo Kartograficzne

Przewodniki i mapy Compass 
 – aktualne, ciekawe, dokładne

Pełna oferta na 
www.compass.krakow.pl


