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Gruszki na wierzbie?
A dlaczego nie? Gdzieś między
Warlubiem a Nowem, w miejscowości
Gajewo nasza Czytelniczka, p. Maria Enger
z Nowego wypatrzyła rosnącą na wierzbie
brzozę. Gruszki w tej sytuacji - to już tylko
kwestia czasu...
Dziękujemy i prosimy o następne,
równie ciekawe zdjęcia!

Znaki czy szlaki?
„W

inny szlak rowerowy” - on nie jest winny, to ludzie, którzy „myślą”, że jak postawią taki znak, to można go uznać za wytyczony.
I ta fantastyczna odległość! 100km! 155km! Jakby nic przez sto
kilometrów nie było do zobaczenia. A którędy dalej - nie wiadomo już na
pierwszym skrzyżowaniu tego „szlaku”...

Znak stoi w okolicy wsi Tropie, niedaleko Czchowa, około 25km na
północ od Nowego Sącza.

Z

Moi mili

adzwonił do Redakcji Czytelnik z Głogowa nieco oburzony potraktowaniem tego miasta
tak trochę po macoszemu w ostatnim numerze „Poznaj swój kraj”. I słusznie, że miał takie pretensje. To przecież miasto z historią, a także mimo ogromu zniszczeń wojennych
– z wieloma zabytkami. Ale – to nie jest (nie był) artykuł o miastach! Chociaż sądzę, że gdyby
opublikować stosowny materiał w rubryce „Miasta polskie” – to i ośmiu stron byłoby mało. A że
pominęliśmy, w opisie nawet nie wspominając o nich, wiele zabytków? To tylko konsekwencja
tego, co niezbyt zorientowany turysta (czyli akurat w tym przypadku ja wcieliłem się w taką postać) może zobaczyć w Głogowie (także w wielu innych polskich miastach) bez przygotowania.

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego punkty IT, mimo że mają świetne, prestiżowe ale i kosztowne lokalizacje „pochowane” są tak, że trudno do nich trafić? Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest odnalezienie ich w trakcie, lub PO zwiedzeniu miasta? Czy nie sensowniej by było, aby poinformować o nich turystów już na wjeździe do miasta, przy czym
nie chodzi nam o tabliczki typu: „IT – 1,5km”, a potem szukaj wiatru w polu, lecz o „doprowadzenie” turysty do tego
Punktu, a to oznacza „wyznakowanie” szlaku dojścia.
– A po co tak znakować - zapyta ktoś. – Czy nie lepiej postawić IT właśnie gdzieś na parkingu, przy dojeździe do centrum miasta? – Będzie i taniej, i efektywniej! Ktoś inny może też dodać. – Co z tego, że tak będzie, skoro jedna osoba
w IT nie poradzi sobie z więcej niż dziesięcioma turystami na godzinę? Nawet nie będzie jej jak pójść tam, dokąd i królowie chadzali na piechotę? To co, 80 turystów dziennie? Razy 300 – 24 tysiące rocznie? Może na mniej atrakcyjną turystycznie miejscowość to dużo, ale na Głogów? Albo Olsztyn?
– No to zróbmy kody przy zabytkach – to sobie turyści poczytają.
Można, ale chyba to tylko jakieś pomocnicze rozwiązanie. Po pierwsze, nie każdy ma smartfona, po drugie, w pełnym
słońcu niewiele widać, po trzecie nie wszędzie jest Internet, po czwarte, w słuchawkach i zapatrzony w ekran telefonu
turysta „odjeżdża” i nie widzi ani czerwonych świateł, ani nadjeżdżającego samochodu, ani nawet dziury w chodniku.
A poza tym to wszystko jest dobre, gdy dysponuje się świeżo naładowanym akumulatorem...
Czy więc nie lepiej zainwestować w systemowe oznakowanie miasta, tak aby wyznaczyć ścieżkę (oznakowaną) od zabytku do zabytku, z podanymi odległościami lub czasem przejścia? Gdzieś taką trasę widziałem, z wieloma brakami,
ale była. Czy nie w Ząbkowicach Śląskich? Postaram się to sprawdzić.
Taka informacja za darmo obsłuży każdą ilość turystów. I będą to turyści zadowoleni, bo nie tylko będą wiedzieć co zobaczą, ale będą mieć pewność, że zobaczą wszystko. A jeśli na coś nie starczy czasu – to przynajmniej będą wiedzieć,
po co przyjechać następnym razem.
No, chyba że ktoś nie chce tej „stonki turystycznej” u siebie, w końcu jest demokracja...
Już w tym numerze publikujemy zdjęcie szlaku, którego... nie ma. Bo jak nazwać postawienie drogowskazu do jednej,
czy drugiej wsi, o której istnieniu prawie nikt nie wie? i to w odległości 150 kilometrów od niej! Przecież aby tam dojechać, to turysta spotka 1000 rozjazdów i skrzyżowań. Już na pierwszym nie wiadomo, w którą stronę jechać. Po co
więc ten drogowskaz? Chyba nie o to chodzi. Ale kto bogatemu zabroni?
W tym numerze zapraszamy Was na gorczańskie szlaki. Tam odbył się ostatni w tym roku Rajd na Orientację – Bike
Orient. I to jest dobra ilustracja powyższych przemyśleń. A przy okazji sprostowanie. Napisaliśmy w poprzednim numerze, że Turbacz dostępny jest nie tylko dla rowerów MTB. Otóż wcale tak nie jest. O ile w ogóle jest dostępny – to
wyłącznie dla rowerów MTB. I co z tego, że są odcinki, po których można jechać rowerem turystycznym? Ale są też
i odcinki, po których ten rower należy wlec (to właściwe określenie) za, albo obok siebie.
Zapraszamy na drugą część Wyprawy na zachód, ale też i na Wschód – na spotkanie z Szeptuchami.
Kolejne miasto, które przedstawia swoje tajemnice to Chełmża, na ziemi chełmińskiej, a na wycieczkę z plecakiem zapraszamy w Tatry. Na zimową wycieczkę.
Jest też kilka tematów związanych z młodzieżą i konkursami im dedykowanymi. Szczególnie namawiam opiekunów
dzieci niepełnosprawnych umysłowo do zachęcenia swoich podopiecznych do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.
Zapraszamy też do kolejnej odsłony Konkursu Poznajemy Ojcowiznę, a na stronach 18 - 20 publikujemy wyniki Konkursu Fotograficznego dla uczniów, organizowanego przez Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek, wspartego prze
sponsorów – firmę Orlen i Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie.
I na koniec przedstawiamy p. Leszka Naziemca, pływaka, który właśnie przepłynął pierwsze dwanaście kilometrów
Wisły wzdłuż. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie to, że p. Leszek płynie wpław. Można i w ten sposób
poznawać nasz kraj, czego i Wam życzę.
Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski

Kiczora 1282 metry n.p.m.
Jeszcze do połowy listopada
czekamy na zgłoszenia
tych osób, które chciałyby
w ten sposób uwieczniać
odwiedzane przez siebie
miejsca, a przy okazji zrobić
nam przy tym trochę reklamy...
Mamy dla Was płachty
materiałowe 50x30cm
lub z PCV 30x20cm.
Płachty są bezpłatne, ich
wysyłka również.
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Goczałkowice
Zdrój

Odyseja
Wiślana

Pan Leszek Naziemiec
43 lata, żonaty, czwórka dzieci. Pływa długodystansowo od wielu lat,
nie boi się niskich temperatur, a w temperaturze
12 stopni czuje się jak „ryba w wodzie”. Do tej pory
pływał w rzekach Czech,
i Polski. Był także na Północy w wodach Spitsbergenu, gdzie przepłynął
ponad kilometr, bijąc rekord świata w pływaniu
w wodach arktycznych
bez zabezpieczenia.

Kto z Was odważy się wejść do wody o temperaturze dwunastu
stopni i przepłynąć wpław kilkanaście kilometrów? I choć latem
temperatury są dużo wyższe, to i tak przyjemność zwiedzania
naszego kraju z pozycji kilkunastu centymetrów nad powierzchnią
wody zarezerwowana jest tylko dla nielicznych.

dokończenie
artykułu
w PSK nr 664
3

Artykuł sponsorowany
Suwalszczyzna

Piknik Rowerowy

w Suwalsko-Augustowskim
Królestwie Rowerowym Green Velo
Green Velo – po intensywnej kampanii promocyjnej nowego, najdłuższego
polskiego szlaku rowerowego (ponad dwa tysiące kilometrów) przed
dwoma laty, termin ten utrwalił się chyba już prawie wszystkim miłośnikom
turystyki rowerowej.

A

bstrahując od jakości infrastruktury drogowej szlaku na
trasie pięciu województw Polski wschodniej połączył on
wiele ciekawych atrakcji w regionach, przez które bieży.
Co więcej, aby turyści-rowerzyści mogli poznać również i te
atrakcje turystyczne, które są w pewnym oddaleniu od głównego szlaku, a są z nim skomunikowane innymi szlakami, bądź
drogami, a także by mieli powód zostać dłużej w zwiedzanych
okolicach, wyznaczono 12 krain, które nazwano Królestwami.
Obszar określony jako Królestwo łączy wspólna historia, walory przyrodnicze, ukształtowanie terenu oraz lokalne tradycje.
Jednym z nich jest Królestwo Rowerowe:

Suwalszczyzna i Puszcza Augustowska
położone jest ono w północno-wschodniej części szlaku Green
Velo, przy granicy z Białorusią, Litwą i rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim, i obfituje w szereg atrakcji. Jadąc od strony Mazur
Garbatych, czyli już na samej granicy z sąsiednim Królestwem
(Północne Mazury), znajduje się pierwsza z nich, i warto podkreślić, że jest wyjątkowa. To styk granic trzech państw: Polski,
Litwy i Rosji, a ściślej – Obwodu Kaliningradzkiego. Trójstyku
Wisztyniec, bo taką nazwę nosi (miejscowość Bolcie, gmina
Wiżajny), nie można nie odwiedzić – jest w odległości zaledwie 500 m od szlaku. Miejsce styku oznaczone jest ozdobnym
granitowym słupem ze złotymi napisami i godłami wszystkich
trzech państw. To jedno z sześciu takich miejsc w Polsce, w dodatku chyba najlepiej dostępne.

Suwalski Park Krajobrazowy
Na południe od trójstyku znajduje się Suwalski Park Krajobrazowy, jeden z najstarszych w Polsce i jeden z najmniejszych,
ale chyba o najbardziej urozmaiconych krajobrazach. Prze-
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jeżdżając w pobliżu, najsłuszniejszą decyzją jaką podejmie turysta jest... dwu-trzydniowy pobyt w jednym z jego licznych
pensjonatów lub gospodarstw agroturystycznych. Niemało
czasu będzie potrzeba by choć pobieżnie zobaczyć wszystkie
atrakcje i ciekawostki. Już przy samej trasie Green Velo spotykamy najgłębsze polskie (i nie tylko – bo i na Niżu Europejskim)
jezioro – Hańczę, ze 108,5 m głębokości maksymalnej. A są
przecież jeszcze głazowiska, ozy, dwie główne rzeki regionu
– Czarna Hańcza i Szeszupa, osady staroobrzędowców (Wodziłki), pojaćwieski kompleks archeologiczny (pośród trzech
gór i czterech jezior), Izba Pamięci Jaćwingów w Szurpiłach,
czy też Cisowa Góra - lokalna Fudżijama. I są widoki, widoki
i jeszcze raz widoki pofałdowanej ziemi, z porozrzucanymi
tu i ówdzie oczkami jezior. A kto dotrze do punktu widokowego w Smolnikach, ten rozpozna widoki ujęte m.in. w filmie
A. Wajdy „Pan Tadeusz”, czy T. Konwickiego „Dolina Issy”.
Warto odwiedzić drewniany kościół w Jeleniewie (jest też
tu stanowisko rzadkich nietoperzy) i posilić się regionalną strawą – np. kartaczami w najstarszej na Suwalszczyźnie restauracji „Pod Jelonkiem”. Nieopodal kompleks jezior Szelment
wraz z Jesionową Górą.
Bardziej na południe do zwiedzenia jest stolica regionu Suwałki, a w jej granicach bardzo ciekawy rezerwat archeologiczny
– Cmentarzysko Jaćwingów (niegdyś we wsi Szwajcaria, która
obecnie jest częścią miasta).

Wigierski Park Narodowy
Druga część Królestwa w niczym nie ustępuje tej pierwszej.
To tu rozciąga się Wigierski Park Narodowy. Tu jest sławny
klasztor pokamedulski w Wigrach, a po drugiej, północnej
stronie jeziora - multimedialne Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Na turystów czekają ekspozycje przyrodnicze i ścieżki

Fot. P. Bułanow

Artykuł sponsorowany

Relacja z Pikniku dostępna jest na stronach internetowych organizatorów: www.sot.suwalszczyzna.eu
i www.mtb.suwalki.pl
edukacyjne przy siedzibie Wigierskiego Parku w Krzywem, wigierska kolejka wąskotorowa i muzeum kolejnictwa w Płocicznie,
odnawiany dwór w osadzie Huta z fragmentem kamedulskiej
bramy (folwark Hutta). Wielu wrażeń dostarczy objechanie ponad 40-kilometrowym szlakiem całego jeziora Wigry. Warto też
nadłożyć drogi i zwiedzić pozostałości XIX-wiecznej rezydencji
hrabiego Ludwika Michała Paca – generała wojsk napoleońskich
i polskich, w Dowspudzie nad rzeką Rospudą.

Piknik Rowerowy
Poza atrakcjami stricte przyrodniczymi i zabytkami, Królestwo
oferuje wiele ciekawych wydarzeń dla rowerzystów. Jednym
z nich jest Piknik Rowerowy w Suwalsko-Augustowskim Królestwie Rowerowym Green Velo.
Pierwszy Piknik pod tą nazwą odbył się w sobotę, 9 września br., przy pięknej słonecznej pogodzie, na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w miejscowości
Szelment, nad jeziorem o tej samej nazwie. Jego głównym elementem były zawody – Kolarski Desant na Jesionową Górę, jedno z najbardziej znanych wzniesień Suwalszczyzny (251,9 m
n.p.m.). Z tej góry rozciągają się malownicze widoki na jeziora
Szelment i wschodnią część Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku na jej północnym
zboczu stała drewniana wieża widokowa, a przed II wojną działał tu ośrodek szybowcowy. Obecnie zimą na stokach tej góry
jest kilka tras zjazdowych (najdłuższe mają po 500 metrów);
działają tam wyciągi narciarskie.
Dla roweru – to jednak spore wyzwanie. Trasy przejazdu,

od podnóża przez szczyt góry, zostały przygotowane przez
współorganizatora wydarzenia, Klub Rowerowy MTB z Suwałk.
Wyznaczone zostały dwie trasy: jedna o długości 1,5 km (dedykowana dla najmłodszych do 14 lat) oraz trasa o długości 3
km dla pozostałych uczestników. Przewyższenie na dłuższej
z tras wynosiło ponad 150 metrów, a kolarze musieli dwukrotnie wspiąć się na sam szczyt i poradzić sobie m.in. z najbardziej
stromym zjazdem tzw. „wąwozem narciarskim”. Ze względu na
prawie dwutygodniowe opady deszczu poprzedzające termin
desantu, trasy okazały się bardzo wymagające, ale zawodnicy bezpiecznie dotarli do mety. W rowerowej rywalizacji wystartowało łącznie prawie 70 zawodników, w 10 kategoriach
wiekowych. Do zawodów, spoza Suwalszczyzny, zgłosili się
też uczestnicy m.in. z Białegostoku, Łomży, Kętrzyna, a także z Litwy i Rosji. Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami,
medalami i nagrodami.
Uczestnicy Pikniku, poza kibicowaniem
i oglądaniem rywalizacji kolarzy na widowiskowej tras i e , m og l i t a k że s ko r z ys t a ć z p rofe s j o n a l n e go d o radz t wa rowerowego lub zakupić spr zęt rowerow y
z oferty suwalskiego sklepu „Góra Rowerska”, skorzystać z możliwości oznakowania roweru przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, wziąć udział
w quizach turystyczno-krajoznawczych z upominkami i nagrodami (m.in. voucherami na atrakcje oferowane przez
„WOSIR Szelment”), zapoznać się z ofertą turystyczną
członków Suwalskiej Organizacji Turystycznej i walorami
turystycznymi północnej części Suwalsko-Augustowskiego
Królestwa Rowerowego Green Velo.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Suwalską Organizację Turystyczną i Klub Rowerowy MTB Suwałki w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego oraz Powiatu Suwalskiego, przy wsparciu
Gmin Szypliszki i Jeleniewo.

W granicach północnej części tego Królestwa
na szlaku Green Velo rowerzysta znajdzie aż 12
miejsc obsługi rowerzystów, czyli MOR-ów
(Bolcie, Okliny, Mierkinie – Stara Hańcza, Bachanowo, Rutka, Szurpiły, Jeleniewo, Szelment,
Prudziszki, Suwałki, Krzywe, Magdalenowo).

ORGANIZATORZY
Suwalska Organizacja
Turystyczna

www.sot.suwalszczyzna.eu
Klub Rowerowy
MTB Suwałki

www.mtb.suwalki.pl
Partner realizacyjny: „WOSiR
SZELMENT” spółka z o.o.

Wsparcie

Gmina
Jeleniewo

Gmina
Szypliszki

Zadanie publiczne
jest współfinansowane
ze środków:
Województwa Podlaskiego

Fot. A. Januszewicz

Powiatu Suwalskiego
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Polskie miasta

Chełmża

Spacerem po Chełmży

Ludzie żyli na tym terenie już dwanaście tysięcy lat temu
- byli to koczownicy tzw. kultury świderskiej (nazwa
pochodzi od miejscowości Świdry Wielkie pod Warszawą),
zajmujący się i żyjący z polowań na renifery, żyjące na
ziemiach polskich w epoce paleolitu (kamienia łupanego).

Jak chyba w każdym
mieście, najbardziej okazałe
i najpiękniejsze kamienice stoją
wokół rynku. Te w Chełmży
w większości powstały
u schyłku dziewiętnastego
wieku, w czasach szybkiej
industrializacji regionu.
Mimo swoich zabytków,
Chełmża najbardziej znana
jest w Polsce ze względu na
wielką, powstałą w 1882 roku
cukrownię. Właścicielami jej
zarówno wtedy, jak i dziś nie
są Polacy.

8

A

le już około 4500 lat p.n.e., na tych terenach pojawili się pierwsi rolnicy. Oprócz uprawy zbóż,
zajmowali się myślistwem i rybołówstwem oraz
hodowlą bydła, a także rytą ceramiką wstęgową.
Podczas badań archeologicznych, zarówno w Chełmży, jak i jej pobliżu, natrafiono na ślady osadnictwa
ludności wielu kultur: pucharów lejkowych, łużyckiej i wielbarskiej.

dokończenie artykułu
w PSK nr 664

Dworki i pałace
Biedrusko

Pałac w Biedrusku

Zaledwie osiem kilometrów od północnych od rogatek Poznania
(droga na Murowaną Goślinę) znajduje się osiedle Biedrusko. Miejscowi
znają je przede wszystkim z poligonu wojskowego i garnizonu, a od
niedawna także z imponującego, neoklasycystycznego pałacu.

N

iedługo po rozbiorach Polski, na zdobytych przez
Prusy ziemiach przelała się fala kasat zakonów
i konfiskat ich dóbr. W 1797 roku zarządzeniem Fryderyka II przyszła kolej na klasztor Cysterek
z Owińsk.

W pałacu przebywały historyczne postacie, jak cesarz
Wilhelm II, który przybył tu w 1910 roku dokonać przeglądu wojsk pruskich a już w wolnej Polsce zawitał na te
tereny marszałek Ferdynand Foch i król Rumunii Karol II.

dokończenie
artykułu
w PSK nr 664
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Rozstrzygnięcie konkursu
„Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny”

W dniu 6 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Jury III edycji Konkursu Fotograficznego
„Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny” w składzie:
l Janusz Rosikoń – 	fotograf, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
Związku Polskich Artystów Fotografików,
l Wojciech Sternak – 	fotograf i kulturoznawca, doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych na
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Praktyk i teoretyk fotografii,
l Paweł Cukrowski – Redaktor Naczelny miesięcznika „Poznaj swój kraj”,
l Iwona Skruszeniec – plastyk Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek,
l S. Edyta Pietrzak – Członek Zarządu Fundacji Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek
Po zapoznaniu się z 672 pracami 254 autorów Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria - Gimnazja i klasy siódme szkół podstawowych
I miejsce: Jakub Dołasiński „Jesienna aleja w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” – Gimnazjum Miejskie im. M. Kopernika w Sierpcu

dokończenie artykułu
w PSK nr 664
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Muzeum

Kraków

Dom Józefa Mehoffera
w Krakowie

Jest taki dom w Krakowie zwany Pałacem pod Szyszkami – dziś to oddział
Muzeum Narodowego w Krakowie, ale jeszcze nie tak dawno była to jedna
z wielu mieszczańskich kamienic, niczym nie różniąca się od sąsiednich
budynków. Niczym, poza niecodziennym lokatorem. Dom Józefa Mehoffera.

J

ózef Mehoffer był uczniem Jana Matejki, malarzem
i witrażystą. Jego niepolskie nazwisko wskazuje,
że jego przodkowie pochodzili z terenów, gdzie
używano języka niemieckiego. I rzeczywiście, jego
dziadek był Austriakiem, przybyłym na tereny właśnie co zdobyte przez Austrię w wyniku rozbiorów
Polski. Sam dom powstał w połowie dziewiętnastego
wieku, lecz Józef Mehoffer stał się jego właścicielem
dopiero w roku 1932. Zbigniew Mehoffer, syn artysty

w 1963 roku przekazał budynek Muzeum Narodowemu w Krakowie, z intencją by stworzono tam muzeum
poświęcone pamięci i twórczości jego ojca.

dokończenie
artykułu
w PSK nr 664

Zabytkowy dom Józefa
Mehoffera, zwany od
ozdobnych szyszek pinii,
będących dekoracją klatki
schodowej i hallu – „Pałacem
pod Szyszkami”, znajduje
się przy ul. Krupniczej 26
w Krakowie. Obecnie stanowi
on własność Muzeum
Narodowego w Krakowie,
dedykowanego twórczości
artysty i prezentującego
oryginalne pamiątki po nim.
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Góry i wzniesienia

Sokolica

Sokolica
w Pieninach

Sokolica (747 m n.p.m.) oraz Trzy Korony (982 m n.p.m.)
to najbardziej charakterystyczne szczyty w Pieninach.
Mimo że nie najwyższe, to jednak one stanowią główny
cel wycieczek turystycznych osób odwiedzających
Pieniński Park Narodowy.

S

okolica, na szczycie której porastają niskie, powykręcane sosny reliktowe, stanowiące pozostałość
po dawnej puszczy po ostatnim okresie zlodowacenia, jest celem łatwych wycieczek dla tych, którzy łakną przestrzeni. Istotnie, spojrzenie w trzystumetrową
przepaść, na dnie której wije się Dunajec jest jednym
z kanonów krajoznawstwa polskiego. Tam wszystkie
pory roku są właściwe do zdobycia tej góry. Trzeba
mieć tylko odpowiednią odzież.

Najpełniej prezentuje się
Sokolica od strony Dunajca,
który toczy swe wody
u jej stóp całkiem leniwie,
jakby chciał, by można ją
było podziwiać bez obaw
wypadnięcia z łodzi...

24

dokończenie artykułu w PSK nr 664

Rowerem na weekend

Rowerem na weekend

Gorce

Małopolska
z Bike Orient w tle

Ł

atwo powiedziane, jeszcze dwa-trzy tygodnie
wcześniej był pociąg do Tarnowa około 5.18. Szukam go i szukam na rozkładzie – i nie ma. Prze-

Plan był taki, aby dojechać do Rabki, a stamtąd na
Turbacz i do Ochotnicy, gdzie rozegrano ostatni
w tym roku rajd rowerowy na orientację - Bike Orient.
Pociągiem z Warszawy można dojechać na dwa
sposoby – przez Rabkę lub Tarnów. Ja wybrałem
Tarnów.
niesiono na 4.37! Oznacza to pobudkę o trzeciej nad
ranem. Może nie warto się kłaść?
Wyprawę planuję na trzy dni. Szacunkowo – około dwustu kilometrów, powinno się udać, choć to góry, więc różnie może być. Może jednak powinienem
podjechać pociągiem troszkę dalej niż do Tarnowa?
Okazuje się, że ten właśnie pociąg jedzie aż do Krynicy, dzisiaj Zdrój.

dokończenie artykułu w PSK nr 664

Na skale przysiadł wielki
orzeł... Takich zwierząt jest
w tym niezwykłym miejscu
więcej, mnie z rowerem
niestety nie udało się dotrzeć
dalej, a szkoda...

25
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Gorce

Bike

Orient 2017
Trzeci w tym roku rajd Bike Orient zakończył tegoroczny
cykl rajdów rowerowych na orientację.
Impreza odbyła się w ostatni dzień września br.
a rozegrano ją na stokach Gorców, w Paśmie Gorca
i Lubania, ze zdobyciem tych wierzchołków włącznie.
Nie trzeba wspominać, że była to najtrudniejsza
impreza w tym roku, tak że i uczestników na starcie
zameldowało się nieco mniej niż zazwyczaj.
Frekwencję „podkręcili” uczestnicy piesi (biegacze),
startujący i zdobywający te same punkty kontrolne w
Rajdzie Waligóry.
Impreza, jak zawsze zorganizowana i przeprowadzona
została wzorowo. Pomyślano o wszystkim, nawet
o myjni dla rowerów! Gratulacje!
W przyszłym roku - kolejne imprezy, czekamy na Ciebie
już w końcu kwietnia 2018!

dokończenie artykułu w PSK nr 664
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Pomysł na wycieczkę

Drohiczyn

Pogranicze:
w krainie legend, szeptuch i dobrych ludzi
Polska wschodnia. Zatrzymuję swój obładowany sakwami rower
pod sklepem. Nie przypinam, już dawno się oduczyłam. Wiem, że jak
wrócę to wszystko i tak będzie na swoim miejscu.

L

udzie siedzący pod sklepem patrzą na mnie ze zdziwieniem i przerywają rozmowę w swojej gwarze
przypominającej starobiałoruski. Mnie zagadują jak
obcokrajowca, przechodząc na polski, na wspólny język.

dokończenie
artykułu
w PSK nr 664
W niewielkim budynku
sanktuarium w Pratulinie kryją
się relikwie męczenników
- unitów podlaskich. Ich
tragiczna historia to jedna
z wielu opowieści, które można
usłyszeć na Podlasiu.
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Fortyfikacje

Poznań

Fort Winiary

Dziś już rzadko który turysta przybywający do Poznania
zdaje sobie sprawę z tego, że jeszcze nie tak dawno
temu miasto było potężną twierdzą, mającą chronić
wschodnią flankę Niemiec przed agresją rosyjską...

I
Początkowo była tu wieś
Winiary, potem Festung Winiary,
Festung Posen. Następnie był
to Park-Pomnik Braterstwa Broni
i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
Od 1992 roku już tylko
Park Cytadela.

38

nicjatorem obwarowania miasta był szef sztabu generalnego armii pruskiej Carl Wilhelm von Grolman,
który swój pierwszy projekt fortyfikacji przedstawił
królowi Prus Fryderykowi Wilhelmowi III już w 1817
roku. Jedenaście lat później projekt budowy zatwierdził generał Gustaw von Rauch. Major korpusu inżynierów Johann L. Brese był końcowym wykonawcą
Cytadela nigdy (nie licząc 1945 roku) nie służyła Niemcom zgodnie z celem, dla którego została zbudowana,
lecz głównie do więzienia polskich działaczy niepodległościowych, oraz przetrzymywania jeńców różnych narodowości, pojmanych w czasie wielu wojen toczonych
przez Prusy i Niemcy.

fortyfikacji miasta, który w uznaniu zasług otrzymał
nobilitację i nazwisko Brese-Winiary.

dokończenie artykułu
w PSK nr 664

Wyprawa z plecakiem

Tatry

Wyprawa z plecakiem

Intymność Tatr

Niewielki obszar Tatr w połączeniu z niezwykłą na
nie modą sprawia, że góry te już dawno straciły
swój dawny czar. Setki i tysiące ludzi spieszących
do Morskiego Oka odbiera szansę i nadzieję na
pozostanie z nimi sam na sam. Czy rzeczywiście?

B

yło za wcześnie. Nawet na filiżankę mocnej kawy
na rozbudzenie było za wcześnie. Kawiarnie, nawet
sklepy, jeszcze pozamykane. Na szczęście zimne
powietrze szybko ocuciło mnie i wywiało spod powiek
ostatnie wspomnienie snu. Zaciągnęłam mocniej czapkę
na uszy i zacisnęłam tasiemkę przy stuptutach, chroniąc
głównie kostki przed piekącym bólem lodowatego śniegu,
ocierającego się o skórę rozgrzaną od marszu. Minęłam
zamknięte kasy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Było
za wcześnie na ich otwarcie. Dolinę jeszcze okrywał półmrok, gdy stawiałam pierwsze kroki na szlaku.

Będąc w Tatrach należy
zawsze pamiętać o tym, że
pogoda tam w każdej chwili
może się załamać, warto mieć
ze sobą jakieś nieprzemakalne
odzienie, kaloryczne przekąski,
w tym czekoladę, coś do picia.
Warto zabrać ze sobą kijki,
które odciążą stawy, pomogą
utrzymać równowagę, ułatwią
zejście. Kijki można zawsze też
wykorzystać jako „sondę” do
zbadania terenu, na którym
przyjdzie postawić nogę.

39
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Trasa dla Ciebie

Krosno
Odrzańskie
Kożuchów

Wyprawa na Zachód
część druga

Kożuchów, mimo iż nic mu
krajoznawczo zarzucić nie
można, ładne, ciekawe miasto,
nie będzie się nam kojarzył
z udanym przystankiem
na trasie naszej eskapady.
Powód jest oczywisty: kłopoty
z noclegiem i wyżywieniem.
Do tego można jeszcze
dopisać brak dostatecznej
informacji turystycznej, to
co odnaleźliśmy w żaden
sposób nie można uznać za
wystarczające.
Na zdjęciu obok: kapitalna,
czterdziestometrowa gotycka
wieża ratusza, który wiele
przeszedł w swoim życiu... I ten
cudowny bluszcz!
Na kolejnej stronie kilka
migawek z Kożuchowa. Widok
na mury miejskie, z basztą
(środkowe zdjęcie), daje
wyobrażenie o potędze miasta
w średniowieczu. Baszta
pomysłowo wykorzystana
i przerobiona na dom
mieszkalny. Lepiej tak, niż
wyburzać i stawiać coś
od nowa.
Z kolei najniższe zdjęcie
przedstawia pomnik ”Naszych
poległych braci” z czasów
pierwszej wojny światowej. Czy
rzeczywiście muszą tam leżeć
te kamienie, przypominając
o nie naszej sprawie?
W końcu chyba to nie jest
miejsce pochówku...?

40

W poprzednim miesiącu zastanawialiśmy się nad tym, jak
w świetle przeróżnych programów poświęconych rozwojowi
Polski wschodniej, wyglada zachodnia część naszego kraju.
W tym celu odbyliśmy kilkusetkilometrową wycieczkę
samochodową, opisując siłą rzeczy jedynie mocno ogólnikowo
pierwszy etap, od Rydzyny do Nowej Soli.
Dziś kolej na drugi etap. Startujemy w Kożuchowie, proszę
wsiadać!

dokończenie artykułu w PSK nr 664

Nasi Czytelnicy

Fotka
z

Kanałem
Mazurskim
w tle

Bogusława Lewandowska-Gruszka, Grodzisk Mazowiecki

Prezentujemy kolejne zdjęcia
naszych Czytelników.

P

ani Teresa Załęska dołączyła do swojej fotki krótki list, w którym podziela nasze uwagi dotyczące znakowania już nie tylko szlaków, ale samych
atrakcji turystycznych w Polsce. Jakże współgra ten
głos z moimi uwagami zamieszczonymi w artykule
wstępnym tego numeru!
Czy naprawdę postawienie paru tablic, strzałek
i napisów przekracza możliwości naszego Państwa?
A może to mentalność nie ta (przecież wszyscy wiedzą, jak trafić!)? Albo jeszcze coś innego?
A oto list p. Teresy z Rybnika

Teresa Załęska, Rybnik

Zdzisław Graca, Świdnica

Witam serdecznie,
w załączeniu przesyłam swoje zdjęcie na tle Kanału Mazurskiego, dokładnie śluzy w Leśniewie Górnym,
o której piszecie Państwo w numerze 7/2017 „Poznaj
Swój Kraj”.
Wszystko co piszecie Państwo o Śluzie to prawda: bardzo ubogie oznakowanie obiektu przy głównej trasie nr
650 i gdyby nie wykonane prowizorycznie tablice , raczej
mało kto wiedziałby gdzie się zatrzymać. Na samym parkingu, skąd wyrusza się do Śluzy, są już dwie porządne
tablice informacyjne o obiekcie, ale przypuszczam, że
z drogi mało kto je zauważy.
Akurat w tym roku na urlop wybraliśmy sobie Mazury,
ale nie po to, aby błogo odpoczywać na jeziorach, ale aby
czynnie zwiedzać wszystko, lub prawie wszystko, co opisano w przewodnikach, Internecie, mapach i dostępnych
przewodnikach. I przyznam: jest co oglądać. W czasie
2-tygodniowego pobytu nie zobaczyliśmy wszystkiego co
sobie zaplanowaliśmy w naszym „domowym” przewodniku po Mazurach, jeszcze sporo obiektów pozostało na
następne wakacje.

Janusz Gurtowski, Golub-Dobrzyń

„Wielkiej Czwórce” dziękujemy, a teraz czekamy
na fotki z Czarownicą spod Ciężkowic!
Tekst: Paweł Cukrowski

59

Kościoły i sanktuaria

Kraków

Kościół św. Idziego
w Krakowie

Gotycki kościół św. Idziego w Krakowie wzniesiony na początku czternastego
wieku jest jedną z pierwszych budowli ceglanych w tym mieście. Wybudowano
go na fundamentach wczesnośredniowiecznej, romańskiej, świątyni, pochodzącej
z jedenastego wieku, którą – według legendy – miał ufundować książę krakowski
Władysław Herman, jako wotum dziękczynne za narodzenie w 1085r. syna - Bolesława
Krzywoustego.
Zdjęcie górne przedstawia
kościół pw. św. Idziego, od
strony prezbiterium.
Zdjęcie obok – to kościół pw.
św. Andrzeja, który - wszystko
na to wskazuje - pierwotnie miał
za swojego patrona właśnie
św. Idziego. Warto zwrócić
uwagę na obronny charakter
budowli, mury grube na
półtora metra i wąskie szczeliny
okienne, pełniące w razie
oblężenia funkcję otworów
strzelniczych. I rzeczywiście,
w czasie najazdu tatarskiego
w 1241 roku, w tej świątyni
właśnie, miała schronić się
ludność Okołu, unikając w ten
sposób śmierci z rąk azjatyckich
najeźdźców, którzy spalili
większą część ówczesnego
Krakowa i okolicznych osad,
a mieszkańców wymordowali.
Na sąsiedniej stronie
szesnastowieczny obraz
Matki Bożej z Dzieciątkiem
namalowany na desce.
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M

iejsce, w którym postawiono świątynię, u podnóża Wzgórza Wawelskiego, leży przy trakcie
królewskim via regia, wzdłuż którego w czasach starożytnych prowadził tzw. Szlak Bursztynowy.
Wzniesiono ją na krakowskim podgrodziu, w osadzie
zwanej Okołem, „doklejonej” do kamienno-drewnianego grodu warownego na Wzgórzu Wawelskim,
w sąsiedztwie romańskiego – zachowanego do dziś
– kościoła św. Andrzeja.

dokończenie artykułu
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Poznajemy
Ojcowiznę 2017

Ponad 9700 prac, 14 tysięcy
uczniów, 52 tysiące szkół
z całej Polski, więcej niż 6 tysięcy
nauczycieli. Gdyby wszyscy
zaangażowani w tworzenie
konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”
w ostatnich 25 latach postanowili
zamieszkać wspólnie, stworzyli by
miasto wielkości Grajewa, Chełmna,
Działdowa, lub Tomaszowa
Lubelskiego. W tym roku szkolnym
odbywa się jubileuszowa, 25 edycja
konkursu.
Patronat Patronat Patronat Patronat Patronat Patronat Patronat Patronat Patronat Patronat ,
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Mazowsze

Moje wędrówki
po Mazowszu

Bardzo lubię podróżować. Podróżuję często z rodziną. Należę też
do SKKT. Podczas wyjazdów poznaję ciekawe miejsca i związane
z nimi historie. Często poznaję tradycje, kultury i religie, o których
nie wiedziałam. Na wycieczkach oglądam wiele miejsc ciekawych
przyrodniczo. Zaś dzięki fascynującym zabytkom zdobywam wiedzę
o tym, jak ludzie żyli dawniej.

N

ie wyobrażam sobie wakacji bez wyjazdów,
a wyjazdów bez zwiedzania. Zaczęłam podróżować gdy byłam bardzo mała, więc nie pamiętam wszystkich miejsc, w które mnie zabrali rodzice.
Dlatego opisuję te, z których przywiozłam wspaniałe
wspomnienia. Dotychczas odwiedziłam województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
pomorskie, zachodnio-pomorskie, dolnośląskie, małopolskie, łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie.

Na skale przysiadł wielki
orzeł...Takich zwierząt jest
w tym niezwykłym miejscu
więcej, mnie z rowerem
niestety nie udało się dotrzeć
dalej, a szkoda...
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Kraków

Zabytkowy cmentarz
Rakowicki w Krakowie

Cmentarz Rakowicki. Tu spotkasz tych, których tak dobrze znałeś
z telewizji, radia, prasy. Z piosenek, z wierszyków, albo z obrazów. Już
ich nie ma. Odeszli. Nawet nie bardzo wiadomo kiedy. Niedawno.

N

azwa cmentarza pochodzi od ulicy Rakowickiej
przy której został zlokalizowany na początku
dziewiętnastego wieku. Trakt zmierzał ku nieistniejącej obecnie, choć założonej już w trzynastym
wieku królewskiej wsi Rakowice. Nekropolia Rakowicka jest najstarszym, bo założonym już w 1803 roku
miejscem grzebania zmarłych w Krakowie. Wcześniej
pochówki odbywały na cmentarzach przykościelnych
w obrębie miasta. Gdy więc w 1784 roku wszedł w życie tzw. edykt józefinski, ówczesne władze austriackie
(to czasy już po I zaborze) wykupiły tereny dawnego
folwarku Bosackiego. Teren o wielkości 10 morgów
chełmińskich (nieco ponad 5,5 hektara) zakon Karmelitów Bosych z Czernej sprzedał za cenę 1150 złotych
reńskich. Jednak koszt urządzenia cmentarza pokryli mieszkańcy Krakowa i okolicznych gmin. Pierwszą
osobą pogrzebaną na Cmentarzu Rakowickim była
18-letnia mieszczka krakowska Apolonia z Lubowieckich Bursikowa, która zmarła na gruźlicę w styczniu
1803 r. Niestety do obecnych czasów ten grób się
nie zachował.

dokończenie artykułu
w PSK nr 664

Jak co roku, Pierwszego
Listopada spotkamy się na
cmentarzach w całej Polsce,
by oddać hołd naszym bliskim,
rodzicom, dziadkom. Ale są
też inne cmentarze, a do nich
zalicza się Cmentarz Rakowicki
w Krakowie, gdzie znajdziemy
naszych bliskich naszym sercom,
choć dla nich pozostaniemy
i tak bezimienni. Wielcy Polacy.
Tu spoczywa ich najwięcej.
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Z naszej okładki

Ciężkowice

Skamieniałe Miasto
Pogórze Ciężkowickie

Niedaleko na południe od Tarnowa rozciaga się bajkowa kraina zwana
Pogórzem Ciążkowickim. To tu, wśród kilkusetmetrowych wzgórz, spośród
których najwyższe: Liwocz, Brzanka, Ostry Kamień (i kilka innych) osiągają
wysokość ponad 500 m n.p.m. kryje się dziwne i piękne miasto.

J

ego mieszkańcami są żółw, borsuk, orzeł, jest też
i aligator. A rośliny? Też są, chociaż przede wszystkim - grzyby i grzybki. Mieszkają oni wszyscy wśród
piramid, ratusza, warowni czy pustelni.

dokończenie artykułu
w PSK nr 664

KONKURSY

Konkurs dla Uczniów

K

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

VI edycja

Regulamin

olejna, VI Edycja Konkursu dla Uczniów będzie polegać na odgadnięciu, jakie to szczyty górskie przedstawione zostały na rysunkach.
Rysunki to wyrysowane poziomice, przedstawiające zarys wzniesień lub gór, poprowadzone co 20 metrów wysokości. Kolory przedstawiliśmy podobnie jak na mapach fizycznych, czyli im ciemniejszy czerwony tym wyżej. Jednak każda góra stanowi odrębna całość,
czyli dany odcień czerwieni na jednej górze wcale nie będzie oznaczał tej samej wysokości na górze narysowanej tuż obok!
Punktacja prosta. Za każdy odgadnięty szczyt - jeden punkt. Kto tych punktów nazbiera najwięcej - ten wygrywa.
Nie będzie publikacji wyników cząstkowych. Każdy może przystąpić do Konkursu w dowolnym czasie. Jednak wśród osób, które
przyślą rozwiązania w podanych terminach, rozlosujemy nagrody-upominki. Będą to książki o tematyce turystycznej, albumy, przewodniki lub drobny sprzęt turystyczny.
Ostatnie zadanie opublikujemy w kwietniu 2018 roku, a wyniki opublikujemy w maju 2018, tak, aby zdążyć wysłać nagrody przed wakacjami. Będą one wysyłane na adres szkół.
Wszyscy, którzy przystąpią do Konkursu powinni się uwierzytelnić. Prosimy o wysyłkę odpowiedzi mailem ze szkolnej skrzynki, albo jeśli odpowiedzi miałyby być przesyłane drogą listową - opatrzyć je pieczątką szkoły. Kolejne odpowiedzi nie będą potrzebowały już
tych formalności.

Nagrody:

I miejsce - sprzęt turystyczny o wartości min. 300zł np. namiot
II miejsce - sprzęt turystyczny o wartości min 200zł np. plecak
III miejsce - sprzęt turystyczny o wartości min. 100zł np. śpiwór
Uwaga: w
 śród tych, którzy przyślą nam odpowiedzi
do 20. listopada br. rozlosujemy upominki!
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W świecie roślin
Jest ozdobą wilgotnych łąk, brzegów rzek
i jezior. Latem jego kwiaty błyszczą na polach
jak gwiazdy na bezchmurnym na niebie.
Oman łąkowy z rodziny astrowatych.

Oman łąkowy

C

hoć spośród występujących w Polsce gatunków
należących do rodzaju oman (Inula L.) najbardziej
popularny i zarazem najokazalszy (jako że osiąga
wysokość 2 – 2,5 m) jest oman wielki (Inula helenium
L.), to warto poznać także jego mniejszego, niepozornego krewniaka, roślinę o właściwościach również
leczniczych – oman łąkowy (Inula britannica L.).
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KONKURS
KONKURSY
KONKURSY

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Nagrody do konkursów ufundował Olkuski Punkt Informacji Turystycznej.

KONKURSY

KONKURSY

Fotozagadka

KONKURSY
KONKURSY

Je rzy Bralczyk

KONKURSY

O

d przymiotników kończących się częstym przyrostkiem
-owy mamy tylko surowiznę, jałowiznę i ojcowiznę. I tylko
ostatnia jest serdeczna i podniosła, choć brak jej trochę
do odrzeczownikowej ojczyzny... Ta druga jest związana z narodem, szlachetnie wyróżnioną grupą - ta pierwsza ma charakter bardziej osobisty, prywatny.

KONKURSY

Na -izna/-yzna kończą się liczne
rzeczowniki odprzymiotnikowe,
czasem nieco negatywnie nazywające
jakieś cechy charakterystyczne
związane z ludźmi (żeromszczyzna,
gomułkowszczyzna), czasem oznaczające
jakąś przesadę cechy (jaskrawizna,
dłużyzna), często język czy zwyczaje
narodu (polszczyzna, francuszczyzna).

KONKURSY

Ojcowizna

KONKURSY

FElieton bralczyka

Odpowiedzi do każdego konkursu prosimy przysyłać w oddzielnych
e-mailach lub na oddzielnych kartkach w jednym liście. To nam znakomicie
ułatwi segregację i zmniejszy prawdopodobieństwo błędnego zaszeregowania odpowiedzi. Na widokówki czy kartki pocztowe czekamy od tych z Państwa, którzy biorą udział tylko w jednym z konkursów.
Prosimy o odpowiedzi WSZYSTKICH Czytelników, natomiast w Konkursie
Długofalowym punkty zliczać będziemy tylko naszym Prenumeratorom.
Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres Redakcji lub mailem na: konkursy@
poznaj-swoj-kraj.pl do dnia 9 października 2017 r.
Chcących wziąć udział w Konkursie Długofalowym prosimy o podanie numeru Karty Prenumeratora.

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

Poznaj swój kraj 7/2017

Krzyżówka 663
Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 6/2017 jest hasło:
„Zabytkowy ratusz w Tarnowie znajduje się na Szlaku Renesansu
w Małopolsce”.
Otrzymaliśmy 54 maile
i 18 kartek pocztowych.
Nagrody wylosowali:
p. Tadeusz Feist
z Sosnowca, i p. Bolesław
Bielawski H0955
z Szamotuł i p. Roman
z Torunia.

„Fotozagadka”
Fotografia przedstawia dziedziniec
Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
- z zabytkową studnią na pierwszym
planie i kościołem św. Piotra i Pawła.
Otrzymaliśmy 25 maili i 4 kartki.
Nagrodę wylosowała p. Joanna Kuźba (H1642) z Rumi.
Prosimy każdego, kto zechce aby umieszczono jego imię i nazwisko
w naszym Miesięczniku, a także miejscowość, w której mieszka,
aby udzielił nam wyraźniej na to zgody, poprzez dopisanie
do swoich odpowiedzi formułki, np:
Proszę o publikację podpisu do odpowiedzi: Paweł Cukrowski z Warszawy.

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

„Znasz-li ten kraj”
Opublikowane zdjęcie przedstawia „Przejście Granicze” przy drodze
nr 442 niedaleko wsi Borzykowo.
Otrzymaliśmy 28 maili i 5 kartek.
Nagrodę wylosował p. Józef Dudek
(H1675) z Siemianowic Śląskich.

„Gdzie to było”
Na zdjęciu pokazano ledwie widoczną wieżę
obserwacyjną, stojąca na szczycie Wielkiej
Sowy. Zdjęcia wieży publikowane były w:
1. Artykuł „Pomysł na wycieczkę. Góry Sowie
i Bardzkie” w PSK 8/2013.
2. Artykuł „Jesienna Sowa” w PSK 10/2016.
Otrzymaliśmy 22 maile i 3 kartki.
Nagrodę wylosowała p. Agnieszka Szewczyk (H2316).

Konkurs dla Uczniów
Zuzanna z Gimnazjum w Legionowie
Joanna z SP ze Szczecina
Staszek z SP z Góry
Otrzymaliśmy bardzo mało odpowiedzi. Czyżby pytania były zbyt
trudne? Po drugiej etapie przeanalizujemy ten problem i ewentualnie
zmodyfikujemy konkurs, podając chociażby pasmo górskie, w którym
się dane szczyty znajdują.

Nagroda dla spóźnialskich
Otrzymaliśmy trzy spóźnione odpowiedzi. Niezbędnik turystyczny wysyłamy do Podłęża, do p. Grzegorza Sroki H1359.

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

Gdzie to było?
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: Marek Barowicz, Beata Chełmicka-Bordzio, Jerzy Bralczyk, Paweł
Cukrowski, Magdalena Drajkowska, Gabriela Jasińska, Lech Kadlec, Monika Radzikowska,
Daniel Sypniewski, Marek Paweł Tomaszewski, Jan Wortyński
Okładka: Skamieniałe Miasto, Pogórze Ciężkowickie, fot. Paweł Cukrowski
Nakład: 8000 egz.
Kod numeru: AB01 3237 2281

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

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
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Wydawany przez Poznaj Swój Kraj sp. z o.o.

Prosimy o odpowiedzi WSZYSTKICH Czytelników, natomiast w Konkursie
Długofalowym punkty zliczać będziemy tylko naszym Prenumeratorom.
Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres Redakcji lub e-mailem na:
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl do dnia 27 listopada 2017 r.
Chcących wziąć udział w Konkursie Długofalowym prosimy
o podanie numeru Karty Prenumeratora.

Obiekty Rekomendowane 30% zniżki dla naszych prenumeratorów

Poznaj Taniej

Poznaj Taniej

Poznaj Taniej

Poznaj Taniej

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

Dla kogo bezpłatne wejściówki?

A) Dla wszystkich, którzy przyślą nam swoje zdjęcie na tle obiektu prezentowanego na okładce. Co miesiąc do rozlosowania trzy podwójne wejściówki.
B) Dla uczestników naszych Konkursów – na zasadach każdorazowo przewidzianych w odpowiednich regulaminach.
C) Dla Czytelników, którzy zechcą ufundować prenumeraty dla szkoły, biblioteki, SKKT, Domu Dziecka czy innej instytucji. Za ufundowanie każdej prenumeraty przyznamy dwie podwójne wejściówki.
D) Dla Prenumeratorów biorących udział w Imprezach, których Patronem
Medialnym jest „Poznaj swój kraj” przekażemy jedną, podwójną wejściówkę.
E) Dla wszystkich, którzy w ciągu roku przenocują w naszych Obiektach Rekomendowanych minimum 3 noclegi oferujemy jedną, bezpłatną wejściówkę, a
jeśli tych noclegów będzie więcej – to za każde trzy noclegi – jedna wejściówka.
Każdy ze współpracujących z nami podmiotów ma przyporządkowany numer. Prosimy od razu przy zgłoszeniu podawać numer Partnera, którego wejściówki są potrzebne. Od razu tez prosimy podać numer rezerwowy, bo ważna
jest kolejność zgłoszeń i jeśli wejściówki od danej firmy się skończą to następne
będą dopiero za rok. Ale ponieważ akcja jest dynamiczna, to z każdym miesiącem, taką mamy nadzieję, Partnerów będzie przybywać.
Zwracamy też od razu uwagę, że wykorzystanie bezpłatnych biletów możliwe jest tylko przy respektowaniu regulaminów danych firm. Chodzi tu przede
wszystkim o takie sytuacje, gdy trzeba wcześniej zarezerwować sobie wejście
na wybrany dzień, bo obowiązuje limit wejść. Może się też okazać, że w niektórych przypadkach trzeba będzie zapłacić za obligatoryjną usługę przewodnika.
Bilety są na okaziciela, więc zawsze można je odstąpić innej osobie, w wypadku zmiany planów. Możliwa jest też ich wymiana u nas, na inne, po pokryciu
kosztów przesyłki pocztowej. Pierwotna wysyłka jest bezpłatna.

Oferta ważna jest przez cały rok 2017.

Poznaj Taniej

Poznaj Taniej

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Muzeum
09-200 Sierpc ul. Gabriela Narutowicza 64
24-275-28-83

Skansen
budownictwa wiejskiego

Najdłuższa trasa
jaskiniowa w Polsce

Muzeum Rolnictwa

15% zniżki
10% zniżki

info@muzeumrolnictwa.pl
http://www.muzeumrolnictwa.pl

2

3

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
58-140 Jaworzyna Śląska
74 63 74 330

Muzeum Przemysłu

muzeum@muzeumtechniki.pl
http://muzeumtechniki.pl

4

Parowozownia Wolsztyn
64-200 Wolsztyn ul. Fabryczna 1
663-294-674
Muzeum
kolejnictwa

info@parowozowniawolsztyn.pl
http://www.parowozowniawolsztyn.pl/

Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego im. S. Woydy
05-800 Pruszków Plac Jana Pawła II 2
22-758-72-66
Muzeum hutnictwa

muzeum@mshm.pl
www.mshm.pl

5

6

Muzeum Wieży książęcej w Siedlęcinie
A

58-508 Siedlęcin Długa 21
75-713-75-97

Muzeum Wieży

wieza@wiezasiedlecin.pl
http://wiezasiedlecin.pl

7

Zamek w Mosznej

+48 692-455-178

biuro@wycieczkazprzewodnikiem.pl
www.wycieczkazprzewodnikiem.pl

gacek@podziemia.pl
http://www.jaskiniawierzchowska.pl

Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec
277-13-28

Wycieczka z przewodnikiem
Wycieczki krajowe
i zagraniczne

1

Jaskinia Wierzchowska

Biuro Podróży Artur
artur@artur.waw.pl
www.artur.waw.pl

skansen@mwmskansen.pl
www.mwmskansen.pl

Wierzchowie, 32-089 Wielka Wieś
12 411 07 21

04-083 Warszawa ul. Igańska 26
22-403-06-96
Wycieczki krajowe
i zagraniczne

Poznaj Taniej

Bezpłatne wejściówki

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

Zniżki dla Prenumeratorów

Poznaj Taniej

47-370 Moszna Zamkowa 1
77-466-96-79

B

Zamek

marketing@moszna-zamek.pl
www.moszna-zamek.pl

8

