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K

to z Was domyśli się, że aby dotrzeć czerwonym
szlakiem z przełęczy
Okraj na Śnieżkę należy zejść ze stosunkowo szerokiej drogi
i skręcić w jakąś nieprzetartą ścieżynkę
w bok? A rzecz dzieje
się nie gdzieś tam hen
wysoko w górach, a na
Głównym Sudeckim
Szlaku, sto metrów od
przełęczy Okraj, może dwieście metrów
od tamtejszego schroniska PTTK?
Smaczku tej sprawie dodaje fakt, że jednak zejście jest oznakowane, i to jak wyraźnie... Tylko, że z drugiej strony! Dla tych,
którzy właśnie wracają
ze Śnieżki! Po co? Mają tam wracać? Niech
chociaż wypiją herbatę
w schronisku...
Warto też napisać,
że tam JEST schronisko, trochę ZDROWEJ informacji nie zaszkodzi...

R

Moi mili

ok 2017 ma się ku końcowi. Zanim przyjdzie czas na podsumowania, porównania, zliczanie tego, co się zrobiło, a czego nie, usiądziemy przy wigilijnym stole i podzielimy
się opłatkiem, życząc sobie wzajemnie wszystkiego najlepszego, zdrowia i długich lat życia.
I my również, choć na odległość życzymy dużo zdrowia i samych najpiękniejszych wycieczek dla naszych Czytelników w Nowym 2018 Roku. Niech się darzy nam wszystkim!

Rok 2018 jest jednocześnie rokiem jubileuszu naszego Miesięcznika. i to poważnego – diamentowego. Zleciało!
A i my, jako kolejni wydawcy też mamy za sobą malutki „jubileuszek”. Wydajemy „Poznaj swój kraj” już pięć lat!
Trudne to były lata, nie ma co nawet o tym pisać. Najważniejsze, że je przetrwaliśmy, a przyszłość
nie jest już niepewna, jak to było na początku. Wydaje się nam także, że przez te lata wydorośleliśmy całkiem sporo, a na pewno odmieniliśmy periodyk, zarówno w porównaniu z tym sprzed kilkunastu lat, jak i tym z początku naszej działalności.
Wiemy, ile jeszcze pracy przed nami. Ile maili, telefonów, spotkań, ile wyjazdów, zwiedzań, ile
pisania. Jeszcze – mimo okrągłej rocznicy – nie czas na świętowanie. Ale ten czas przyjdzie.
Jestem o tym gorąco przekonany.
A tymczasem w górach już zima, jak wyglądają zimowe szlaki opowiem w artykule o Śnieżce
z Okrajem w tle. z Okrajem, bo tam, na przełęczy stoi sobie domek PTTK-u, zwany schroniskiem.
Wiedzieliśmy, że nie ma najlepszej opinii, gdy kilka lat temu zarekomendowaliśmy go Wam, drodzy Czytelnicy. Niestety, wiele się od tego czasu nie zmieniło, i choć nie wcale to nie wyłącznie ajent
jest temu winien, to nie możemy dalej polecać tego miejsca jako odpowiedniego dla turystów. Nic jednak nie stoi na
przeszkodzie, aby zachęcać do wstąpienia tam, choćby na kiełbaski z rusztu, czy herbatkę. Przyda się co-nieco na ząb
przed lub po zdobyciu Śnieżki. Zwłaszcza zimą. Prosimy o wpisy „Poznaj swój kraj” do tamtejszej Księgi Pamiątkowej!
Kłopot z mostem – to tytuł artykułu, ale chyba dobrze oddaje stan ducha tamtejszych urzędników, którzy najchętniej pozbyli by się tego „starocia” jak najszybciej. a przecież to świetna podstawa, by zacząć wreszcie coś tam czynić
w stronę otwarcia się na turystykę. Są piękne okolice, zwierzęta, w tym masa ptactwa, jest i ten most, który może stać
się wielkim magnesem ściągającym turystów z Polski, Niemiec i reszty Europy. Trzeba tylko powiedzieć o tym światu,
no i troszkę zainwestować. Na razie to kłopot w tym, aby tam trafić. a resztki mostu stoją w okolicach wsi nolens-volens Kłopot, właśnie.
Warto znów odwiedzić Toruń, dla największego niegdyś dzwonu w Polsce, a także zobaczyć od środka wieżę ciśnień,
których setki w Polsce dogorywają. Oby nie skończyło się tak, jak kilkanaście-kilkadziesiąt lat temu z wiatrakami, które już niemal ostatecznie zniknęły z naszego krajobrazu. Kraków z kolei otwiera podwoje do romańskiego kościółka, postawionego na śladach stóp św. Wojciecha. O tamtych czasach opowiada także trzeci odcinek minicyklu o Szlaku Piastowskim.
A w ogóle duch tego numeru przesiąknięty jest oznakowaniem. Czy to szlaków górskich, czy to tych miejskich. o ile
jeszcze oznakowanie w górach zasługuje na ocenę „mierną”, to już na terenach nizinnych, a także w miastach ta ocena nie może być pozytywna. Proszę zerknąć zarówno na II stronę okładki, jak i artykuł, który powstał tuż przed zamknięciem numeru, jako odpowiedź na paszkwil „Głosu Głogowa” z 9 listopada 2017 na nasz artykuł (na Naczelnego)
w numerze 7/2017 Psk z działu „Trasa dla Ciebie”.
Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski
PS. W dalszym ciągu kibicujemy p. Leszkowi Naziemcowi w jego zmaganiach z królową naszych rzek – Wisłą. P. Leszek w listopadzie, przy temperaturze, jakiej nie ma nawet w lodówce, nie dość, że wszedł do wody i pokonał drugi
odcinek swej wyprawy z Goczałkowic do Gdańska, ale jeszcze znalazł kilkoro naśladowców, głównie panie! Szacunek!
Trzeci etap odbędzie się już w lutym. w następnym numerze podamy więcej informacji.

Rok 2018 Rokiem Drzew „Poznaj swój kraj”
Chcemy rok 2018 ogłosić Rokiem Drzew. Nie ma co ukrywać, że zainspirowała nas książka p. Edwarda Marszałka „Ballady o drzewach”. Ale nie będziemy korzystać wyłącznie z zamieszczonego tam spisu drzew. Zbudujemy
własna listę – i opublikujemy ją w następnym numerze Poznaj swój kraj. Chcemy, by na liście nie zabrakło żadnego
z Wielkich Polskich Drzew, dlatego prosimy Was, Drodzy Czytelnicy o pomoc. Prosimy, przysyłajcie nam swoje
propozycje drzew, które chcemy, by każdy z Was odwiedził w 2018 roku. Opublikujemy listę może 25, może 50
a może 100 wielkich dębów, buków, lip, sosen. Będziemy je odwiedzać w przyszłym roku. Chodzi nam tu o drzewa
typu: Bartek w Zagnańsku, cis w Henrykowie, Lasumiła w Baligrodzie i inne. Czekamy! Dla tych, kto nam przyśle
najwięcej ciekawych propozycji mamy trzy albumy E. Marszałka „Ballady o drzewach”
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Rower s. 28-35
Kraj s. 13

Temat miesiąca
Ciechanowiec

Ligawki

– uratowana tradycja
dokończenie artykułu
w PSK nr 665
Najpierw trzeba sobie upatrzyć gałąź. Najlepsze są z modrzewia.
Potem przywlec taki dwumetrowy kawał drewna, koniecznie bez sęków,
bo mogą potem wypadać. Następnie rozciąć go uważnie na dwie połowy.
To jest sztuka, bo jak się gałąź przekręci podczas przecinania, to wszystko
na nic.
Polskie miasta

Dobczyce

Królewska osada
Dobczyce
dokończenie artykułu
w PSK nr 665

Początki Dobczyc toną w czasach Mieszka I, i mają wiązać się z osobą legendarnego
rycerza Dobiesława, zwanego „Dobkiem”. To on miał założyć zlokalizowaną na trudno
dostępnym, skalistym wzniesieniu osadę. Od „Dobczyców” - synów dzielnego woja
Dobiesława ma pochodzić nazwa osady.
3

Kraj

Ryś szukał pomocy

Górzanka

gdzie skrył się kociak, zdecydowałem lepiej będzie schwytać zwierzę, zanim rozszarpią je

dokończenie artykułu
w PSK nr 665
Od kilku dni w Górzance (teren Nadleśnictwa Baligród)
obserwowany był młody ryś zachodzący w pobliże ludzkich
osad. We wtorek 14 listopada w godzinach wieczornych leśniczy
Kazimierz Nóżka dostał informację, że kociak już drugi dzień
zagląda na posesję jednego z mieszkańców wsi Górzanka.

P

owiadamiająca mnie kobieta mówiła, że zwierzę
nie jest zbyt płochliwe, podchodzi pod drzwi domu,
a przed atakiem psów chowa się pod stosem desek
lub drewna – opowiada leśniczy Nóżka. – W związku
z tym, że urzędy i instytucje powołane do ochrony dzikich
zwierząt już w tych godzinach nie pracują, poinformowałem o takim zgłoszeniu swojego szefa i pojechałem do
Górzanki. Tu, na podstawie okazanych zdjęć i wskazaniu,

Ballady o drzewach
Jeden z naszych autorów i czytelników p. Edward Marszałek, leśnik, kolekcjoner siekier
i toporów, znawca drzew - wydał książkę pt. „Ballady o drzewach”. Opisuje klony, lipy,
limby, a także jego ukochane jodły i inne drzewa. Bardzo ciekawa to lektura, wnosząca
wiele wiadomości o tych naszych perełkach krajobrazu, mieszkaniach ptaków, osłonach
przed słońcem i wiatrem. Zachęcamy do lektury.

K

siążka idealnie nadaje się na prezent pod choinkę.
Na kanwie tej książki ogłosimy wkrótce konkurs,
polegający na odnalezieniu i sfotografowaniu (się)
z naszym Miesięcznikiem, lub z płachetką z logo „Poznaj
swój kraj” na tle znanych, starych lub olbrzymich drzew.

Książka do nabycia
m.in. na
www.ruthenus.pl

8

W kolejnym numerze ogłosimy „listę drzew do zdobycia”,
czekamy już teraz na propozycje od naszych Czytelników. Dla
osób, które prześlą nam najwięcej ciekawych propozycji - czekamy na zdjęcia! - mamy trzy książki p. Edwarda Marszałka.

dokończenie artykułu
w PSK nr 665

Dworki i pałace

Rogalin

Rogalin

w cieniu prastarych dębów

dokończenie artykułu
w PSK nr 665
Tylko dwadzieścia kilometrów na południe od Poznania, ukryty wśród tysiąca
dębów, znajduje się jeden z największych polskich pałaców, śmiało mogący rzucić
wyzwanie nawet królewskiej rezydencji w Wilanowie – to pałac Raczyńskich
w Rogalinie.

Pomysł na wycieczkę

Żnin

Szlakiem Piastów cz. 3
dokończenie artykułu
w PSK nr 665
Kolejna, trzecia część Szlaku Piastowskiego, podobnie jak ta opisana
w poprzednim odcinku zaczyna się w miejscu, którego dzieje sięgają 2500
lat, a które poznaliśmy dopiero niecałe sto lat temu...

13

Rowerem na weekend

Warszawa

Turbacz

Poprzedni odcinek wyprawy przez Małopolskę zakończyłem w Ochotnicy,
gdzie odbyła się tego dnia akurat ostatnia impreza cyklu „Bike Orient 2017”.
To rajd rowerowy na orientację, w którym do udziału tym razem dopuszczono
również piechurów, a zwłaszcza biegaczy.

dokończenie artykułu
w PSK nr 665

Zabytek

Toruń

Gdy zabrzmi
TUBA DEI

Kiedy 22 września 1500 r. zawisł na wieży katedry świętojańskiej w Toruniu – nie miał sobie
równych w Królestwie Polskim. Palmę pierwszeństwa utracił jednak już wkrótce, zaledwie
dwadzieścia jeden lat później, na rzecz dzwonu Zygmunta na krakowskim Wawelu. Dziś, pod
względem wielkości jest już siódmym dzwonem w Polsce, a największym dziś jest powstały
w 2000 roku dzwon Maryja Bogurodzica w bazylice licheńskiej.
28

dokończenie artykułu
w PSK nr 665

Muzeum

Muzeum
Inżynierii
Komunalnej
Torunia

Toruń

dokończenie artykułu
w PSK nr 665

Nie tak wcale dawno żadne
„szanujące się” miasto nie mogło
się bez nich obejść. Niektóre
miały ich nawet więcej niż jedną,
a już na pewno te, w których były
węzłowe stacje kolejowe. Wieże
ciśnień. Do czego były potrzebne?

Trasa dla Ciebie
Moryń
Krosno
Odrzańskie

Wyprawa na
Zachód
część trzecia

Było już zupełnie ciemno, gdy zajechaliśmy na dziedziniec przydrożnego hoteliku
za Krosnem Odrzańskim. Po wejściu do środka okazało się, że to całkiem przyjemny
obiekt, do tego wyposażony w zupełnie nowe sprzęty. Wprawdzie kolacji już nie
było (i tak byśmy nie jedli), ale śniadanie było królewskie. Wart swoich pieniędzy
(170zł), zdecydowanie najlepszy obiekt jak dotąd.

dokończenie artykułu
w PSK nr 665

36

Kościoły i sanktuaria

Kraków

Kościół
św. Wojciecha
na krakowskim Rynku
Głównym

dokończenie artykułu
w PSK nr 665

Legenda mówi, że to z tego miejsca głosił kazania św. Wojciech przed wyruszeniem
z misją nawracania pogan w Prusach. Ku wiecznej temu pamięci postawiono tam
początkowo drewniany, potem kamienny kościółek.
Kraj
Tarce
Trzebnica

Zaprosili
nas

W połowie listopada, a konkretnie
14 i 16 dnia tego niezbyt lubianego
przez turystów miesiąca, miały miejsce
dwa spotkania naszego „Naczelnego”
z młodzieżą odpowiednio Zespołu
Szkół Przyrodniczo--Biznesowych
w Tarcach koło Jarocina i w Szkole
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy,
nieco na północ od Wrocławia.
51

dokończenie artykułu
w PSK nr 665

Parki i rezerwaty

Puszcza
Zielonka

Puszcza Zielonka
i jej rezerwaty

dokończenie artykułu
w PSK nr 665
Nazwa Puszcza Zielonka jest nawet dla wytrawnego krajoznawcy dość myląca, bo może
sugerować ostępy leśne na miarę Puszczy Białowieskiej lub przynajmniej tej bliższej
geograficznie – Noteckiej. Tak nie jest, ale i tak to teren atrakcyjny, gdzie spotkanie
z jeleniem, danielem, dzikiem, a nawet wilkiem nie jest znowu takie niemożliwe...
Wyprawa z plecakiem

Śnieżka

Śnieżka

z Okrajem w tle
dokończenie artykułu
w PSK nr 665

Było już mocno po ósmej, gdy wdrapałem się samochodem po zasypanej śniegiem
szosie na bielutki parking przy schronisku na przełęczy Okraj. Niebo rozgwieżdżone tak
mocno, jak tylko w górach może być. Zapowiadała się pyszna wycieczka...

54

Kraj

Głogów

Raz do roku w Głogowie
Jak się okazuje, na dwóch z prawie stu fotek zrobionych przeze mnie w Głogowie znalazła się
strzałka „Informacji Turystycznej” Jednak jej umieszczenie tam gdzie brak przechodniów to trochę żart
z turystów, zwłaszcza, że od drugiej strony stojące obok drzewko skutecznie ją zasłania. Ciekawe, że znaki
o Informacji Parkingowej są dużo częstszym gościem na moich fotografiach.
Tymczasem zainwestowano w Głogowie w informacje telefoniczną. Dobre i to, choć może to być
traktowane jedynie pomocniczo.

Najgorzej to jest wtedy, gdy ktoś wie lepiej, albo może nawet najlepiej...

P

isałem w ostatnim numerze o turyście – lokalnym patriocie
z Głogowa, którego oburzyło takie „po macoszemu” potraktowanie tej miejscowości w jednym z wcześniejszych
numerów „Poznaj swój kraj”. Miał żal, że tak wspaniałemu miastu, o wielowiekowej historii poświęciłem zaledwie dwie strony
w naszym Miesięczniku. To prawda, ale przecież nie pisałem
o Głogowie. Pisałem o Wyprawie na Zachód, w której Głogów
był jedynie etapem, jednym z kilku zrobionych tego dnia, a także
jednym z kilkunastu elementów kilkudniowej wycieczki. Niestety,
nie dał sobie tego wytłumaczyć, a „po sprawiedliwość” miał się
udać do Prezydenta Miasta. Prezydent się do nas nie odezwał,
temat podjęła natomiast redakcja lokalnego tygodnika Głos
Głogowa i piórem jednej z tamtejszych dziennikarek wykazała
moją nieudolność zawodową. Posłuchajcie:

NASI CZYTELNICY

NASI CZYTELNICY

P

ani Krystyna z Elbląga podzieliła się z nami
swoimi wspomnieniami związanymi z Węgorzewem, także z odbywającym sie tam
Festiwalem Kultury Ludowej. Dziękujemy! Do
listu dołączone było zdjęcie na tle śluzy w Leśniewie. Pani Krystyna mieszkała tam (w Srokowie)
wraz ze swoją Mamą która otwierała w tej miejscowości w 1945 roku szkołę. Już nie „polską
szkołę”, a szkołę, po prostu. A Leśniewo, gdzie
stoi śluza, nazywało sie wówczas „Kaczory” ktoś to jeszcze pamięta?
red
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NASI CZYTELNICY

NASI CZYTELNICY,

Kraj
O odznakach turystycznych
pisaliśmy w numerach:
Turysta Senior - 1/2013
Kalisz

Kolarska Odznaka
Turystyczna - 3/2013, 4/2013
Poznaj Parki Krajobrazowe
w Polsce - 6/2013
Górska Odznaka Turystyczna
- 7/2013

Odznaka

Klub Zdobywców Koron Gór
Polskich - 2/2014, 7/2015
Tatrzańskie
Dwutysięczniki - 1/2015

Szlaku Kościołów
Drewnianych Ziemi Kaliskiej
Kaplica w Krzyżówkach

Perłą powiatu kaliskiego niewątpliwie są
drewniane kościoły parafialne i kaplice
rozsiane po całym terytorium ziemi
kaliskiej.

Odznaka Krajoznawcza Ziemi
Kozienickiej - 1-3/2016
Główne Szlaki Górskie Polski
- 5/2016
Odznaka Turystyczna
100-lecie Powstania
Wielkopolskiego - 6/2016
Krotoszyńska Odznaka
Krajoznawcza „Krotoszanka
- 7-9/2016

dokończenie artykułu
w PSK nr 665

Góry i wzniesienia
Mierzeja
Wiślana

Wielbłądzi Garb
Mierzeja Wiślana

Niewiele osób tu dociera. Większość kończy podróż w Krynicy dokończenie artykułu
Morskiej. Tylko nieliczni jadą dalej – do Piasków. A spośród tych,
w PSK nr 665
którzy przejeżdżają obok, i tak niewielu się zatrzyma, a szkoda!
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Nie tylko Powązki

Topola
Królewska

Cmentarz

w Topoli Królewskiej
Cmentarz parafialny znajduje się około kilometra
na wschód od kościoła. Neobarokową bramę
cmentarna zdobi prosty napis: „Niech spoczywają
w pokoju”

dokończenie artykułu
w PSK nr 665
KONKURSY

Konkurs dla Uczniów
Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

ARTYKUŁ ARCHIWALNY psk 6/1982
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VI Edycja

Z naszej okładki

Kłopot

Kłopot z mostem
Nie tak łatwo tu trafić. Nawet nie wiadomo, że można
tu trafić, no bo i skąd? Nie wiadomo też, po co?
Przecież takie mosty „stoją w każdej gminie”. Po co
więc to oglądać?:

D

o 1945 roku most rzeczywiście niczym się nie wyróżniał. Ot, może tylko tym, że był w większości
z betonu, podczas gdy w tamtych czasach mosty
i wiadukty stawiano raczej żelazne. Żelazne było tu
tylko środkowe przęsło. Zapewne z oszczędności.
I most służył okolicznym mieszkańcom dostać się na
lewy lub prawy brzeg Odry. Skracał też (nieznacznie)
drogę z Gruensberg (Zielona Góra) do Berlina.

dokończenie artykułu
w PSK nr 665

Sam most powstał w roku 1919, pomiędzy dawnym
Fuerstenberg (dziś Eisenhuettenstadt) a Kloppitz dziś Kłopot. Trochę to zaskakujące,
bo jego budowę musiano
rozpocząć w rok, albo i dwa
lata wcześniej, a to przecież
czas końca przegranej dla
Niemiec I wojny światowej.
A jak nas przekonują
dziś, budowa mostu to zajęcie na lata i bez dotacji nie
do ruszenia.
A jednak, jak widać można.
Aby uzyskać większy
prześwit, przy tej samej
wysokości jezdni nad wodą , zdecydowano środ kowe przęsło (tam, gdzie
kursowały statki) zbudować w technologii żelaznej,
reszta jest betonowa. I ten
właśnie żelazny fragment został wysadzony w powietrze.
Po wojnie Niemcy rozebrali „swoją”, betonową część
mostu – fragment po polskiej
stronie zachował się do dziś.
Wypada zabezpieczyć
ruiny, bo przebywanie na
nich jest jednak trochę niebezpieczne - i atrakcja na
skalę europejską gotowa.
Czy tak się stanie? Chciałbym, ale obawiam się niestety, że prędzej doczekam
rozebrania tych resztek, które jeszcze stoją...
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W świecie roślin
Pęczek drobnych żółtych listków
wyrastający z krótkich, pokrytych
delikatnym meszkiem łodyg, to
kwiat kocanki piaskowej, rośliny
niewielkiej, ale jakże pięknej
i pożytecznej.

J

uż nawet łacińska nazwa rodzajowa – „Helichrysum”
– mówi o wyjątkowym pięknie tej rośliny, nawiązując
do barwy kwiatów, wywodzi się bowiem od greckiego „helios” – „słońce” oraz „chryzos” – „złoto”.

dokończenie artykułu
w PSK nr 665

Kocanki piaskowe
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nr

665
Konkurs tylko
w wydaniu
papierowym
albo pełnym
elektronicznym

wki: Krzysztof Wojtasiński

ówka

nr

665

Krzyżówka

M ost

D
W naszych metaforach słowo most
dobrze się umościło - kiedyś tak też
o stawianiu mostów się mówiło. Most
pochodzi od prasłowiańskiego mesti,
czyli „rzucać”, do tej pory mówi się też
o rzucaniu, a częściej o przerzucaniu
mostów.

ziś się mosty czasem stawia, czasem kładzie - mimo że te
czasowniki zdają się czasem być przeciwstawne (kładzie
się raczej coś, co postawione, co stoi - stawia coś, co leży,
czasem położone, dawniej zatem kładzione), to oba w odniesieniu do mostów nie rażą - mosty są i wysokie, więc stoją,
i zarazem długie, wiec leżą.

dokończenie artykułu
w PSK nr 665

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Znasz-li ten kraj
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 8 stycznia 2018 r.
Chcących wziąć udział w Konkursie Długofalowym prosimy o podanie numeru Karty Prenumeratora.

Nagrody do konkursów: album „Boże Narodzenie na Mazowszu” ufundowało Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Fotozagadka

KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY

FElieton bralczyka
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rozwiązania konkursów

Poznaj swój kraj 8/2017
„Znasz-li ten kraj”

Krzyżówka 664
Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 8/2017 jest hasło:
„Baśniowy Zamek w Mosznej na Opolszczyźnie to jeden z najbardziej
różnorodnych
architektonicznie
zamków w Polsce”.
Otrzymaliśmy 57 maili
i 20 kartek pocztowych.
Nagrody wylosowali:
p. Tomasz z Sandomierza,
p. Adam z Rumi
i p. Sebastian z Poznania.

„Fotozagadka”
Fotografia przedstawia oczywiście
fontannę Grzybek w Ciechocinku.
Nie było z tym pytaniem żadnych
problemów.

Zdjęcie konkursowe przedstawiało fragment starego
miasta – twierdzy kostrzyńskiej. Więcej o nim
piszemy w art. „Wyprawa na Zachód” cz. 3. na stronie 42.
Otrzymaliśmy kilka błędnych odpowiedzi, np. że
chodzi tu o Zasieki/Forst. Pytanie było trudne, ale odzew uzyskaliśmy
większy, niż w pytaniu o popularny Grzybek w Ciechocinku, więc jak to jest?
Nagrodę wylosował p. Kryspin (H0303) z Katowic.
Otrzymaliśmy 35 maili i 5 kartek.

„Gdzie to było”
Na fotografii pokazaliśmy kościół
św. Anny na katowickim Nikiszowcu.
Jego zdjęcie opublikowaliśmy
w numerze 7-9/2016, w artykule
Julii Włodarczyk o tym zabytkowym
osiedlu właśnie.
Otrzymaliśmy 30 maili i 2 kartki.

Otrzymaliśmy 33 maile i 4 kartki.

Nagrodę wylosował p. Zdzisław ze Świdnicy (H0999)

Nagrodę wylosował p. Krzysztof
Stanek z Sandomierza.
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...

Konkurs dla Uczniów
Zuzanna z Gimnazjum w Legionowie
Wojtek z SP z Ciechocinka
Julka z SP z Lublina
Również i tym razem odpowiedzi nie dopisały. Postanowiliśmy
więc nieco ułatwić Konkurs. Będziemy podawać wysokość n.p.m.
pierwszej poziomicy, a kolorem znakować wysokość. Podobnie, jak
to się dzieje na mapach fizycznych.
Powinno to znakomicie uprościć sprawę.

Nagroda dla spóźnialskich
Tym razem nie otrzymaliśmy spóźnionych odpowiedzi. Dziękujemy!

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, Jerzy Bralczyk, Paweł Cukrowski, Barbara Fliegel,
Lech Kadlec, Ewelina Krystek, Teresa Kułak, Edward Marszałek, Mirosław Pisarkiewicz,
W. Przybylska, Daniel Sypniewski, Marek Paweł Tomaszewski, Jan Wortyński
Okładka: Kłopot z mostem, fot. Paweł Cukrowski
Nakład: 8000 egz.
Kod numeru: KB21 8035 5081

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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G

dzie to było” – to konkurs dla uważnych Czytelników,
którzy potrafią skojarzyć obiekt ze zdjęcia, z podobnym
motywem prezentowanym w innym ujęciu, w jednym
z poprzednich wydań „Poznaj swój kraj”.
Jeśli wiesz, co przedstawia dane zdjęcie – wystarczy odszukać
w archiwaliach, w którym numerze było prezentowane
zdjęcie przedstawiające tę samą treść – i przysłać nam numer
tego czasopisma.

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 8 stycznia 2018 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

Muzeum
09-200 Sierpc ul. Gabriela Narutowicza 64
24-275-28-83

Skansen
budownictwa wiejskiego

Muzeum Rolnictwa

15% zniżki
10% zniżki

3

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

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

2

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

Wycieczka z przewodnikiem
Wycieczki krajowe
i zagraniczne

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

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

2018

2018

Najdłuższa trasa
jaskiniowa w Polsce

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

1

Jaskinia Wierzchowska

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

skansen@mwmskansen.pl
www.mwmskansen.pl

Wierzchowie, 32-089 Wielka Wieś
12 411 07 21

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

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Dla kogo bezpłatne wejściówki?

Oferta ważna jest przez cały rok 2017.

Poznaj Taniej

Bezpłatne wejściówki

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.
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.

Poznaj Taniej

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

B

Zamek

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