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Prenumerata Redakcyjna 2018
Prenumerata 2018
wysyłka pocztą
ekonomiczną priorytetową

90 zł

98 zł

Prenumerata 2018

zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem
wysyłka pocztą
ekonomiczną priorytetową

102 zł

Poznaj swój kraj
w wersji na smartfon!
Dla tych, którzy akceptują:
— skrócone niektóre artykuły
— mniejszą ilość zdjęć
— uproszczone tytuły
— brak spisu treści (tylko
w konturze PL)
— brak Karty Prenumeratora

110 zł

Prenumerata 2018

Prenumerata 2018

elektroniczna (pdf)

199 zł (2 egz. 279 zł)

69 zł

BIC (Swift) BPKO PL PW

zagraniczna

Numery archiwalne!

Pozostały nam już tylko nieliczne numery archiwalne,
(wyjątek: rocznik 2017 á 59 zł), które wyprzedajemy
w cenie 3,50 za pojedynczy numer.
Cena wysyłki:

1 egz 2,50 (wys. listem zwykłym)
2-4 egz –
7,00zł

4-8 egz – 12,00zł
do 20 egz – 20,00zł

Prenumerata 2018 dla szkół - 90 zł

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

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.

Prenumeratorzy biorący udział
w Konkursach - gratis

Numer konta: PKO BP 02 1020 1026 0000 1602 0119 3895

Znaki
czy szlaki?

S

iermiężne i swojskie. Nic nie mówiące. Oznakowania na polskich szlakach. Świat odjechał. Czy decydenci od znakowania nigdy nie byli za granicą? Nie trzeba jechać daleko, do Japonii, Australii, czy USA, żeby prawidłowo oznakowywać szlaki. Zdjęcia zrobiono kilka-kilkanaście kilometrów od polskiej granicy. I widać na nich odległości do NAJBLIŻSZYCH celów, widać też, co w nich jest. Nie są idealne. Ale można na ich podstawie podjąć jakieś decyzje. Informacje, że do
Wyszkowa jest 161,9 km (cóż za precyzja!) albo do Świeradowa-Zdroju – 420 km! - jest tak abstrakcyjna, że można je traktować chyba tylko jako żart lub ciekawostkę dla gości zagranicznych.

S

Moi mili
ześćdziesiąt lat minęło – dla niektórych z Was – jak jeden dzień. Ale nie mam na
myśli wcale wieku niektórych Czytelników „Poznaj swój kraj”, a naszego, najstarszego polskiego czasopisma krajoznawczo-turystycznego.

Biskupin
XXIV Festyn Archeologiczny

www.bikeorient.pl

To, że tyle lat pismo trwa, to wyłącznie Wasza, drodzy Czytelnicy przyczyna, a że ukazuje się, choć może nie tak, jak byśmy sobie tego życzyli - to wielka zasługa naszych Prenumeratorów.
Czy więc dziwną rzeczą jest, że chcieliśmy okazać im (Wam) nasze podziękowanie? I że jego symbolem są owe znaczki – złote właśnie dla niech (dla Was), a srebrne dla wszystkich?

Czy ci, którzy kupują Miesięcznik na zasadzie coś za coś, czyli płacę, ale biorę do ręki – nikt „mnie nie oszuka”, mogą mieć do nas pretensje, że premiujemy tych, którzy nie oglądając się na nasze grzechy (opóźnienia
wydawnicze), płacą nam w zaufaniu za coś, czego materialnie nie dostają od razu od ręki? Wydawało się nam,
że nie powinni. A jednak...
A jednak otrzymaliśmy kilka telefonów, w których słyszeliśmy słowa „a dlaczego”? Wydaje się nam, że wszystko w rozmowach zostało wyjaśnione, jednak brak odzewu od tych Czytelników wskazuje, że chyba jednak
nie. Szkoda.
Zasady przyznawania znaczków przedstawiliśmy w numerze 11/2017.

15-23 września 2018
Ćmińsk k. Kielc

Rajd Bike Orient
www.bikeorient.pl

30 czerwca 2018
Polska

Rajd Automobilistów
A w tym numerze piszemy raz jeszcze o górskich przygodach p. E. Mikoś, tym razem w Beskidzie Żywieckim,
drugą część kajakowych przygód na Rospudzie (częściowo wyjaśniła się sprawa przejścia z rzeki do bunkrów.
Otóż łąka łącząca oba miejsca jest podobno w rękach pewnego pana typu „nie, bo nie”. I nie ma zgody na przejście...) i kolejną wyprawę rowerową – tym razem nieco inną niż zazwyczaj, bo... – zresztą, zobaczcie sami!
A tych od zabytków zapraszam do Krakowa, dziś o pewnym nowym muzeum, kościele, w którym również jest
podobna placówka. Zabytków tym razem mamy więcej, bo jest wśród nich wspaniała wieża ratuszowa w Głogowie, była kopalnia magnezytu w Wirkach, niedaleko Ślęży (doskonała na niepogodę!), niedoceniany zamek
na wyspie w Oporowie, między Łodzią a Płockiem, są też forty Festung Posen.
Ale tym razem, dość wyjątkowo, zabieramy Was na bezwizową wycieczkę zagraniczną, niedaleko, na Białoruś,
a konkretnie do Grodna, bo przynajmniej na razie, oprócz Mińska tylko tam wolno nam jeździć bez wizy. Szkoda, że nie jest to takie oczywiste, jak choćby do Czech, czy Niemiec, jakieś formalności trzeba jednak spełnić.
Ale przedtem – trzeba się do wycieczki przygotować – zapraszam do lektury!

16-30 czerwca 2018
Sierpc

Miodobranie
w skansenie

1 lipca 2018 r

I zachęcam do odkrywania naszego kraju nie tylko przez pryzmat Zakopanego, Morskiego Oka, Sopotu, Malborka czy Śnieżki. Trzeba i warto zagłębić się w miejską puszczę, przespacerować się za miasto, by odkryć
piękno przyrody zaklęte we wspaniałych drzewach.
Odszukajmy je i udokumentujmy te spotkania. Niech te okazałe drzewa staną się nowymi perełkami na krajoznawczej mapie Polski, bo są tego warte. Świat drzew też nie kończy się na Bartku spod Zagnańska, jak góry
na Giewoncie...
Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski
Patronat Patronat Patronat Patronat Patronat Patronat Patronat Patronat ,

Pan Leszek Naziemiec wraz z przyjaciółmi kontynuuje swą przygodę z królową naszych rzek. Obecnie (połowa czerwca - koniec lipca) przepływa odcinek z Krakowa do Sandomierza. Zachęcam do
spotkania z nim. Czekamy na zdjęcia z flagietką lub Miesięcznikiem „Poznaj swój kraj” w ręku. Odwzajemnimy się bezpłatnymi wejściówkami z listy „Poznaj Taniej”! Czekamy!
Aktualną lokalizację najłatwiej znaleźć na FB, także na naszym portalu:
www.facebook.com/PoznajSwojKraj.
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Rzeszów

ROK DRZEW

60 drzew na 60-lecie „Psk”
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Listę Drzew, ze zaktualizowanymi danymi, opublikujemy w następnym numerze „Poznaj swój kraj”.

w w

Konkurs tylko w
wydaniu papierowym
albo pełnym
elektronicznym

Pod Bar tkiem (nr
2 na naszej liście) z Zagnańska stoi p. Iwona
Milewska z miejscowości Szlasy-Złotki i p. Marcin Ratajczyk z Bydgoszczy. Dziękujemy za miłą
fotkę, wejściówki już wysłaliśmy!
A my prezentujemy
kolejne wspaniałe drzewo. Kto z Was wie, jakie? Dla ułatwienia podajemy, że znajduje się ono
na liście „60 Drzew” na
Sześćdziesięciolecie „Poznaj swój kraj”.
To pytanie jest jednocześnie jednym z czterech pytań do nowej
edycji konkursu długofalowego, który w tym
numerze rozpoczynamy.
Zapraszamy do
udziału.
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Co to za drzewo?

P o z n aj
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Iwona i Marcin

Nasi Czytelnicy
Skwierzyna

„Bolesław”

powalony

dokończenie artykułu
w PSK nr 669

Pan Janusz Wierzbicki ze Skwierzyny na tle powalonego Bolesława

O Bolesławie pisaliśmy w numerze 5/2015 w „proroczym stylu”:
„Bolesław znacznie różni się od sąsiednich drzew i wiekiem, i posturą, więc widać go
z daleka. Jest bardzo stary, najstarszy w Polsce – ponad 800 lat! Przy nim Bartek spod
Zagnańska to nieopierzony młokos. Już jednak na pierwszy rzut oka widać, że dni
Bolesława są policzone. Mocno przechylony, pewnie niedługo się przewróci. Może warto
by go jakoś podeprzeć? Do drugiego starego dębu – Warcisława – około trzy kilometry.”
3

miasta
Grodno

Królewskie
miasto Grodno

dokończenie artykułu
w PSK nr 669
To w Grodnie właśnie zakończyła się historia I Rzeczpospolitej. Sejm już w 1793 roku
zaakceptował II rozbiór Polski, a 25 listopada 1795 roku, także w tym mieście, król
Stanisław August Poniatowski kładąc swój podpis na akcie abdykacyjnym, oficjalnie
zakończył istnienie Rzeczpospolitej.

P
Grodno jest dziś jednym z
głównych miast Białorusi.
Miasto jest przestronne,
zabudowane luźno, ulice
szerokie i niezatłoczone, a
mieszkańcy życzliwi, także,
a może zwłaszcza wobec
Polaków. Zdjęcie przedstawia
główną ulicę miasta -ul.
Batorego.
Na pierwszym planie – czołgpomnik – symbol zwycięstwa
nad faszyzmem. W głębi
ufundowany przez króla
Stefana, największy kościół
miasta pw. św. Franciszka
Ksawerego (katedra). Zdjęcie
obok przedstawia jej wnętrze.

6

ierwsze zapiski wymieniające Grodno jako gród/
osadę pochodzą z kroniki Powieść minionych lat. Dokument niestety już nie istnieje. Jego treść można
odczytać tylko z późniejszych kopii, jak np. z Latopisu
Suzdalskiego – przepisanej z mozołem przez mnicha
Laurentego na potrzeby ówczesnych książąt. Był to
rok 1128.
Tekst i zdjęcia: Paweł Cukrowski

Grodno

Wokół Grodna

Nie tylko Grodno warte jest jest zobaczenia. Wokół niego jest
szereg miast, miasteczek, wsi, które z choćby tylko uwagi na polską
historię warte są odwiedzenia. Do wyjazdu zachęcą niezłej jakości
drogi i... niewielki na nich ruch.

N

oclegu warto poszukać w „centrach turystycznych”, rozlokowanych wokół Grodna. Warunki
w nich znakomite, a ceny przystępne, korzystniejsze niż w Polsce.

dokończenie artykułu
w PSK nr 669

7

Nasi Czytelnicy

N

Zdjęcie przedstawia p. Zdzisława Gracę ze Świdnicy niezmordowanie (które to już zdjęcie p. Zdzisława? A przecież tylko Naczelny wybiera motyw na
okładkę – i do momentu na kilka dni przed oddaniem do druku nikt nie wie,
co na niej będzie. Łącznie z Naczelnym!) poznającego nasz kraj. Liczymy, że
i fotkę ze spływu Rospudą też dostaniemy?

apisał do nas p. Edmund z Gdyni, kajakarz i wieloletni Czytelnik (od pierwszego numeru!) „Poznaj swój kraj”.
„To już sześćdziesiąt lat minęło, gdy jako opiekun
założonego przez siebie w 1955 roku Szkolnego Koła
SKKT nabyłem w lutym 1958 roku pierwszy egzemplarz ciekawego miesięcznika „Poznaj swój kraj”...”
- pisze do nas p. Edmund.
Panie Edmundzie! Dziękujemy, że przez te wszystkie lata jest Pan z nami i niewątpliwie dalej wspiera
idee krajoznawcze. Mamy nadzieję na kolejne długie
lata bycia razem i na spotkanie na krajoznawczym
szlaku. Może na Wierzycy? Którą to rzekę tak Pan
pokochał, a która i mnie jest bardzo bliska? Skorzystam z okazji – i poproszę z tego miejsca wszystkich
Czytelników byście pozdrowili tę rzekę!
A na fotce – p. Edmund na rozpoczęciu jednego
z rodzinnych spływów kajakowych na Pomorzu Środkowym.

AGNIESZKA I KRZYSZTOF
Państwo Agnieszka i Krzysztof Grzelka (dodatkowa
Karta Prenumeratora) z Bębnowa k. Gowarczowa,
otrzymują dwie bezpłatne wejściówki za zdjęcie na
tle dębu Bartek (nr 2 na naszej Liście Drzew). Wejściówki czekają na każdego z Was, kto przyśle nam
podobne zdjęcie ze sobą na tle drzewa z Listy 60
Drzew Psk. Prosimy o maile nie tylko od naszych
Prenumeratorów, choć jedynie od nich zdjęcia będziemy prezentować bez dodatkowych warunków.
Wszystkich innych prosimy o zdjęcie na tle drzewa,
ale z naszym Miesięcznikiem w ręku, ewentualnie
trzymających rozwiniętą flagietkę z naszym logo,
tak jak na zdjęciu w artykule wstępnym.

13

Pomysł na wycieczkę

Warszawa

Spływ Rospudą
opowieści kajakowe cz. II

dokończenie artykułu
w PSK nr 669

Rozgadałem się o wiosłach, a tu już Jezioro Sumowo za mną.
Rospuda po krótkim, bezleśnym odcinku, znów chowa się pod
zielony dach lasów. Jakże tu pięknie! Spokojny nurt pozwala na relaks,
z rzadka tylko przerywany najczęściej jakimiś zwałkami...

Tylko Natura potrafi
skomponować tak wspaniałe
widoki. Trzeba potrafić
odczytywać jej wskazówki, by
dostąpić zaszczytu oglądania
tych wspaniałości. Spóźniłem
się kilka minut – wystarczyło, by
prezentacja była zakończona.
Mgła opadła do rzeki i
odpłynęła...

14

Zamki i ruiny

Oporów

Oporów
zamek z duszą

To jeden z nielicznych zamków w Polsce otoczony
najprawdziwszą fosą, w której w dodatku jest woda!
I cóż, że most prowadzący do niego nie jest zwodzony?
Zawsze można go spalić....

T
Jedna z oporowskich legend
głosi, iż w warowni miało
kiedyś istnieć podziemne
przejście, które łączyło zamek
z klasztorem oo. Paulinów.
Wykorzystywała go do
potajemnych schadzek...

24

en zamek to jedna z nielicznych w Polsce tak dobrze zachowanych późnogotyckich siedzib rycerskich. Najstarsza historyczna wzmianka dotycząca
Oporowa pochodzi z 1363 roku. Swoją siedzibę miał tu
wówczas ród Oporowskich herbu Sulima, jeden z najznakomitszych rodów na ziemi łęczyckiej, Około roku
1420 budowę murowanej fortalicji oraz kościoła parafialnego zlecił wojewoda łęczycki, Mikołaj Oporowski.
Po jego śmierci, prace kontynuował syn, Władysław
Oporowski, ceniony polityk na dworze króla Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka, późniejszy

arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski. Siedzibie rodowej nadał on charakter rezydencji, na drugi plan
odsuwając jej walory obronne. Zamek pobudowano
na sztucznie usypanym wzniesieniu, które otoczono
fosą, kierując tam wody niewielkiej rzeki – Słudwii.

dokończenie artykułu
w PSK nr 669

Kraj

Kopalnia Wiry

Wirki

Ma tylko pięć pięter, ale w pionie to aż 82 metry.
W dół. To nowa atrakcja turystyczna na Dolnym Śląsku –
kopalnia magnezytu „Wiry” w Wirkach, niedaleko Ślęży.

C

óż to takiego magnezyt zapyta niejeden z Was?
To minerał zawierający magnez, potrzebny nie
tylko jako suplement diety, ale jako surowiec do
produkcji materiałów ogniotrwałych, cementu, papieru, szkła. Co ciekawe, dodaje się go do soli, aby
przeciwdziałać jej zbrylaniu – dziś już nie ma w skle-

pach innej postaci soli, jak takiej w formie sypkiej.
Kiedyś było inaczej.

dokończenie artykułu
w PSK nr 669
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Artykuł SPONSOROWANY
Suwałki

Maraton kajakowy

ORGANIZATORZY:

www.sot.suwalszczyzna.eu

www.wigry-info.pl

PARTNERZY GŁÓWNI:

Czarną Hańczą
fot. Jarosław Borejszo

Na szlaku rowerowym Polski Wschodniej o nazwie Green Velo, jest
takie królestwo: Suwalszczyzna i Puszcza Augustowska. Jest ono
jednym z czterech w województwie podlaskim, jakie utworzono
podczas wyznaczania i promocji tego szlaku rowerowego.

M

imo, że właściwie region Suwalszczyzny, obejmuje w swoich granicach całą polską część Puszczy Augustowskiej, to w nazwie królestwa rowerowego wyróżniono ją specjalnie, aby wskazać na
specyficzny – puszczański - charakter tego pięknego
zakątka południowej części regionu.

WSPÓŁFINANSOWANIE

Powiat Suwałki

28

BiaVita Polska S.A.
Augustów
Gmina Suwałki

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Suwalską Organizację Turystyczną i Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Kajakiem w Suwalsko-Augustowskim
Królestwie Rowerowym Green Velo” współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego,
pod patronatem Starosty Suwalskiego, przy wsparciu Gminy Suwałki i BiaVita Polska SA - Sanatorium
Uzdrowiskowe Augustów.
Partnerzy główni: Wigierski Park Narodowy, „KayakZone” Sp. z o.o., Fundacja Wigry Pro. Partnerzy pozostali: Nadleśnictwo Płaska, WOPR Suwałki, firmy
kajakowe: Wigry24.pl, Baza kajakowa HOBBIT, Stanica Wodna FRĄCKI, Spływy kajakowe Grzegorz Magdalenowo, Szot, Pole namiotowe nad Czarną Hańczą
STUDZIENKA, Pole biwakowe w Rygoli.

Szlak Green Velo jest jednym z najważniejszych dla
tego Królestwa, lecz przecież nie jedynym. Wśród rowerowych szlaków równie ważny jest tu Podlaski Szlak
Bociani, który jesienią 2017 roku został odnowiony
w systemie pomarańczowych tabliczek R-4. A oba te
szlaki rowerowe, w południowo-wschodniej części Królestwa, towarzyszą najbardziej znanemu szlakowi regionu – szlakowi kajakowemu rzeką Czarną Hańczą. Choć
Czarna Hańcza, zaczyna swój bieg daleko na północy
Suwalszczyzny, w bagnach i torfowiskach wśród morenowych wzniesień pomiędzy północną otuliną Suwalskiego Parku Krajobrazowego, a dolinami u podnóża
najwyższego wzniesienia Suwalszczyzny – Rowelskiej
Góry (298,1 m npm), to spływy kajakowe rozpoczynają
się nie wcześniej, jak od Jeziora Wigry – serca Wigierskiego Parku Narodowego.
Jednym z wyśmienitych miejsc do rozpoczęcia
spływu jest otoczenie Klasztoru Pokamedulskiego
w Wigrach, na półwyspie wigierskim – najważniejszej
kulturowej atrakcji turystycznej regionu. To historyczne miejsce jest też bardzo ważnym punktem na linii
szlaków papieskich: „Tajemnice Zawierzenia” (szlak
kajakowy z Wigier do Studzienicznej) i „Tajemnice
Światła” (Ełk – Wigry; szlak rowerowy lub pieszy).
Dla zabytkowego wigierskiego Klasztoru bieżący rok
(2018) jest szczególnym – obchodzi bowiem jubileusz
350-lecia przybycia nad Wigry ojców Kamedułów.
Te walory i szczególne okoliczności spowodowały,
iż lokalne podmioty turystyczne (przede wszystkim
Suwalska Organizacja Turystyczna, Wigierski Park
Narodowy i firma „KayakZone”, przy wsparciu wielu innych partnerów), postanowiły zorganizować zupełnie nową turystyczną imprezę na Suwalszczyźnie
– Piknik kajakowy w Wigrach, połączony z pierwszą

Artykuł sponsorowany
edycją Wigierskiego Maratonu Kajakowego „W krainie Wigier”. Wydarzenie zaplanowane zostało na
sobotę – 12 maja.

Wigierski Maraton Kajakowy
Wigry Kayak Challenge
Zatoka kamedulska Jeziora Wigry (przy ogrodach klasztornych) była miejscem startu Maratonu. Zawodnicy
mieli do pokonania (do wyboru) albo dłuższy dystans
52 km (Jezioro Wigry – most na Czarnej Hańczy w Rygoli), klasyfikowany do ogólnopolskiego cyklu maratonów kajakowych Canoa Cup 2018, albo krótszy, rekreacyjny – 30 km (Jezioro Wigry – Stanica Wodna Frącki
nad Czarną Hańczą). Oba do przepłynięcia w limicie nie
dłuższym, niż 8 godzin. Pomimo większej liczby zgłoszeń, jednak nie wszystkim udało się dotrzeć na zawody.
Ostatecznie na dystansie 52 km rywalizowało 26 zawodników, w tym 2 panie, a na dystansie 30 km 8 zawodników, w tym 6 pań. Wielu po raz pierwszy miało okazję zmierzyć się z Czarną Hańczą, bądź odnowić swoje
dawne wspomnienia z tych stron. Na trasie maratonu,
mniej więcej co 10 km ustalone były punkty kontrolne
(Baza Kajakowa „Hobbit” w Maćkowej Rudzie, Pole
Namiotowe „Studzienka” w Studzianym Lesie, Stanica
Wodna „Frącki” we Frąckach, Miejsce Obsługi Rowerzystów szlaku Green Velo w Dworczysku - Nadleśnictwa Płaska, pole biwakowe w Rygoli), gdzie zawodnicy
byli liczeni, ale też mogli skorzystać z wody do picia lub
drobnego posiłku regeneracyjnego. Najlepszymi na 52
km okazali się Edmund Garczewski ze Szczecina, który
przepłynął w czasie: 4h22m08s i Agnieszka Uklańska
z Warszawy (5h18m17s), a na 30 km Marta Kuźniarska
z Żółwina pod Warszawą (3h10m01s) i Krzysztof Auron z Suwałk (3h25m15s).

- ksiądz dr Jacek Nogowski. Prezentacjom towarzyszyła
wystawa fotograficzna członków Suwalskiej OT pn. „Top
Ziemi Suwalskiej” (w Wigrach można ją jeszcze obejrzeć
do końca sierpnia 2018).
Ten intensywny dzień zakończył się ceremonią dekoracji i nagradzania maratończyków oraz koncertem
zespołu szantowego „Nocny Patrol”.
A był to pierwszy dzień Aktywnej Majówki nad Wigrami. Następnego dnia (w niedzielę 13 maja) wielu
z kajaków przesiadło się na rowery, by wraz z przewodnikami Wigierskiego Parku Narodowego w ten
sposób poznawać nadwigierską przyrodę.
Tekst i zdjęcia: Beata Chełmicka-Bordzio

Wielki Test Kajaków – druga edycja
W czasie, gdy maratończycy płynęli z nurtem rzeki, przy
zatoce kamedulskiej w Wigrach, firma KayakZone, w ramach Wielkiego Testu Kajaków, zaprezentowała sprzęt
pływający (ok. 50 jednostek), w tym swoją najnowszą
produkcję – premierowy Caribou Kayak Adventure.
Ponadto na terenie ogrodów wigierskich i w ich sąsiedztwie rozstawione były stoiska z regionalnymi przysmakami – m.in. z wędzonymi rybami (w tym sielawą), serami podpuszczkowymi producentów ze Stowarzyszenia
„Macierzanka” z ok. Wiżajn, sękaczami i mrowiskami, ale
też z lokalnym piwem – reaktywowanego Browaru Północnego z Suwałk. Były też stoiska informacyjne: Szlaków
Papieskich, Wigierskiego Parku Narodowego, Wigierskiego Stowarzyszenia Turystycznego i innych członków
Suwalskiej Organizacji Turystycznej, a także stoisko województwa podlaskiego ze szlakiem Green Velo. Można było
również nabyć mapy i publikacje Wydawnictwa MAPY TD.
Na stoisku Suwalskiej OT zainteresowaniem odwiedzających cieszył się quiz turystyczno-krajoznawczy o regionie
- z nagrodami. Natomiast w Domu Królewskim Klasztoru
podczas prezentacji multimedialnych można było zapoznać się z walorami tutejszego Królestwa szlaku Green
Velo (Beata Chełmicka-Bordzio), walorami wodnymi Suwalszczyzny (Hubert Stojanowski), o Szlakach Papieskich
w Polsce opowiadała siostra dr Blanka Szymańska, a o kalendarium obchodów 350-lecia wigierskich kamedułów

fot. Jarosław Borejszo
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Patronat

Sierpc

Skansen w Sierpcu
Miejsce poza czasem

Za górami, za lasami, leży nad dwiema rzekami... tak można by zacząć osadzoną
w realiach bajek braci Grimm opowieść o świecie, którego już dziś nie ma. Świat
Baby Jagi, Jasia i Małgosi, ale przecież też naszych dziadków i pradziadków. Jeśli
nie wiesz, co oznaczają żniwa, miodobranie czy wykopki – ruszaj do Sierpca, do
Muzeum Wsi Mazowieckiej.
Drewniane chałupy stoją
wprawdzie jeszcze w wielu
miejscach w Polsce, ale ze
słomianymi dachami już chyba
się nigdzie nie znajdzie.
W Sierpcu nie dość, że stoi
kilka takich perełek, to do
tego są to domy, do których
można wejść, a w środku
wysłuchać od pracowników
muzeum ciekawostek na temat
wyposażenia chałupy, życia w
niej, a także o ludziach w nich
mieszkających - biednych czy
bogatszych chłopach, kowalach,
nauczycielach.
Chałupy pełne są oryginalnych
sprzętów, używanych przez
wiele lat, przez mieszkających w
nich ludzi.
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S

ierpc znajduje się w sercu Polski, tam gdzie Mazowsze graniczy z Kujawami i ziemią dobrzyńską. Wspomniane rzeki to oczywiście Sierpienica
i Skrwa, zawsze dające Sierpczanom żywność i rozwój.
Ziemia sierpecka zamieszkiwana była w głównej mierze
przez ludność chłopską żyjącą w małych, obejmujących
kilka, rzadziej kilkanaście zagród siedliskach. Majątki
ziemiańskie też nie były tu duże, dominowały małe
i średnie posiadłości. Przemierzając dziś te ziemie bez
trudu napotkać można zapomniane wsie. Niemało tu

zrujnowanych budynków stojących samotnie pośród
dzikiej roślinności. Ukryte w nich opowieści czekają
tylko na wysłuchanie. Po przeniesieniu ich na teren
Skansenu i renowacji służą przybliżaniu kultury, obyczajów i obrzędowości dawnego Mazowsza.

dokończenie artykułu
w PSK nr 669
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Przewodnik po muzeach – dzień za darmo
Miasto

Dzień za
darmo to:

Muzeum
zamknięte w:

Telefon

www

Zamek - Muzeum w Pieskowej Skale

Pieskowa
Skała

piątek

poniedziałek

12 648 99 77

www.pieskowaskala.pl

Muzeum Kolejnictwa

Warszawa

poniedziałek

—

22 620 04 80

www.stacjamuzeum.pl

Muzeum Karykatury

Warszawa

wtorek

poniedziałek

22 827 88 95

www.muzeumkarykatury.pl

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Warszawa

czwartek

poniedziałek

22 556 96 51

www.zacheta.art.pl

Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski

Warszawa

czwartek

poniedziałek

22 628 76 83

www.u-jazdowski.pl

Pałac Króla Jana III w Wilanowie

Warszawa

czwartek

wtorek (poza
sezonem turystycznym)

22 54 42 700

www.wilanow-palac.pl

Muzeum Farmacji

Warszawa

czwartek

poniedziałek

22 831 71 79

www.muzeumfarmacji.
muzeumwarszawy.pl

Muzeum Rzeźby im. Xawerego
Dunikowskiego w Królikarni

Warszawa

wszystkie

poniedziałek

22 843 15 86

www.krolikarnia.mnw.art.pl

Muzeum Sportu i Turystyki

Warszawa

sobota

poniedziałek

22 56 03 780

www.muzeumsportu.waw.pl

22 629 52 71

www.muzeumwp.pl

Nazwa muzeum

Muzeum Wojska Polskiego

Warszawa

czwartek

poniedziałek,
wtorek

Muzeum Powstania Warszawskiego

Warszawa

niedziela

wtorek

22 539 79 05

www.1944.pl

Muzeum Fryderyka Chopina

Warszawa

niedziela

poniedziałek

22 441 62 51

www.chopin.museum

Muzeum Ziemi

Warszawa

niedziela

sobota

22 621 76 24

www.mz.pan.pl

Muzeum Historii Żydów Polskich

Warszawa

czwartek

wtorek

22 471 03 01

www.polin.pl

12 656 56 25

www.mhk.pl/oddzialy/apteka-pod-orlem

Apteka Pod Orłem
Muzeum Historyczne

Kraków

poniedziałek

w drugi wtorek
miesiąca

Cyberteka - Pałac Krzysztofory

Kraków

wtorek

poniedziałek

12 619 23 35

www.mhk.pl/oddzialy/palac-krzysztofory

Podziemia Rynku
Muzeum Historyczne

Kraków

wtorek

w drugi
poniedziałek
miesiąca

12 426 50 60

www.mhk.pl/oddzialy/rynek-podziemny

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej

Kraków

wtorek

poniedziałek

12 263 40 03

www.mocak.pl

Ulica Pomorska - Muzeum Historyczne

Kraków

wtorek

poniedziałek

12 633 14 14

www.mhk.pl/oddzialy/ulica-pomorska

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków

sobota

niedziela

12 663 13 07

www.maius.uj.edu.pl

Muzeum Inżynierii Miejskiej

Kraków

wtorek

poniedziałek

12 428 66 00

www.mim.krakow.pl

12 422-42-19

www.mhk.pl/oddzialy/kamienicahipolitow

Kamienica Hipolitów

Kraków

środa

poniedziałek,
wtorek

Muzeum Archeologiczne - Gmach
Główny

Kraków

niedziela

sobota

12 422 71 00

www.mnk.pl/oddzial/gmach-glowny

Muzeum Armii Krajowej

Kraków

niedziela

poniedziałek

12 41 00 770

www.muzeum-ak.pl

Muzeum Etnograficzne

Kraków

niedziela

poniedziałek

12 430 55 75

www.etnomuzeum.eu

Muzeum Narodowe w Krakowie Gmach Główny

Kraków

niedziela

poniedziałek

12 433 57 44

www.ma.krakow.pl

Muzeum Czapskich - Kraków

Kraków

niedziela

poniedziałek

12 433 58 40

www.mnk.pl/oddzial/muzeum-imemeryka-hutten-czapskiego

Dom Matejki - Kraków

Kraków

niedziela

poniedziałek

12 433 59 63

www.mnk.pl/oddzial/dom-jana-matejki

Kamienica Szołayskich – Kraków

Kraków

cały tydzień

poniedziałek

12 433 54 50

www.mnk.pl/oddzial/kamienicaszolayskich

Pałac biskupa Erazma Ciołka

Kraków

niedziela

poniedziałek

12 433 59 20

www.mnk.pl/oddzial/palac-biskupaerazma-ciolka

Europeum - Kraków

Kraków

niedziela

poniedziałek

12 433-57-64

www.mnk.pl/oddzial/osrodek-kulturyeuropejskiej-europeum

Dom Mehoffera - Kraków

Kraków

niedziela

poniedziałek

12 433 58 89

www.mnk.pl/oddzial/dom-jozefamehoffera

Dom Matejki - Kraków

Kraków

niedziela

poniedziałek

12 433-59-63

www.mnk.pl/oddzial/dom-jana-matejki

Muzeum Przemysłu Naftowego
i Etnografii w Libuszy

Libusza

cały tydzień

czynne non-stop

13 44 75 333

www.libuszamuzeum.iap.pl
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Rowerem na weekend
Wigry

Wokół Wigier

Tym razem jakby na przekór swoim zasadom przemieszczania się z punktu A do punktu B,
pojechałem z punktu A i wróciłem do punktu A. I do tego jeszcze nie pojechałem sam,
ale w grupie około 30 rowerzystów, tak samo jak ja, zwabionych urokami Wigierskiego
Parku Narodowego i jego miłych przewodników...
Na przekór zwyczajom tym
razem pojechałem na wycieczkę
zorganizowaną, to przecież
zawsze „w kupie raźniej”...

Warto też zajrzeć do Muzeum
Wigierskiego PN. Muzeum
dysponuje łodzią motorową
wyposażoną w szklane dno ciekawe przeżycie podglądać
rybki, i zobaczyć co leży na dnie
jeziora.
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S

tart o dziesiątej rano. Akurat aby się wyspać i zjeść
porządne śniadanie. Bo potem, w lesie sklepów już
nie będzie. Zresztą jest niedziela niehandlowa, to
i sklepy mogą być pozamykane. Woda (w jeziorze)
jakby co – jest, malin w parku i tak nie wolno zrywać.
Nie ma co narzekać! Jedziemy!

dokończenie artykułu
w PSK nr 669

Muzeum

Kraków

Muzeum Podgórza

Kraków
Działalność muzeum oraz prezentowanych
w nim wystaw czasowych ma dotyczyć całego prawobrzeżnego Krakowa, podczas gdy tematyka
wystawy stałej skoncentruje się na historii dawnego miasta Podgórze. Jednym z najważniejszych
aspektów działalności muzeum ma być integracja
społeczności Podgórza. Ma się ono stać swego rodzaju centrum spotkań społeczności lokalnej.

Zabytkowy budynek osiemnastowiecznej karczmy stał się
w kwietniu 2018 roku muzeum Podgórza, miasta wchłoniętego
przez Kraków już ponad sto lat temu...

P

odgórze dziś to prawobrzeżna część Krakowa,
z historią sięgającą pierwszego rozbioru Polski.
Wtedy to mnogość przywilejów cesarskich (Józefa II Habsburga) spowodowały napływ osadników,
w tym kupców, rzemieślników i flisaków do podkrakowskiej osady, później nazwanej Josefstadt. Kilkanaście
lat potem miasto „przeniosło się” do Księstwa Warszawskiego, następnie przyłączyło się do Krakowa,
by w końcu, oddzielone od niego granicą państwową,
powrócić do Austrii. Podgórze (bo tak w końcu zostało
nazwane) z Krakowem połączyło się sto lat później,
gdy od roku trwała już Wielka Wojna. Dziś jest XIII
dzielnicą Krakowa.

Sklepy dawnej karczmy stały się
miejscem przyjaznym dzieciom,
gdzie mogą one rozwijać swoje
artystyczne i naukowe talenty

dokończenie artykułu
w PSK nr 669
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Zabytek

Środa
Wielkopolska

Perony dworca kolejowego
Środa Miasto

Parowóz typu Px-48, będący
główną lokomotywą Średzkiej
Kolei Powiatowej
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Kolejką na wyspę

Koleje wąskotorowe, kiedyś rozpowszechnione w Polsce, dziś istnieją
jedynie jako zabytki techniki i atrakcje turystyczne. Jedną z nich jest
kolej kursująca ze Środy Wielkopolskiej do Zaniemyśla.

T

o tylko krótki, czternastokilometrowy odcinek, ale
mało kto pamięta, że jeszcze 50 lat temu można
było tą linią dojechać do… Poznania.

dokończenie artykułu
w PSK nr 669

Zabytek

Głogów

Ratusz

w Głogowie

dokończenie artykułu
w PSK nr 669
Gdyby nie Gdańsk – to Głogów szczyciłby się najwyższą wieżą
ratuszową w Polsce. 80,35 metra robi wrażenie. A świadomość, że
wieża jest tylko jednym z wielu zabytków Głogowa, (w dodatku
znakomicie przygotowanym do celów turystycznych) musi sprawić, że
pominięcie tego miasta na trasie letnich wypraw, będzie stratą trudną
do odrobienia.
49

Kraj

Wągrowiec

Osobliwość
w Wągrowcu

Skrzyżowanie rzek to dość rzadkie zjawisko, w przyrodzie raczej nie występuje. Spotkać można
w naturalnych warunkach jedynie bifurkację, czyli rozwidlenie się rzeki, ale takie, że wody od tego
miejsca toczone są do dwóch różnych zlewni. Tymczasem wody Nielby i Wełny kilka kilometrów w dół,
łączą się ze sobą i dalej płyną już razem.

dokończenie artykułu
w PSK nr 669

Wełna – rzeka o długości ok. 118km. Swoje źródła ma gdzieś niedaleko
Gniezna, a ujście w okolicach Obornik, do Warty. Zanim tam dotrze –
przepływa przez wiele jezior, z których największe to – j. Rogozińskie
w Rogoźnie i jezioro Zioło i Rogowskie w okolicach Rogowa.

N

ielba
– rzeka mała, krótka,
o długości
ok. 30km.
Wypływa gdzieś
w o ko l i cach jeziora Rgielsko,
w Wągrowcu krzyżuje
się z rzeką Wełną,
i niedaleko
od miejsca
skrzyżowania znajduje w niej ujście.

Nie ma bezpośredniego dojazdu do „krzyżówki”. Samochód należy zostawić na ul. Krętej/Piaskowej od północnego zachodu, albo na ul.
Gnieźnieńskiej/Spokojnej od południa/zachodu – i dalej powędrować już na piechotę.
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Fortyfikacje

Poznań

Forty

w Poznaniu

Jakie może być odczucie projektanta który widzi, jak na jego oczach dzieło, na którego
zaprojektowanie poświęcił wiele trudu, wysiłku i czasu, nagle z przyczyn niezależnych
od niego staje się przestarzałe i niefunkcjonalne?

T

ak właśnie stało się z budową twierdzy w Poznaniu.
Prace projektowe, trwające trzy lata, a wykonane
według ówczesnych standardowych projektów
generała Biehlera zatwierdzono już w 1865r. Jednak
budowę rozpoczęto dopiero w roku 1876. Ich rozmach
i monumentalny rozmiar miał budzić podziw i respekt
wśród potencjalnych agresorów, za których według
władz pruskich uchodziła Rosja oraz... Polacy dążący

do niepodległości. Przez sześć lat pierwszego etapu budowy powstało dziewięć fortów głównych i trzy forty
pośrednie, systemy dróg dojazdowych oraz droga rokadowa, Kolejne forty powstały w latach 1887-1890.

Konzentrationslager Posen
założono na terenie Fortu VII
Colomb. Straciło tu życie kilka
tysięcy osób.

dokończenie artykułu
w PSK nr 669

52

Wyprawa z plecakiem

Beskid
Żywiecki

Beskid Żywiecki

panoramy i krokusy
Krokusy w Chochołowskiej? Nie, dziękuję! Na krokusy jeżdżę w Beskid Żywiecki. Na
szlaku na Pilsko jest ich tyle, że łąki zabarwiają się na fioletowo. I tam można być
z kwiatami sam na sam, bez tysięcy ceprów obok....

D

wudniowa, słoneczna wędrówka przez Beskid
Ży wiecki mocno
zapadła mi w pamięć.
Wielka w tym zasługa fioletowych
połaci krokusów,
których nie sposób tam nie zauważyć. Rosną
w wielu pięknych miejscach
dodatkowo
uatrakcyjniając
wczesnowiosenny wypad w góry.
By zobaczyć kwiet-
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ne dywany wcale nie trzeba wybierać
się do przereklamowanej Doliny
Chochołowskiej w Tatrach. Ale
to tylko dodatkowy walor wycieczki w góry. W jej trakcie
pokonałam około trzydzieści kilometrów i dopisałam
kolejne siedem szczytów
do Korony Beskidu Żywieckiego.

dokończenie artykułu
w PSK nr 669

Patronat

Dookoła Polski klasykami
23 czerwca – 7 lipca 2018

Volvo 1800E na Rynku w Krakowie

Piotr Tyralik (41 l.)
z żoną Renatą:

Skład wyprawy:

– Po Polsce jeździmy od
19 lat, a nadal jest wiele
miejsc, w których nigdy nie
byliśmy, a z reguły w dane
miejsce jedziemy tylko raz.
Wyprawa dookoła Polski jest świetnym sposobem na
zwiedzenie kolejnych ciekawych miejsc, i to w dodatku
samochodem, który od zawsze był naszym marzeniem.
Członkami Stowarzyszenia Europejskiej Asocjacji
Automobilerów jesteśmy od 2013 roku.
Dlaczego jedziemy dookoła Polski? Uważamy z żoną,
że żyjemy w pięknym kraju gdzie jest wiele ciekawych
miejsc do zobaczenia a ta wyprawa jest świetnym sposobem ich realizacji jak również prze fajnym spędzeniem
wolnego czasu w miłym towarzystwie a w dodatku w samochodzie który uwielbiamy.

Citroën Ami 6

Jacek Borzęcki
– socjolog
i dziennikarz,
prowadzi
w Krakowie
apart-hotel

Samochód: Jeep Wrangler YJ, rocznik 1989.

Miłośnik motoryzacji już od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Posiadacz jednego z najpiękniejszych
samochodów minionych lat, czyli volvo 1800E, i dla
równowagi - jednego z najbrzydszych (poza multiplą),
czyli citroena ami 6.
Inicjator i jeden ze współzałożycieli Europejskiej
Asocjacji Automobilerów (od 2008r.).
Prezes tego stowarzyszenia trzecią kadencję.
Jeden z prekursorów odrodzenia turystyki w duchu starej motoryzacji, wzorem lat przedwojennych.
Organizator lub współorganizator wielu imprez krajoznawczych, jak np. Wielka Beskidzka, Eskapada Patriotyczne ,Majówki EAA, Eskapady Jurajskie.
Jacek Borzęcki

Citroen Ami 6 – 1966
Garbus – 1971
Jeep Wrangler – 1989
Chevrolet Chevy – 1988
Citroen HY – 1974
Alfa Romeo Spider – 1969

P. Tyralik
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KRAJ

Korona Beskidu Żywieckiego

B

eskid Żywiecki ze swoją sztandarową Babią Górą
(Diablakiem) należy do ścisłej czołówki najbardziej
znanych pasm górskich w Polsce . Kapryśna Babia
Góra uważana jest za Królową Beskidów. Dlaczego
kapryśna ? A dlatego, że ciężko trafić na niej na dobre
warunki pogodowe. A jest to góra, na której szczególnie mocno wiatr daje się we znaki.
Jednym z celów dla którego powstał Klub (KZKG
RP) jest chęć pokazania, że nie tylko najbardziej znane
szczyty warte są by je zdobyć. Przykładem niech będzie nasze spotkanie na przełęczy Krowiarki w piękny,
słoneczny dzień, gdy rano chwile poobserwowałam
zachowanie turystów. Otóż na ponad dwustu wędrowców, których tam wówczas naliczyłam, tylko ja z mężem poszliśmy na Pilsko! Wszyscy inni podreptali właśnie na Babią Górę!
Jest w Beskidzie jeszcze kilka znanych i obleganych
szczytów, ale jest wiele innych równie pięknych, na których nie napotkacie tłumów, gdzie w spokoju będziecie

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

Szczyt

Wysokość

Babia Góra
Gówniak
Pilsko
Kępa
Mała Babia Góra (Cyl)
Polica
Sokolica
Romanka
Munczolik
Palenica
Lipowski Wierch
Rysianka
Czyrniec
Cyl Hali Śmietanowej
Boraczy Wierch
Złota Grapa
Okrąglica
Wielka Racza
Wielka Rycerzowa
Trzy Kopce
Mędralowa
Muńcuł
Oszust
Syhlec
Bendoszka Wielka
Hruba Buczyna
Kolisty Groń /Magurka/
Jałowiec
Krawców Wierch
Czerniawa Sucha
Jaworzyna
Lachów Groń
Mędralowa Zachodnia
Rachowiec
Wajdów Groń

1725
1617
1557
1521
1515
1369
1367
1366
1356
1343
1324
1322
1318
1298
1244
1242
1239
1236
1226
1216
1169
1165
1155
1146
1144
1132
1114
1111
1071
1062
1047
1045
1024
954
934

wdychać świeże, górskie powietrze, bez przepychanek
na szlaku i „pan tu nie stał” na szczycie.
Korona Beskidu Żywieckiego to jedna z największych
koron Klubu; do zdobycia jest tu aż 35 szczytów. Za zdobycie wszystkich - otrzymasz odznakę złotą, za zdobycie
25 - odznakę srebrną, a za 10 - brązową.
Odznaka popularna
przysługuje, podobnie jak
w przypadku innych pasm
górskich, za zdobycie już
jednego szczytu.
Zapraszam ana stronę Klubu: facebook.com/kzkgrp/
Tekst: Edyta Mikoś www.podszczytem.pl,
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Kościoły i sanktuaria

Kraków

Kościół bernardynów
w Krakowie

To już trzeci w tym miejscu kościół w Krakowie. Wcześniej stał tam
gotycki kościół wybudowany z kamienia, a jeszcze wcześniej –
drewniany, o którym niestety nie wiemy prawie nic.

R

ównież i trzecia świątynia została wzniesiona z kamienia. Wybudowano ją w latach 1659-80, w stylu
wczesnego baroku, niedaleko Wzgórza Wawelskiego, w miejscu wspomnianej gotyckiej budowli,
zniszczonej w trakcie potopu. Krakowianie nazwali to
miejsce Stradomiem, była to w tamtych czasach samodzielna osada, jakby łącznik między Krakowem,
a Kazimierzem.

dokończenie artykułu
w PSK nr 669

Licząca ponad trzysta lat
świątynia zbudowana
została w latach 1659-80
dzięki fundacji Zofii Ługowskiej
i Stanisława Witowskiego,
kasztelana sandomierskiego.
Stojący wcześniej w tym
miejscu kościół, zbudowany w
stylu gotyckim powstał 14531500 z inicjatywy biskupa
krakowskiego Zbigniewa
Oleśnickiego i fundacji króla
Kazimierza Jagiellończyka.
Po śmierci biskupa
Oleśnickiego, dalsze prace
budowlane nadzorował m.in.
kanonik krakowski
i kronikarz Jan Długosz.

N a sąsiedniej stronie: studnia
św. Szymona i Taniec śmierci.
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Patronat

Wieliczka

Konkurs fotograficzny
„Uroki naszej okolicy III” - Finał

Już trzeci raz Wieliczka,
a konkretnie Zespół Szkół im.
Brata Alberta Kosiby gościł
w swych progach finalistów
ogólnopolskiego Konkursu
Fotograficznego „Uroki naszej
okolicy”.

A

ż do połowy kwietnia napływały albumy przygotowane przez młodzież, w odpowiedzi na ogłoszony jeszcze w 2017 roku konkurs fotograficzny
przeznaczony wyłącznie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Listonosz
przynosił prace z wielu stron Polski - z Wielkopolski,
z Warmii, Podkarpacia czy z Małopolski.
rystyna Kluska

dokończenie artykułu
w PSK nr 669
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Nie tylko Powązki

Zembrzyce

Cmentarz choleryczny
w Zembrzycach

pomnik pamięci wielkiej epidemii
z I połowy XIX wieku
Pierwsza połowa XIX w. zapisała się tragicznie w kronikach wsi i miast galicyjskich. W tym
okresie niemalże co roku gwałtownie wzbierały rzeki przyczyniając się do występowania
licznych strat powodziowych. Panująca przez wiele lat słota powodowała nieurodzaj
i prowadziła do zubożenia mieszkańców tych regionów. Dodatkowo Galicję nawiedzały
działania wojenne, oraz wybuchały bunty chłopskie. Te wszystkie zdarzenia przyczyniły
się do tego że obszar ten nawiedzały wielkie epidemie chorób zakaźnych.

dokończenie artykułu
w PSK nr 669
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Konkursy
konkursy

konkursy konkursy konkursy konkursy konkursy konkursy konkursy ,

Klasyfikacja Długofalowa 2017

J

eszcze raz dziękujemy za udział w Konkursie
Długofalowym, jak i oczywiście we wszystkich „pojedynczych” konkursach.
Wszyscy uczestnicy tego Konkursu zostaną
uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, część
z nich już rozesłaliśmy, pozostałe zostaną wysłane z kolejnymi numerami prenumeraty.
Także razem z prenumeratą (dla niektórych
bez) rozesłaliśmy Odznakę Jubileuszową „Poznaj swój kraj”. Informujemy też od razu, że
zostało nam kilka sztuk złotych odznak, które
przeznaczymy dla osób zasłużonych dla Miesięcznika. Droga do ich zdobycia – nie jest zatem zamknięta.
Bez żadnych warunków można za to zdobyć
odznakę srebrną. Ale i jej nakład wyczerpie się
po pewnym czasie, warto więc zaopatrzyć się
w nią już teraz.
Publikujemy pierwsze pytania do Konkursu
Długofalowego na 2018 rok. Warunki i Regulamin opublikujemy w następnym numerze.
konkursy

Powracamy do pomysłu wysyłania zagadek
drogą mailową. Tym razem będziemy je wysyłać
w formie mini e-Psk (wersja na smartfon). Nie
będzie w nim jednak krzyżówek.
Prosimy chętnych Prenumeratorów o „zgłaszanie zapotrzebowania”. Warunek jest jednak taki, że musimy otrzymać odpowiedź na
postawione tam zagadki. Mogą być błędne, ale
muszą być. W razie nie otrzymania odpowiedzi – wstrzymamy wysyłkę kolejnych numerów mini e-Psk.

Do Konkursu Długofalowego
(Krajoznawczego)
wliczamy:
— Fotozagadkę (obiekt i miejscowość – 2 pkt)
— Znaszli ten kraj (nazwę i lokalizację - 2 pkt)
— Co to za miasto (nazwę miasta - 1 pkt)
— Co to za drzewo (tylko z listy 60 Drzew
Psk – numer drzewa 1 pkt)

konkursy konkursy konkursy konkursy konkursy konkursy konkursy ,

Wyniki Konkursu dla Uczniów
Numer 7/2017
a) Łysica
b) Babia Góra
c) Ślęża

Numer 10/2017
a) Trzy Korony
b) Jaworzyna Krynicka
c) Połonina Caryńska

Numer 8/2017
a) Rysy
b) Śnieżnik
c) Śnieżka

Numer 11/2017
a) Radziejowa
b) Halicz
c) Szyndzielnia

Numer 9/2017
a) Szczeliniec
b) Wielka Kopa (Rudawy)
c) Kasprowy Wierch

Numer 12/2017
a) Tarnica
b) Chełmiec
c) Turbacz

K

onkurs był trudny lub może nawet bardzo
trudny. Otrzymywaliśmy tylko pojedyncze odpowiedzi od (w sumie) kilkunastu
uczniów. Trudno więc mówić o jakiejś klasyfikacji.
Niemniej największa ilość punktów zdobyła Zuzanna z Legionowa, niewiele ustępował jej Wojtek
z Ciechocinka. Ania z Łodzi wypłynęła w ostatnim
rzucie na trzecią lokatę, ale do zwycięzcy i zdobywcy drugiego miejsca odległość była duża.
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Mam nadzieję, że zraziliśmy Was trudnością
tego konkursu, obiecujemy, że kolejny będzie
łatwiejszy. Cieszcie się z nagród – dobrego jakościowo, firmowego plecaka średniej wielkości, i śpiworów – niewielkich objętościowo, by
nie zajmowały pół plecaka, ale ciepłych i markowych.
Czekamy na Wasze zdjęcia ze szlaków, bo
nagrody już powinniście dostać. Zostały wysłane na adres szkoły.

Z naszej okładki
Rospuda

Rospuda

Od Rospudy do Rospudy, między
tymi jeziorami wije się Rospuda
– jedna z najciekawszych dla
kajakarzy rzek Polski.

C

hodzi tu oczywiście o jezioro Rospuda Filipowska,
skąd rzeka zaczyna swój bieg i jezioro Rospuda
Augustowska, gdzie jej bieg się kończy. Tak się
umówiono, bo z Rospudy Augustowskiej wypływa
Netta, która można by uznać za przedłużenie Rospudy.

Najpiękniejsze fragmenty rzeki

dokończenie artykułu
w PSK nr 669

Czy szuwary
zamkną szlak?

Idealne miejsce na przystań,
może na pole namiotowe?
Na pewno brakuje przynajmniej
tablicy z informacją o bunkrach,
bo z dołu nikt tych fortyfikacji
nie dostrzeże.

75

W świecie roślin
Przetacznik ożankowy (Veronica
chamaedrys L) to chwast
występujący nie tylko na łąkach,
ale również na odłogach, gdzie
jego występowanie przyczynia
się do trudności w ponownym
wykorzystaniu takiego miejsca.
Jego rozprzestrzenianie jest
szybkie ze względu na sposoby
rozmnażania się. Warto też
wspomnieć, że łodyga omawianej
rośliny ma zdolność ukorzeniać
się co prowadzi to tego, że
niedokładne wybranie jej może
skutkować odrodzeniem się tej
rośliny.

Przetacznik
ożankowy

K

wiaty przetacznika ożankowego są ułożone w tzw.
luźnych gronach. Szypułki kwiatów wykazują się
owłosieniem i nie są wiele dłuższe w stosunku
do kielicha. Występuje kielich złożony, zbudowany
z czterech działek, których długość nie przekracza 5
mm. Korona jest rozpostarta. Jej szerokość waha się
od 10 do 15 mm. Zbudowana jest z 4 płatków koloru
niebieskiego. Płatki te, z wyjątkiem jednego...

dokończenie artykułu
w PSK nr 669
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Konkurs tylko w wydaniu papierowym
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Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres
Redakcji lub mailem na:
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl do dnia
23 lipca 2018 r.

Prosimy o odpowiedzi WSZYSTKICH Czytelników, natomiast w Konkursie Długofalowym punkty zliczać będziemy tylko naszym Prenumeratorom.

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym
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.

dokończenie artykułu
w PSK nr 667

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Je rzy Bralczyk

Znasz-li ten kraj

C

hronimy wiele: siebie, innych ludzi, rzeczy. Dawniej był
rzeczownik chrona, odnoszący się do takiego chronienia,
dziś mamy tylko dokonaną ochronę, słusznie, bo co to za
chronienie bez ochronienia. Mamy nawet ochronkę, ale to nie małe
ochronienie (ono powinno być skuteczne, zatem raczej duże
niż małe), tylko miejsce, gdzie małe dzieci powinny się czuć
bezpiecznie. Tak jak my w schronie, a w schronisku wędrowcy.
I nie tylko oni, bo przecież mamy różne schroniska. Pewien ich
rodzaj jest też przeznaczony dla ludzi, którzy inaczej nie dają
sobie rady: dla starych, dla bezdomnych, w ogóle mniej dołężnych, upośledzonych. Warunki tam może nie najlepsze, nieco
polowe, ale bezpieczeństwo powinno być zapewnione.

Fotozagadka

Schronisko to miejsce, w którym można się
schronić. Schronić można się także w schronie,
którego krótsza nazwa może wskazywać na
większy pośpiech w chronieniu się, bo tu
zagraża niebezpieczeństwo, śmierć nawet,
podczas gdy schronisko daje schronienie
najczęściej przed nieżyczliwościami natury
naturalnej. Zresztą schronisko kiedyś znaczyło
po prostu ‚schronienie’.

Do konkursów z numeru 01-03/2018 nagrody zostały ufundowane przez Wydawcę Miesięcznika „Poznaj swój kraj”.

S chronisko

KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONK

FElieton bralczyka

ARTYKUŁ ARCHIWALNY psk 3/1979
77

rozwiązania konkursów

Poznaj swój kraj 12/2017

Krzyżówka 668
Rozwiązaniem krzyżówki
z numeru 12/2017 jest hasło:
„Szukając pyłku i nektaru
trzmiel uczy się
i zapamiętuje kształt, zapach
i barwę odwiedzanych kwiatów”.
Otrzymaliśmy 43 maile i tylko
9 kartek pocztowych.
Nagrody wylosowali: p. Henryk
z Wrześni; p. Wojciech
z Krosna i p. Bogdan Rost
z Olsztyna.

„Fotozagadka”
Nie było to trudne. I od razu też
i odpowiedzi więcej, bo 52 maile
i 9 kartek. Chodzi oczywiście
o poznańskie koziołki na wieży ratuszowej.
Nagrodę wylosowała p. Maria
z Lubonia.
Prosimy każdego, kto zechce aby umieszczono jego imię i nazwisko
w naszym Miesięczniku, a także miejscowość, w której mieszka, aby
udzielił nam wyraźniej na to zgody, poprzez dopisanie do swoich
odpowiedzi formułki:
Proszę o publikację podpisu do odpowiedzi: Paweł Cukrowski
z Warszawy (proszę oczywiście podać swoje dane...)

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”
Fotka przedstawia
dzwonnicę kościoła pw.
św. Filipa Neri i św. Jana
Chrzciciela w Poświętnem.
Pytanie niełatwe, ale miejsce
bardziej znane, niż Paczków?
Niemożliwe...
Nagrodę wylosowała p. Iwona
(A203) z Karniewa.
Otrzymaliśmy 27 maili i
3 kartki.

„Jakie to miasto”
Na fotografii
pokazaliśmy
fragment
centrum
Paczkowa.
Otrzymaliśmy
19 maili
i 2 kartki.
Nagrodę
wylosował
p. Przemysław
z Wrocławia.

Konkurs dla Uczniów
Tym razem prawidłowych odpowiedzi udzielili:
Przemek z SP w Lublinie, Ania z SP w Łodzi
i Ola z Gimnazjum w Kaliszu.

Nagroda dla spóźnialskich
Otrzymaliśmy sześć spóźnionych odpowiedzi. Nagrodę wylosował
p. Jacek z Krakowa.

Autorzy tekstów i zdjęć: Jarosław Asztemborski, Marek Barowicz, Jerzy Bralczyk, Beata
Chełmicka-Bordzio, Paweł Cukrowski, Barbara Fliegel, Paweł Franczak, Rafał Mariusz
Kaczmarek, Krystyna Kluska, Edyta Mikoś, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kamil
Nowak, Daniel Sypniewski, Anna Tucznio, Janusz Wierzbicki, Agnieszka Wójcik

Okładka: Rospuda fot. Paweł Cukrowski
Nakład: 8000 egz.
Kod numeru: AB60 6133 1871

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.

Co to za miasto?

Numer konta: PKO BP 02 1020 1026 0000 1602 0119 3895

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

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

Prosimy o odpowiedzi WSZYSTKICH Czytelników.
Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres Redakcji lub e-mailem na: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl
do dnia 23 lipca 2018 r.

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

BezpLatne wejSciOwki

Obiekty Rekomendowane

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

30% zniżki dla naszych Prenumeratorów

09-200 Sierpc, ul. Gabriela Narutowicza 64
Skansen
budownictwa wiejskiego

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

Jaskinia Wierzchowska

32-089 Wierzchowie, Wielka Wieś
Najdłuższa trasa
jaskiniowa w Polsce

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

Piaseczyńsko - Grójeckie
Towarzystwo Kolei Wąskotorowej

Wycieczki wąskotorówką

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

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

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

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Poznaj Taniej Poznaj Taniej Poznaj Taniej Poznaj Taniej

88-410 Gąsawa Biskupin 17

Muzeum
Archeologiczne

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

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

UWAGA, bardzo ważne!
Jeśli jesteś zainteresowany publikacją, razem ze zdjęciem przyślij nam
swoja zgodę na publikację w Miesięczniku i/albo na naszej stronie www, oraz
Facebook. Ze względów organizacyjnych maile bez takiej zgody zostaną bezzwłocznie usunięte.
Razem ze zdjęciem przyślij nam informację, jakimi wejściówkami jesteś zainteresowany.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
31-011 Kraków, ul. Rynek Główny 35
12-426-50-60 info@mhk.pl

www.mhk.pl

Muzeum Historyczne

WEJŚCIÓWKI NA SPECJALNYCH ZASADACH

NIEMODLIN
Muzeum Rolnictwa

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

Zamek w Niemodlinie

49-100 Niemodlin, ul. Rynek 55
NIEMODLIN

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

Zamek Czocha

59-820 Sucha Leśna, Sucha
75 721-15-53 zamekczocha@amwhotele.pl
www.zamekczocha.com

Zniżki dla Prenumeratorów
15% zniżki

Dla kogo bezpłatne wejściówki?
A) dla wszystkich tych, którzy przyślą nam swoje zdjęcie na tle obiektu prezentowanego na okładce, których zdjęcia zostaną opublikowane w Miesięczniku. Pierwszeństwo mają zdjęcia tych osób, które sfotografują się razem z naszą
flagietką, lub wydanym w 2018 roku numerem Miesięcznika.
B) dla Czytelników, którzy zechcą (lub już zechcieli) ufundować prenumeraty dla szkoły, biblioteki, SKKT, Domu Dziecka, czy innej instytucji. Za każdą
prenumeratę przyznamy dwie podwójne wejściówki.
C) dla Prenumeratorów biorących udział w imprezach, których Patronem
Medialnym jest „Poznaj swój kraj”. Wykaz tych imprez publikujemy obok.
D) dla wszystkich, którzy nocują w naszych Obiektach Rekomendowanych. Dla każdej osoby, za każdy pobyt damy jedną wejściówkę.
Zwracamy od razu uwagę, że wykorzystanie bezpłatnych biletów możliwe
jest tylko przy respektowaniu regulaminów danych firm. Chodzi tu przede
wszystkim o takie sytuacje, gdy trzeba wcześniej zarezerwować sobie wejście na wybrany dzień, bo np. obowiązuje limit wejść. Może się też okazać,
że w niektórych przypadkach trzeba będzie zapłacić za obligatoryjną usługę
przewodnika, lub wykupić dodatkowe bilety na zwiedzanie oddzielnie płatnych ekspozycji.

18-230 Ciechanowiec ul. Pałacowa 5

10% zniżki

Poznaj Taniej 2018 to program dla naszych Czytelników, a zwłaszcza dla Prenumeratorów, którzy zainteresowani są nie tylko prostą lekturą naszego Miesięcznika, ale są także aktywnymi turystami, wędrującymi i zwiedzającymi nasz kraj.
Inną grupą dla której przeznaczone są bezpłatne wejściówki są te osoby, które
biorą udział w naszych konkursach – mogą one także liczyć na bezpłatne wejściówki, na zasadach określonych każdorazowo przy konkursach.

Biuro Podróży Artur

00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9 lok. 38

22-403-69-49

Wycieczki krajowe
i zagraniczne

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

Wycieczka z przewodnikiem
75-329 Koszalin ul. Kazimierza Wyki 12/8

Wycieczki krajowe
i zagraniczne

692-455-178

biuro@wycieczkazprzewodnikiem.pl
www.wycieczkazprzewodnikiem.pl

Uwaga: ilość wejściówek jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy oprócz tego najbardziej pożądanego, podawać również obiekt rezerwowy – jeśli
zabraknie wejściówek do „pierwszego wyboru” - wyślemy wejściówki rezerwowe.
Lista Partnerów nie jest zamknięta, liczymy na jej rozszerzenie i zapraszamy
do współpracy.

PATRONATY

Nazwa

Data

Miejsce

Wiślana Odyseja

wybrane
weekendy 2018

Wisłą do Gdańska...

Europejska Asocjacja Automobilerów

23.06 – 7.08.18

adres www
www.facebook.com/leszknaz

Objazd pojazdami klasycznymi dookoła Polski

www.eaa.org.pl/eaa.html

Bike Orient - rajd na orientację

30.06.18

Ćmińsk k. Kielc

www.bikeorient.pl

Marsz Śledzia

18.08.18

Kuźnica na Helu

www.marszsledzia.pl

Bike Orient - rajd na orientację

29.09.18

Beskidy

www.bikeorient.pl

