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Prenumerata 2018 dla szkół - 90 zł
Dla szkół, które skłonne będą nawiązać z naszym Miesięcznikiem jakąś współpracę, np. zaprosić nas na prelekcję, ufundować większą ilość
prenumerat np. dla SKKT, polecać nasz Miesięcznik rodzicom i wychowawcom dzieci oferujemy indywidualne warunki prenumeraty.

Znaki czy szlaki?

J

est sobie w Starym Sączu (na dojeździe od
strony Nowego Sącza,
około półtora kilometra
przed wjazdem na rynek)
droga przeznaczona dla
rowerów (jednośladowych). Widać, że nowa
inwestycja, jeszcze nawet
farba na podłożu się nie
złuszczyła, ani nie zabrudziła.
Osobliwe to miejsce,
zwłaszcza jego część
przeznaczona dla rowerów. Raz, że nie wiadomo czemu szlak rowerowy „w te” ma kolor
niebieski, a „we wte”
czarny? Dwa, coś się
chyba z szablonami do
malowania konturów
rowerów zadziało, bo
odmalowane rowery
stoją jakby „na głowie”,
czyżby ktoś je przygotował do zdjęcia kół?
A trzy, czy nie za dużo
tu tych znaków? Przecież jeden znak nakazu jest zbędny? Dlaczego rowerzysta jadący
w kierunku ronda ma
nagle przejeżdżać przez
drogę, aby wjechać na
drogę przeznaczoną dla
rowerów? Tym bardziej
(tego nie widać), że ma
tam, po swojej stronie
taki sam znak, nakazujący mu skorzystać ze
ścieżki po prawej stronie szosy?

Moi mili

P

ierwszy numer naszego Miesięcznika ukazał się 60 lat temu...
Czy to dużo, czy mało? Odpowiedź jest niejednoznaczna. Dużo, bo ze świecą szukać podobnych magazynów ukazujących się
w Polsce, a w dodatku piszących o naszym kraju. Mało, bo co to jest
w porównaniu z wiekiem np. dębu Bartek, albo cisu henrykowskiego? A właśnie razem z najpiękniejszymi drzewami Polski chcielibyśmy
uczcić nasz Jubileusz.
W poprzednim numerze poprosiliśmy naszych Czytelników o zgłaszanie
pięknych, starych drzew, z których wybraliśmy 60 – dokładnie tyle, ile ma lat nasze czasopismo.
Listę drzew opublikujemy w następnym numerze „Poznaj swój kraj”. Chcielibyśmy, aby każdy
z Was odnalazł wszystkie drzewa i w ten sposób nie tylko uczcił nasz Jubileusz, ale przede wszystkim jeszcze lepiej poznał swój kraj, poznał i nabrał szacunku do przyrody. Bo wielu (zwłaszcza
decydentów) nie rozumie znaczenia drzew w przyrodzie: produkcji tlenu, redukcji dwutlenku węgla, zatrzymywanie
pyłów, wiatrów, redukcji hałasu, „mieszkania” i pożywienia dla zwierząt, absorpcji wody, utrzymywania gruntów nie
tylko na pochyłościach (wydmy!), no starczy, nie jesteśmy pismem biologicznym, a krajoznawczym. No właśnie – a krajobraz? Jakże smutny jest krajobraz bez drzew. „Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu” - nikt tego nie zrozumie,
jeśli nie zobaczy stepów Ukrainy, pampy Argentyny czy prerii w USA. Miejmy nadzieję, że nie doświadczymy tego tutaj.
A w tym numerze ostatni fragment „Wyprawy na Zachód”, obejmujący śliczny, choć trochę niegościnny Moryń, dumną
Chojnę (z platanem „Olbrzymem” - jest na liście!) i Banie z kryminalną przeszłością. Zachęcamy do „podparcia” Krzywej Wieży w Toruniu – ciekawe, czy komuś się uda? Przybliżamy Kociewie, taką mocno niedocenianą krainę wciśniętą klinem między Wisłę i Bory Tucholskie, a „zaczopowaną” Kaszubami „od góry”. Zajrzyjcie do Kozienic, do Czerniejewa, do Warty, do Koła, do Barda, do... zresztą zobaczcie sami, dokąd zabieramy Was tym razem. Jeszcze tylko
a’propos Barda. Publikujemy opis Bazyliki, ale zachęcamy także do spływu kajakami lub pontonem po Nysie Kłodzkiej
właśnie do Barda. To „wyprawa” na kilka godzin, świetny przerywnik dłuższej wycieczki w Sudety, lub tylko do Kotliny Kłodzkiej. A gdzie się zatrzymać, zapytacie? Jak to, gdzie? W Sokołówce, w pobliskiej Srebrnej Górze, polecam!
I jeszcze o drzewach – przeczytajcie, co na temat drzew ma nam do powiedzenia prof. J. Bralczyk.
Pojawiła się potrzeba wyprostowania kilku spraw z poprzedniego numeru „Psk”. Napisał do nas p. Krzysztof Przegiętka, który w artykule o dzwonie Tuba Dei zauważył, że:
a) ludwisarz Marcin Schmidt żył i tworzył znacznie później, niż dzwon został wykonany, więc nie mógł być jego twórcą,
b) dzwon jednak nie wisi na oryginalnym rusztowaniu, lecz na około sto lat młodszym,
c) nie został wykonany w dużym stopniu ze srebra i złota,
d) dzwon nie brzmi w tonacji molowej, lecz durowej.
Niestety, p. K. Przegiętka nie podał źródeł swoich informacji, niemniej przyjmujemy je i publikujemy, a w miarę możności będziemy próbować ze swojej strony zweryfikować te twierdzenia, a może ktoś z Czytelników ma jakieś informacje na ten temat?
Zdecydowanie jednak wkradł się błąd w datach, bo raz piszemy o 21. września, a innym razem o 31. grudnia jako dniu
zawiśnięcia dzwonu. Chodzi o 31. grudnia, przepraszamy.
Należy się także Czytelnikom informacja o... drugim piętrowym dworcu kolejowym w Polsce. Nie tylko w Kostrzynie jest takowy, również w Kępnie. Zwrócili nam na to uwagę uważni Czytelnicy p. Janusz Wierzbicki ze Skwierzyny
i p. Szymon Kłosowski, niestety nie znamy adresu.
I ostatnie „połajanki” dotyczą artykułu p. B. Fliegel pt. Szlakiem Piastów, cz. 3. Pomyliliśmy tam miejscowości w podpisie zdjęcia na stronie 24 (w tekście jest prawidłowo), bo przedstawiona na fotce kamienna świątynia znajduje się w Kościelcu Kujawskim, a nie w Marcinkowie. I drugi błąd w tym samym artykule, również w podpisie to folusz. Średniowieczna armata to oczywiście foglerz, tak jak w artykule. Folusz – nawet chyba wyjaśnialiśmy to pojęcie w którymś
z poprzednich numerów „Psk” - to oczywiście maszyna do zagęszczania tkanin, by można z nich było uszyć np. odzież
wierzchnią. Foluszem zwano także cały budynek, w którym pracowała maszyna – folusz.
Za wskazanie tych błędów dziękujemy p. Tomaszowi Puszczyńskiemu z Konina.
I jeszcze przepraszamy p. Daniela Sypniewskiego za błędny podpis na stronie 57 w poprzednim numerze „Psk”, pod
artykułem o Puszczy Zielonce. Złośliwy chochlik spowodował tam, że pod artykułem pojawił się podpis nie tego autora. Równie mocno przepraszamy p. Mirosława Pisarkiewicza.
Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski
Pat r o n at

Pat r o n at

Pat r o n at

,

Zapraszamy wszystkich kibiców pływania, sportów ekstremalnych i sympatyków niecodziennego poznawania naszego kraju na
Śląsk, do miejscowości Góra, gdzie 25. lutego (to nie pomyłka!)
p. Tomasz Naziemiec będzie kontynuował swą przygodę z Wisłą. Start o godzinie 11.00 przy rurociągu przerzuconym ponad
rzeką między stawami Nowy Rychlik i Duży Jaźnik. Przynosimy
flagietki lub ten numer „Poznaj swój kraj” i strój kąpielowy. Naśladowcy mile widziani! Do zobaczenia!
Impreza nie odbędzie się jedynie w przypadku całkowitego skucia rzeki lodem…
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Temat miesiąca

Warszawa

Orszak
Trzech Króli

dokończenie artykułu
w PSK nr 667

Pierwszy
z takich
orszaków
wyruszył
w Polsce
w 2009 roku.
I odbył się tylko
w Warszawie.
W tym roku
było ich już
prawie 650,
a od kilku lat ta
liczba zwiększa
się o około 100
rok do roku.
3

rok drzew

Rok Drzew

w „Poznaj swój kraj”

Ogłaszając rok 2018 Rokiem Drzew w „Poznaj swój kraj” mieliśmy na celu wyszukanie
spośród milionów tych roślin te, które naszym zdaniem warte są odnalezienia, opisania
i uwiecznienia nie tylko na naszych łamach.

Z

wróciliśmy się z prośbą do naszych Czytelników
o pomoc w ich inwentaryzacji. Otrzymaliśmy z jednej strony drobny ułamek drzew, które warto
zobaczyć, a z drugiej strony potężną listę ponad 200
pozycji, które to drzewa w (większości) każdy krajoznawca powinien znać.

dokończenie artykułu
w PSK nr 667
6

Dworki i pałace

Czerniejewo

Czerniejewo na trakcie Gicz-Gniezno

Pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą z 1284 roku i opisują
wieś jako własność królewską. Wynika z nich, że już pod koniec
jedenastego wieku z polecenia Władysława Hermana miał tam stanąć
kościół...

D

ziś Czerniejewo to niewielkie miasteczko leżące
przy dawnym szlaku handlowym prowadzącym
z Giecza do Gniezna, około czterdzieści kilometrów na wschód od Poznania.

CZERNIEJEWO I JEGO WŁAŚCICIELE
W 1386r. król Władysław Jagiełło podarował je wojewodzie kaliskiemu Sędziwojowi Pałuce z Szubina.
Kolejnymi właścicielami byli żona Macieja z Łabiszyna
oraz potężny ród Górków herbu Łodzia. W 1581r. król
Stefan Batory przyznał miastu przywilej organizowania jarmarków. Wojewoda poznański Stanisław był
ostatnim z rodu Górków, i po jego śmierci w 1592r.
majątek odziedziczyli Czarnkowscy herbu Nałęcz.
Piotr Czarnkowski sprzedał wieś Opalińskiemu herbu
Łodzia. Majątek w rękach rodziny pozostawał przez
ponad sto lat. W 1696r. Łukasz Opaliński postanowił
sprzedał go Władysławowi Rodomickiemu herbu Kotwicz. Córka jego Jadwiga, po ślubie wniosła w posag
większość majątku Leonowi Koźlińskiemu. Z kolei ich

W Czerniejewie urodził się w 1735r. ksiądz Onufry Kopczyński wykształcony w Rzymie i Wiedniu pedagog, nauczyciel szkół pijarskich a przede wszystkim ojciec gramatyki polskiej, który wyczyścił język z obcojęzycznych
naleciałości. Był autorem podręcznika p.t. Gramatyka języka polskiego i łacińskiego dla szkół narodowych w trzech
częściach wydanej w 1778r. przez Towarzystwo do Ksiąg
Elementarnych.

córka Marianna poślubiła generała wojsk królewskich
Jana Lipskiego herbu Grabie i dobra te przeszły w posiadanie tejże rodziny. W 1771r. Lipscy postanowili
wybudować na fundamentach starego zamku okazałą rezydencje przebudowaną potem przez ich następców. Pod rządami Lipskiego w mieście rozwinęło się
mocno rzemiosło...

dokończenie artykułu
w PSK nr 667
8

Zabytek

Kozienice

Hamernia
w Kozienicach

Rzecz działa się jeszcze za króla Stasia. Czasy „nagle” zrobiły się trudne. By stawić
czoła wrogom, potrzebne było dobrze uzbrojone wojsko. Najlepiej w jednolitą,
wyprodukowaną w Polsce broń.

B
Wsłuchując się w szum wody,
turysta z wyobraźnią usłyszy
stukot młotów, gardłowe
polecenia zagranicznych
majstrów, czasem huk
wystrzału. Oczyma wyobraźni
można też dostrzec krzątanie
się robotników wokół
rozpalonych pieców i walących
w żelazo młotów.
Dziś nie ma tu nic, pusto...

14

yły w Polsce w tamtych czasach już jakieś zakłady
produkujące uzbrojenie. Na krótko przed rozbiorami, wobec skromnej armii także zapotrzebowanie
na broń było niewielkie. W większości zaspokajano je
kupując karabiny w Prusach, Niemczech i Francji. Gdy
jednak sytuacja międzynarodowa wokół Polski zaczęła
się zagęszczać, wreszcie pomyślano o uniezależnieniu
się od obcych w tak ważnej kwestii, jak uzbrojenie. Niestety, król jeszcze nie wiedział, że jest już za późno...

dokończenie artykułu
w PSK nr 667

Pomysł na wycieczkę

Bardo

Przełom

Nysy Kłodzkiej

Wracając któregoś letniego dnia ze Śnieżnika drogą z Kudowy do
Wrocławia, w Bardzie Śląskim zauważyliśmy tablice reklamujące spływ
pontonem po Nysie Kłodzkiej. Akurat dzień zapowiadał się upalny,
więc nie namyślając się wiele, zostawiliśmy samochód na parkingu,
i odszukaliśmy przystań, którą w okolicach mostu kolejowego okazała
się być niewielka, łagodnie schodząca do wody, łączka.

T

rafiliśmy, jak to się po chwili okazało, na punkt
końcowy spływu. Do startu organizatorzy uczestników dowożą mikrobusikami, albo autobusem,
w zależności od frekwencji. Udało się kupić bilety,
a że do rozpoczęcia spływu czasu pozostało niewiele,
wykorzystaliśmy go tylko na dobór kapoków – i jazda
w górę (rzeki). Start w miejscowości Ławica. To od
Barda około 10 kilometrów, tuż, tuż przy Kłodzku.
Mieliśmy płynąć około 15 kilometrów – wiadomo,

rzeka silnie meandruje, co w sumie przecież stanowi
o jej uroku. O uroku każdej rzeki.

dokończenie artykułu
w PSK nr 667

Wzgórza Gór Bardzkich to
nie Pieniny, a Nysa Kłodzka
to nie Dunajec. Ale spływ tą
rzeką daje wiele frajdy, emocji
i... wypoczynku, ponieważ
przeplatają się tam odcinki
z wartkim i leniwym prądem.

16

Muzeum
Gdynia

Akwarium Morskie
w Gdyni

Bazyliszek pręgowany, rekin rogaty, skrzydlice, błazenki, nadymki,
garbiki, plataksy i wiele innych niezwykłych zwierząt można znaleźć
w Akwarium Gdyńskim mieszczącym się w budynku Stacji Morskiej –
naprzeciwko okrętu-muzeum, ORP Błyskawica.

N

iezwykłe zwierzęta – żyjące zarówno w morzach
jak i w wodach słodkich zachwycają swoim pięknem i niezwykłymi kształtami. Tu obok ekspozycji
poświęconych egzotycznym mieszkańcom rafy koralowej, dżungli amazońskiej czy bałtyckim rybom nikt
nie przejdzie obojętnie. Ciekawe jest zarówno samo
Akwarium, jak i jego 85-letnia historia.

dokończenie artykułu
w PSK nr 667
24

Góry i wzniesienia

Ostrzyca

Ostrzyca

Proboszowicka

Czartowska Skała, Wilcza
Góra, czy Organy Wielisławskie
to obok prezentowanej tu
Ostrzycy Proboszowickiej, góry
mające wspólną, wulkaniczną
przeszłość. 250 mln lat temu
obszar ten był pod władaniem
wulkanów, których wygasłe
dziś stożki, urozmaicają tu
krajobraz i zachęcają do ich
zdobywania...

R

egularny kształt tego wzniesienia (góry w Polsce
zaczynają się od 600 metrów npm, ale umówmy
się nazywać Ostrzycę górą), ma swoje przyczyny
w historii tego terenu. Otóż przed milionami lat, teren
ten „zamieszkany” był przez wulkany. Ostrzyca jest
jednym z nich.

dokończenie artykułu
w PSK nr 667
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Kościoły i sanktuaria

Bardo

Sanktuarium Matki Bożej
Bardo

W miejscu, gdzie Nysa Kłodzka malowniczym
przełomem przebija się przez zielone pasmo Gór
Bardzkich, leży Bardo Śląskie – niewielkie, zabytkowe
miasteczko, słynące z burzliwej historii, pięknych
widoków i cudownych uzdrowień.

N
dokończenie
artykułu
w PSK nr 667

30

ajcenniejszym skarbem Barda jest bez wątpienia
cudowna figurka Matki Bożej, która od niemal
tysiąca lat wysłuchuje modlitw zawierzających
jej swoje życie pielgrzymów. Czyim dziełem jest ta
romańska rzeźba, wystawiona ku czci wiernych na
głównym ołtarzu bardzkiej świątyni? Kiedy i jak dostała się do Barda? Niestety, nie znamy dokładnych
odpowiedzi na te pytania. Jedna z teorii wysuwanych
przez historyków wiąże pojawienie się figurki z kolonizacją niemiecką i przybyciem tu w 1247 roku cystersów. Druga hipoteza zakłada, że figura Matki Bożej
pojawiła się w Bardzie wcześniej, bo około roku 1110,
o czym świadczyć ma zarówno historia jak i tradycja.
W tamtym czasie Czesi odbudowali zniszczony gród,
a także kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej, więc jest
możliwe, że właśnie wtedy sprowadzono do niej figurę patronki. Typ Madonny Tronującej, do jakich bez
wątpienia należy rzeźba, był bardzo rozpowszechniony w XI i XII wieku. Takie figury, nazywane również
Madonnami Rycerzy, zabierano wówczas na wojnę by
zapewnić sobie zwycięstwo. Druga teoria znajduje

potwierdzenie w dawnych przekazach, które mówią,
że w XII wieku, pewnemu rycerzowi modlącemu się
w kaplicy ukazała się Maryja. Matka Boża, ofiarowując
mu swój wizerunek, powtórzyła słowa Jezusa, wypowiedziane na krzyżu do świętego Jana: Accipe fili matrem (łac. Weź synu Matkę swoją), słowa wskazujące
na Nią jako Matkę wszystkich wierzących.

Rowerem na weekend
Augustów
Łomża

Łomża - Augustów

Pierwszy etap jest prosty. Pociągiem do Ostrołęki,
a potem już o własnych nogach? Pedałach? Do Łomży.
Tam już i jeszcze pociągi nie kursują, ma to się podobno
zmienić, przydałoby się.

D
Z Warszawy na polski biegun
zimna prowadzi kilka dróg.
Którą wybrać, by najwięcej
zobaczyć? Tym razem
zdecydowałem się na wariant
przez Ostrołękę i Łomżę. Zaletą
tej trasy jest łatwość dojazdu
– pociągiem osobowym do
Ostrołęki, a może wkrótce
i do Łomży? Wielką atrakcją
są rozlewiska Biebrzy i Narwi,
choć ich skala na początku
stycznia zadziwia. Woda
zalała także (już od połowy
2017 roku) nadbiebrzański
odcinek Green Velo, co mocno
pokrzyżowało mi plany
i zmusiło do objazdu. Na
zdjęciu widok z drewnianego
mostu w Dolistowie na drogę
prowadzącą równolegle do
Kanału Augustowskiego, aż
do Augustowa.

worzec w Ostrołęce jest w tym mieście na słowo
honoru, bo choć pewnie jest w granicach administracyjnych miasta, to do centrum jeszcze spory
kawałek. Taksówkarze wiedzą o tym i długi szereg
„taryf” wita garstkę podróżnych wysiadających z „nocnego” pociągu z Warszawy. Ten „nocny pośpiech” to
tylko szynobus, i to nie z Warszawy, a z Tłuszcza, ale
dobre i takie połączenie stolicy z Kurpiami. Bo już na
samo zamykające się drzwi tej „lux-torpedy” nie ma
co narzekać. A jak nie wierzycie, to sami spróbujcie
wsiąść z rowerem z ciężką sakwą do takiego wagoniku. Co odepchnę takie drzwi, to zamykają się same,
zahaczając a to kierownicę, a to o mnie, a to o pedał
albo błotnik. A sakwa wielka i ciężka, ale tylko jedna.
Bo zawsze to łatwiej poradzić sobie z jedną szykaną; można ją w najgorszym razie zdjąć i choć kątem
oka, ale mieć pod kontrolą. Z dwoma tobołkami już
nie byłoby tak łatwo. Przede wszystkim w ogóle nie
zmieściłbym się w drzwiach tego czy innego pojazdu
szynowego...

dokończenie artykułu
w PSK nr 667
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Zamki i ruiny

Koło

Ruiny

zamku w Kole
Najpierw trzeba tam trafić. Nie jest to łatwe, ponieważ po wybudowaniu
obwodnicy, a potem autostrady, w mieście poginęła większość kierunkowskazów.
W każdym razie droga z Warszawy do Poznania jest ogołocona z jakiejkolwiek
informacji. Do zamku, jadąc ze stolicy, prowadzi niepozorna ścieżyna wałem
przeciwpowodziowym, tuż za mostem na Warcie.

S

ą zamki postawione na szczytach wzniesień, są zamki bronione fosami. Zamek w Kole postawiono na
niewysokim, usypanym przez ludzi wzgórku wśród
rozlewisk Warty. Zrządzeniem losu, takie położenie mające gwarantować bezpieczeństwo, stało się przyczyną
upadku zamku. Czego nie zdołali uczynić ludzie – zrobiła przyroda podmywając mury i niszcząc budowlę.

dokończenie artykułu
w PSK nr 667

Zamek w Kole wpisywał się
w system umocnień granicy
Państwa od Zachodu i Północy.
Jego znaczenie jest oczywiste
– miał bronić Polski przed
zagrożeniem krzyżackim.
Doboru miejsca dokonano
niezwykle starannie – pośród
rozlewisk Warty, z dostępem
tylko z jednej strony.

46

Podobno na przełomie wieków poszukiwacze skarbów znaleźli gdzieś przykryte ziemią beczki z winem.
Ciekawe który rocznik, i czy nadawało się do spożycia?

Trasa dla Ciebie
Banie
Moryń

Wyprawa na
Zachód
część czwarta

Zaraz po śniadaniu ostatniego dnia wycieczki wyszliśmy na pomost przy hotelu
nacieszyć się ciszą nad wodą. Bo rzeczywiście nie było ani krzty wiatru, ani jednej
fali na powierzchni wody. Po prostu lustro. Zachęceni piękną pogodą wyruszyliśmy
na zwiedzanie Morynia.

H

otel w tej samej cenie, co poprzedni, też całkiem
nowe wyposażenie, niezłe śniadanie, ale żądanie
zapłaty z góry i dość oschła obsługa nie zachęcą
do kolejnej tam wizyty. Pakujemy się i wyjeżdżamy
stamtąd. Samochód zostawiamy w jednej z uliczek
niedaleko rynku i wychodzimy na spacer.

dokończenie artykułu
w PSK nr 667

Wjazd do miasta odbywa się
niemal jak w średniowieczu.
Brakuje tylko krat, strażników
i miejsca do pobrania myta
i cła...
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Fortyfikacje

Toruń

Średniowieczne
baszty Torunia

Zwykle budowano je na planie czworoboku lub wieloboku, ale zdarzały się też
półkoliste i koliste. Te najstarsze pochodzą z XIII i XIV wieku. Jeszcze wtedy były one
niewiele wyższe od murów obronnych, ale wieńczyły je groźne zęby krenelażu (blanki).

J
Do dziś Krzywa Wieża jest
miejscem, w którym można
sprawdzić swoją niewinność.
W tym celu należy stanąć
plecami przy murze tak, aby
dotykać nimi i piętami do
ściany i pozostać w tej pozycji
chociaż przez chwilę. Jak się
wielu ludzi przekonuje – ta
sztuka nie każdemu się udaje.

56

uż od połowy XIII wieku Toruń należał do najbardziej
ufortyfikowanych miast w Europie. System obronny
średniowiecznych miast składał się z miejskich murów
obronnych, bram i barbakanów, a także baszt. Przypuszcza się, że w średniowiecznym Toruniu na odcinku
trzykilometrowej linii murów okalających miasto – baszt
było około 54 (w murze wysokim Starego Miasta przynajmniej 33, a Nowego Miasta – 21). Są przesłanki, by
twierdzić, że mogło być ich nawet 7 więcej.

dokończenie artykułu
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Parki i rezerwaty

Wilczki

Wodospad Wilczki

Wszystko tu zaczęło się od... Soboru Trydenckiego, po którym nastąpił rozkwit pustej
pobożności i dewocji. Jednym z zewnętrznych tego aspektów była popularyzacja
pielgrzymek; w tym regionie rozpowszechniły się one m.in. do Barda i kościoła Matki
Boskiej Śnieżnej niedaleko Międzygórza.

L

Wstęp na teren rezerwatu jest bezpłatny i możliwy przez cały rok.

iczni pątnicy potrzebowali zarówno wyżywienia, jak i miejsc
noclegowych. Mieszkańcy
Międzygórza zapewniali
im zarówno wikt jak i usługi „hotelowe”. Z całą pewnością opowiadali im o swoich okolicach, o Śnieżniku,
o „kanionie rzeki Wilczki”, jak i o wodospadzie.
To sprawiło, że ta miejscowość stawała się coraz
bardziej popularna także
poza Śląskiem. Gdy liczbę
pielgrzymów i turystów liczono w tysiące, zagospodarowano teren, zwłaszcza
wokół wodospadu i wybudowano mostek, ścieżki,
schodki, a nawet ławeczki
dla strudzonych i spragnionych odpoczynku.

dokończenie
artykułu
w PSK nr 667
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Kraina turystyczna
Kociewo

Poznaj
Kociewie

dokończenie artykułu
w PSK nr 667
Najlepiej jest się wdrapać na szczyt wieży grudziądzkiego zamku tak wcześnie, jak to
tylko możliwe. Świecące z tyłu słońce oświetla natenczas najpełniej szeroką tu wstęgę
Wisły, przybrzeżne łęgi, starorzecza, a jeszcze dalej pola uprawne. Na horyzoncie
majaczą sosny Borów Tucholskich, a ziemia na północ, wzdłuż lewego brzegu Wisły –
to Kociewie, urzekająca, a niesłusznie jakby zapomniana polska kraina.
64

Nie tylko Powązki

Warta

Warta -

cmentarz
rzymskokatolicki

U stóp całkiem nowego jeziora, o „odjeziornej” nazwie – Jeziorsko, leży całkiem stare
(od roku 1225) miasto o „odrzecznej” nazwie – Warta. Jest tu co oglądać – stare kościoły,
domy, ratusz, pomnik Kościuszki. A dla miłośników przyrody – wielkie jezioro z ostoją
ptactwa. Jest też i stary cmentarz, z całą pewnością warty zwiedzenia.

C

mentarz rzymskokatolicki znajduje się na malowniczym wzgórzu w południowo-zachodniej
części miejscowości. Osobliwością założenia jest
zorientowanie większości nagrobków inskrypcjami
w kierunku miasta – rzecz na cmentarzach rzymskokatolickich niezwykle rzadka. Interesującą częścią
cmentarza jest położona u podnóża wzniesienia płaska
przestrzeń, na której chowano niegdyś pensjonariuszy
miejscowego szpitala psychiatrycznego – po wojnie
było wśród nich wielu mieszkańców Warszawy – ofiar
Powstania. Centralnym obiektem nekropolii jest kaplica cmentarna, wzniesiona pod szczytem wzgórza,
na wprost bramy wejściowej. Niedaleko od niej - Grób
Nieznanego Żołnierza.

dokończenie artykułu
w PSK nr 667
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KONKURSY

Konkurs dla Uczniów
Niezbyt wielka ilość uczestników „Konkursu dla Uczniów” spowodowała,
że uprościliśmy znacząco jego zasady.
Teraz będziemy kolorować rysunki zgodnie z zasadami panującymi na mapach, mówiącymi, że im wyżej, tym bardziej zmienia sie kolor, tym bardziej
staje się on czerwony, a nawet brunatny, ale niekoniecznie na każdym rysunku
będzie określał tę samą wysokość.
Dodatkowo zaznaczyliśmy wysokość pierwszej poziomicy.
Przypominamy, że można stosować wszelkie dostępne pomoce, z wyjątkiem
jednej: praca ma być samodzielna, bez pomocy rodziców, ani nauczycieli, kolegów, czy koleżanek. Można korzystać z własnej wiedzy (w pierwszym rzędzie),
ale także z map, podręczników, przewodników, Internetu.
Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do Konkursu serdecznie zapraszamy! Nie publikujemy nigdzie wyników, można się przyłączyć w każdej chwili,
wysyłając odpowiedzi na adres: konkursy@poznaj-swój-kraj.pl z oficjalnego
adresu mailowego szkoły, lub pocztą na adres Redakcji, ale kartka z odpowiedziami musi zostać potwierdzona pieczątką szkolną. Ten rygor dotyczy tylko
pierwszej odpowiedzi. Potem można już wysyłać maile z własnego adresu.
Na odpowiedzi czekamy do 20 lutego 2018 r.

ARTYKUŁ ARCHIWALNY psk 7/1973
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Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Z naszej okładki
Chojna

K raj

Platan Olbrzym

Platan Olbrzym rosnący w Chojnie (około 50 km na południe od Szczecina)
to jedno z największych drzew w Polsce. Jego obwód przekracza dziesięć
metrów i wynosi wg pomiarów sprzed kilku lat 1066 cm. Wiek drzewa
szacuje się na 300 lat. Wysokość wynosi około 35 metrów.

P

latany klonolistne dorastają do wysokości 35 metrów, a ich obwód średnio wynosi 700-800 cm.
Często pień nie stanowi jednej całości, a rozdziela
się na kilka konarów.
Liście tego drzewa są duże, rozłożyste, podobne do
dużej spracowanej, chłopskiej dłoni. Jesienią przyjmują
złote i brunatne barwy. Kwiaty ma niewielkie, zwisające na szypułkach, podobnie do truskawek. Owoce
są także nieduże, podobne do orzeszków.
Platany lubią żyzną glebę i nasłonecznione miejsca. Niestraszne im srogie zimy i zanieczyszczone powietrze. Drzewo lubi brzegi rzek, stawów, sadzawek
i często sadzone jest w parkach miejskich właśnie nad
wodą.

Tekst: Jan Wortyński
Zdjęcie: Tomasz Puszczyński

Są generalnie dwie metody pomiaru obwodu drzewa. Pierwsza zaleca znalezienie minimalnego obwodu pnia do jego wysokości na poziomie 130 cm. Pnie
drzew mają bowiem różne kształty, niektóre charakteryzują się pewnym „wcięciem w talii”.
Druga metoda to pomiar na wysokości równo
130cm, a jeśli tam wypadnie jakaś deformująca pień
narośl, albo odchodzący konar – to poniżej tej wysokości.
Należy też wiedzieć, że owe 130 cm trzeba liczyć
od najwyższego naturalnego punktu, w którym
drzewo nie jest pokryte ziemią.

Przyślij nam swoje zdjęcie na tle platanu – Olbrzyma z Chojny!
Czekamy także na zdjęcia pozostałych drzew z jubileuszowej Listy 60 drzew na 60 lat „Poznaj swój kraj”. Lista jest tworzona, na pewno będą na niej takie
drzewa jak „Bartek” z Zagnańska, Dęby Rogalińskie, Jodła Lasumiła spod Baligrodu, czy Dąb Rzeczpospolitej z okolic Górzna, Lidzbarka i Żuromina. Staraliśmy się wyszukać takie drzewa, które rosną na terenie całej Polski, stąd być może pominęliśmy któreś z nich, nawet takie, które zasługują na uwagę. Prosimy się tym nie zrażać i wysyłać nam także zdjęcia również i tych „pominiętych” drzew.
Chcielibyśmy otrzymane od Państwa zdjęcia umieścić w jakiejś publikacji, czy to w formie wydania specjalnego „Poznaj swój kraj”, czy może jakiegoś
albumu? Tego jeszcze nie wiemy. Wiele zależy od ilości zgromadzonych fotografii i opisów, a także od ich jakości.
A może ktoś z Was ma jakieś archiwalne zdjęcia drzew, które dziś są na naszej liście?
Niezależnie od wszelkich okoliczności prosimy o umieszczenie przy zdjęciach/opisach formułki:
Przekazuję zdjęcie/opis pt: …. dla „Poznaj Swój Kraj” sp. z o.o. w celu nieodpłatnej publikacji zarówno w Miesięczniku, jak i na stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl.
Zgadzam się również na jego ewentualną późniejszą publikację w wydaniu specjalnym „Poznaj swój kraj” lub stosownym albumie.
Zgadzam się na publikację mojego wizerunku.
Miejscowość, data, podpis.
Osoby chcące, by opublikować ich zdjęcie na naszym profilu na portalu Facebook, proszone są o stosowny dopisek, lub oddzielną zgodę.
Czekamy na Państwa zdjęcia z płachetką „Poznaj swój kraj”, ewentualnie z bieżącym egzemplarzem Miesięcznika. Inne zdjęcia będziemy akceptować
w miarę możliwości. Jeśli na zdjęciu będzie więcej osób – taka zgoda potrzebna jest od każdego z nich, nie dotyczy to dzieci, będących pod opieką osób
składających oświadczenie.
Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: drzewa@poznaj-swoj-kraj.pl lub nagrane na płytę CD – pocztą na adres Redakcji.
Dla osób zaangażowanych, tych którzy „zdobędą” do jesieni najwięcej drzew przewidujemy nagrody i upominki, również ulgowe prenumeraty.
Listę „60” zaprezentujemy w kolejnym numerze „Poznaj swój kraj”. Będzie ona widoczna również na naszej stronie www.
Czekamy na zdjęcia!
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W świecie roślin

Tworzy rozległe, niemalże
jednogatunkowe szuwary nad
brzegami wód stojących i wolno
płynących.

T

worzy rozległe, niemalże jednogatunkowe szuwary nad brzegami wód stojących i wolno płynących.
Jest rośliną jadalną, pastewną, wykorzystuje się ją
w bukieciarstwie i jako surowiec plecionkarski. Znajduje zastosowanie do celów ozdobnych.
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D rzewo

D
„Cóż jest piękniejszego niż wysokie
drzewa!” - pisał poeta i, jak się zastanowić,
rzeczywiście mało co.

rzewo budzi w nas różne uczucia: z jednej strony metafizyczne, z drugiej bardzo swojskie. Lasy, ogrody, parki drzewa tam rosnące dają poczucie bezpieczeństwa, możliwość oparcia. Stamtąd wyszliśmy, a jak głębiej sięgnąć, to i z
drzew zeszliśmy kiedyś - łatwiej to sobie wyobrazić niż wyjście
naszych jeszcze dawniejszych protoplastów z wody. A dziś,
pomyśleć tylko, na drzewo odsyłamy tych, wobec których
mamy niedobry stosunek! Łagodzimy jednak takie odesłania
absurdalnością: „spadaj na drzewo” jest przecież, językowo
rzecz ujmując, nonsensem.

Je rzy Bralczyk

dokończenie artykułu
w PSK nr 667

a ten szczyt prowadzi tylko jeden szlak. Wejście od zachodniej strony jest krótsze, ale im wyżej, tym trudniej się idzie, ale nie z powodu
braku tlenu, czy odległości, nie. Odległość na szczyt z zachodniej
strony jest niewielka. To przez olbrzymie kamienie, które niczym bagna
czy grzęzawiska bronią dostępu na szczyt. Co to za góra? To zadanie dla
Was, drodzy Czytelnicy. Na odpowiedzi czekamy do 20 lutego 2018 roku.

N

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 20 lutego 2018 r.
Chcących wziąć udział w Konkursie Długofalowym prosimy o podanie numeru Karty Prenumeratora.

Nagrody do konkursów: album „Dwór z Uniszek Zawadzkich” ufundowało Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu.

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym
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KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURS

FElieton bralczyka
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rozwiązania konkursów

Poznaj swój kraj 9/2017

Krzyżówka 665
Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 9/2017 jest hasło:
„Zamek Lipowiec w Babicach pełnił funkcję rezydencji biskupów
krakowskich i więzienia
dla duchownych”.
Otrzymaliśmy 51 maili
i 18 kartek pocztowych.
Nagrody wylosowali:
p. Krzysztof z Tuczna,
p. Andrzej z Tomaszowa
Mazowieckiego
i p. Henryk z Psar Polskich.

„Fotozagadka”
Fotografia przedstawia bramę
Cmentarza Centralnego w
Szczecinie. Nie było z tym
pytaniem żadnych problemów.

„Znasz-li ten kraj”
Przedstawiona na fotografii
wyspa to Wielka Żuława w Iławie.
Trudno na podstawie niewielkiego
zdjęcia odgadnąć o co chodzi, ale
prawidłowa odpowiedź wynika
wprost z opisu.
Nagrodę wylosowała p. Halina
Szkodowska z Zabrza.
Otrzymaliśmy 20 maili i 1 kartkę.

„Gdzie to było”
Na fotografii pokazaliśmy kościół
farny w Kazimierzu Dolnym.
Jego zdjęcie opublikowaliśmy
w numerze 6/2017, w artykule
„Przyroda
i Historia”.
Otrzymaliśmy 22 maile 2 kartki.

Otrzymaliśmy 24 maile, bez
kartek...

Nagrodę wylosował p. Piotr
Matonóg z Trzebnicy.

Nagrodę wylosował p. Jarosław
Horbacewicz ze Skrzyszowa.

Uważni Czytelnicy znajdowali
jeszcze wiele innych artykułów
o Kazimierzu nad Wisłą, ale nie było w nich zdjęć tego kościoła.
Przypominam, że chodzi nam tylko o artykuły, zdjęć w konkursach,
krzyżówce, zdjęć Czytelników – nie wliczamy do puli.

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
Tym razem prawidłowych odpowiedzi udzielili: Ania z SP
w Lewkowie, Szymek z SP w Lewkowie i …..... z SP w Motwicy.

Nagroda dla spóźnialskich
Tym razem wobec opóźnienia dostawy przez Pocztę Polską wliczyliśmy
wszystkie odpowiedzi do tych „terminowych” - opóźnienie w otrzymaniu
odpowiedzi nie przekraczało jednego dnia!

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: Jerzy Bralczyk, Paweł Cukrowski, Barbara Fliegel, Lech Kadlec,
Kamil Nowak, Mirosław Pisarkiewicz, Tomasz Puszczyński, Tomasz Rządkowski, Grzegorz
Sroka, Daniel Sypniewski, Marek Paweł Tomaszewski, Janusz Wierzbicki, Jan Wortyński
Okładka: Platan Olbrzym w Chojnie, fot. Tomasz Puszczyński
Nakład: 8000 egz.
Kod numeru: KB10 0334 8381

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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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 20 lutego 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

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

artur@artur.waw.pl
www.artur.waw.pl

A

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@mshm.pl
www.mshm.pl

5

6

Muzeum Wieży książęcej w Siedlęcinie
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

3

58-140 Jaworzyna Śląska
74 63 74 330

Wycieczka z przewodnikiem
Wycieczki krajowe
i zagraniczne

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

2

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9 lok. 38
22 403-69-49
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

Muzeum hutnictwa

Biuro Podróży Artur

1

Jaskinia Wierzchowska

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

skansen@mwmskansen.pl
www.mwmskansen.pl

Wierzchowie, 32-089 Wielka Wieś
12 411 07 21

2018

2018

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

8

