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zabytkowym moście w miejscowości Jezioro piszemy na stronie 67-68, tu natomiast chcielibyśmy zwrócić uwagę na jego oznakowanie.
„Idąc” od góry – pierwszeństwo mają pojazdy jadące od strony fotografującego. Jednak podobny
znak winien stać i po drugiej stronie mostu. Stąd tego nie widać, ufamy, że stoi nieco bardziej oddalony.
Znak ograniczający prędkość do 10 km/h – ok, jeśli tak trzeba, ufamy że jest ustawiony zgodnie
z wymogami bezpieczeństwa, mimo że tylko nieco szybciej od spaceru.
Dużo wątpliwości wzbudza natomiast znak ograniczający tonaż pojazdów, którym wolno przejechać
przez most do niejednoznacznej „masy własnej”. 8400 kg to akurat tyle, ile mają niektóre wersje starego
autosana, ale masa własna, to masa pustego autobusu. Jeśli będzie w nim około 40 osób (chyba są w nim
42 miejsca), to jego rzeczywisty ciężar sporo przekroczy dopuszczalne 10 ton! Czyli co? Kto wysiada?
Inną sprawą jest też wygląd graficzny znaku, nie odpowiadający znakowi B-18 z Kodeksu Drogowego.

Jubileuszowy Znaczek
do nabycia w Redakcji „Psk”
Cena 25 zł, wysyłka 12 zł

Coś mi się wydaje, że nie do końca chodzi tu więc o ochronę zabytku przed zawaleniem. Ale spokojnie, to wszystko i tak jest „do chrzanu”, jak mawiał niezapomniany Pan Prezes Banku Zbożowego.
Wszystkie te znaki są w świetle Kodeksu Drogowego bez znaczenia. Dlaczego?
Widać przecież gołym okiem, że nie są umieszczone na podanej przez Kodeks wysokości, czyli 2 do
2,20 metra ponad poziomem jezdni, tym samym więc – nie obowiązują... Bądźmy konsekwentni
i wymagający w stosunku nie tylko do osób ustawiających znaki turystyczne, ale i znaki drogowe,
bo zaryzykuję twierdzenie, że to stąd bierze się powszechne ich lekceważenie.

Porządek na półkach - segregatory „Psk”

Chcielibyśmy zaproponować wszystkim tym, którzy kolekcjonują numery
archiwalne „Poznaj swój kraj” segregatory-gazetniki do uporządkowanego
przechowywania ulubionego/-nych czasopism.
Po lewej ich wizualizacja. Będzie ona jeszcze nieco skorygowana, ale
niewiele. Głównie chodzi tu o stronę z danymi współpracujących z nami firm.
Nie wiemy jeszcze, czy wszyscy zechcą być z nami obecni na tym „pudełku”.

Wysokość i szerokość gazetownika dostosowana do formatu A4.
Szerokość zewnętrzna – 60 mm, wewnętrzna 56-57 mm.
Cena w przedpłacie
Cena regularna
(do końca października 2018)
18,90 dla wszystkich
19,90 zł dla wszystkich
16,90 dla Prenumeratorów
17,90 zł dla Prenumeratorów
Koszt wysyłki: ryczałtowo 12 zł niezależnie od ilości. Wysyłka w pierwszej
połowie listopada 2018 roku.
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Moi mili
trzymałem od naszego Czytelnika, zamieszkałego dziś w Niemczech, taki oto list, którego fragment pozwolę sobie zacytować, ponieważ dotyczy spraw, które nie są obojętne dla żadnego krajoznawcy:

„W numerze ”Psk” 12/2017 przeczytałem Pańską wędrówkę rowerową po Kampinoskim Parku Narodowym. Bliskość Warszawy, taka fascynacja przyrodnicza, dużo ważnej historii i kultury. Co mnie
nader zaskoczyło w Pańskim artykule. To błądzenie po szlakach, mierne oznakowania, niepewność
podczas wycieczki. To po części ogranicza większy ruch turystyczny w Kampinosie.
Moją fascynacją są Parki Narodowe...
...W następnym roku wybieram się do Kampinoskiego Parku Narodowego. Stąd też moja prośba: Pan
jako Redaktor Naczelny- mógłby zmobilizować dyrekcję KPN, żeby odnowiła, oznaczyła, opisała te kampinoskie szlaki. Wszak
pracownicy Parku mogę te sprawy w pełni zrealizować...”
Zanim odpowiem, zapraszam na krótką wycieczkę, na stronę ósmą, do... Austrii, gdzie nie tak dawno pojechałem zobaczyć, jak tam rozwiązano sprawę oznakowania szlaków rowerowych. Pod lupę wziąłem dwa szlaki, jeden z nich to
całkiem podrzędna trasa, wcale nie w żadnym austriackim centrum turystycznym, a powiedziałbym - przekładając na
polskie warunki – z Brodnicy do Torunia, albo z Sieradza do Koła. Po obejrzeniu i przeczytaniu owej ósmej strony zapraszam wszystkich z powrotem tutaj.
Mamy jeszcze pewne zaległości w wysyłce złotych znaczków jubileuszowych. Przepraszamy, ale spowodowane było to dużym zainteresowaniem zakupu. Niestety jednak niektóre osoby, od których otrzymaliśmy należności, nie
spełniły wymagań do jego zakupu. Możliwe, że nie możemy się ich doszukać w wyciągach bankowych za ubiegłe
lata. Prosimy więc o kontakt, będziemy indywidualnie wyjaśniać każdą sprawę.
Na szlak w Steyr natknąłem się bez żadnego ale. Po prostu. Gdy jechałem przez miasto, w pewnym momencie zauważyłem znaki rowerowe. Gdy pojechałem wzdłuż nich – „wylądowałem” 20 kilometrów dalej na... przeprawie promowej
przez Dunaj. Podkreślę – przeprawie tylko dla rowerów! Oczywiście piechura też zabiorą, ale już choćby motorower
nie ma tam czego szukać! Nawet mu nie wolno dojechać do przystani!
A szlak w Steyr poprowadzony był oczywiście bocznymi, wręcz osiedlowymi uliczkami, NA KAŻDYM SKRZYŻOWANIU (przed każdym skrzyżowaniem) były kierunkowskazy, jak jechać dalej. Nawet w sytuacji, gdy następne skrzyżowanie było 50 metrów dalej i widać było znaki także tam.
A u nas co? Jak zwróciłem uwagę pewnemu urzędnikowi w pewnej gminie pod Kielcami, że warto by oznakować szlaki
rowerowe w tak pięknej okolicy, to powstała... konsternacja. Po chwili nieco urażony powiedział, że znaki były „robione” rok wcześniej pod jego nadzorem, wójt, czy inny hierarcha (nie mylić z duchownymi) zaakceptował, więc „musi być
dobrze, i nikt niczego zmieniać nie będzie”. No to i jest „dobrze”. Tak dobrze, że poza lokalnymi mieszkańcami, którzy
i tak znają teren, nikt więcej o tym miejscu nie słyszał. Ale kogo to obchodzi? Jest szesnasta i kończymy pracę!
W innym miejscu z kolei „dostali” taki plan i nie mogą nic w projekcie zmienić. Pytanie o to, gdzie można coś zmienić, lub
uzyskać pozwolenie na zrobienie czegoś – pozostało bez odpowiedzi. Ze świecą znaleźć urzędnika, który zajmie się tematem turystycznym, to jest jednak na szarym końcu ich zainteresowań.
Ale nie bez winy jesteśmy i my – turyści. Dlaczego ciągle znakuje się szlaki w ten sam sposób jak sto lat temu? Dlaczego,
jak się wejdzie na szlak, to prawie nigdy nie wiadomo, dokąd prowadzi, co można zobaczyć idąc czy jadąc jego śladem?
Gdzie można znaleźć wyżywienie? Gdzie nocleg? A gdzie będzie sklep spożywczy? Internet, ani GPS sprawy nie załatwi.
Przejechałem w Austrii 200 kilometrów i ANI RAZU nie musiałem sięgać do mapy, Internetu, GPS-u. Wszystko jest przy
szlaku, który ma albo nazwę (wypisaną konsekwentnie na KAŻDYM znaku), albo numer szlaku. Mając numer można
ewentualnie sprawdzić w Internecie, co tam jest przy nim do zobaczenia, tylko po co? Wszystko jest na przydrożnych tablicach. U nas wpisując w wyszukiwarkę „czerwony szlak” otrzyma się sto odpowiedzi, a żadna z nich nie będzie na temat.
I te ciągłe zmiany. Pisze o nich także p. A. Wójcik w artykule o GSS. Chodzi o jego przebieg w Szklarskiej Porębie i początku/końcu w Świeradowie-Zdroju. Aż w końcu zetną drzewo i szlaku nie będzie...
Myślę, że dopóki nie zmieni się nastawienie urzędnicze, z „panującego nam łaskawie” w takie by wsłuchiwać się w głosy
turystów - niewiele się zmieni.
Dowodem na moje słowa jest dyletancko poprowadzony „szlak” Green Velo także w okolicach Mielnika, o czym piszę
w artykule „rowerowym” na stronie 1, a tu tylko wspomnę: zamiast „pociągnąć” szlak polną drogą wzdłuż Bugu – poprowadzili go „fachowcy” asfaltem, czy nawet wręcz po chodniku przez Osłowo. Czy to się nie „nadaje do prasy”?
Rozpisałem się, przepraszam. Zapraszam do dyskusji.
A pełna „dokumentacja” wyprawy do Austrii powinna już być na naszej stronie Internetowej, zapraszamy!
Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski
PS. Spróbujemy zająć się tematem znakowania ścieżek w Kampinoskim PN. Boję się jednak, że łatwo nie będzie, tym bardziej, że pewnie potrzeba tu wiele czasu, którego nam tak bardzo brakuje...
Przepraszamy serdecznie Panią archeolog Angelikę Ślęzak za nieświadome, ale jednak bez wiedzy i pozwolenia
wykorzystanie dwóch większych zdjęć, zamieszczonych na stronie dwunastej i trzynastej poprzedniego (4/12)
wydania „Poznaj swój kraj”, w artykule o zaginionym mieście Dzwonowie. Także użyte na marginesie tego artykułu zdjęcia broszek i innych ozdób są autorstwa p. Angeliki Ślęzak.
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TEMAT MIESIĄCA
Toruń
Ciechanowiec
Biskupin
Sierpc

4 Wielkie Imprezy

Cztery wielkie Imprezy, każda inna, ale każda ma w sobie coś wspólnego
– to olbrzymie zainteresowanie zwiedzających, dla których sam kiermasz
jest tylko uatrakcyjniającym je dodatkiem, umożliwiającym zakup
doskonałych wiejskich produktów: chleba, sera, wędlin, miodu o smaku
niedostępnym dla mieszkańców wielkich miast, robiących na co dzień
zakupy w „sieciówkach”... Na tej i sąsiednich stronach krótka fotorelacja
z poszczególnych imprez. Zachęcamy do wzięcia w nich udziału już za rok!
Będziemy przypominać.

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
W PSK NR 671
3

ROWEREM NA WEEKEND 2

Można? Można!
Nie będzie to artykuł o rowerowej wyprawie do Austrii, nie będziemy podpisywać publikowanych
tu zdjęć. Wszystko i tak widać, nie potrzeba nawet znać niemieckiego, by odbyć tam wspaniałą
wycieczkę rowerową. Czy doczekamy się kiedyś tak oznakowanych szlaków? To nie jest ani trudne,
ani kosztowne. Trzeba tylko chcieć. My chętnie tym chcącym pomożemy.
Ale czy ktoś zadzwoni? W każdym razie będziemy czekać. Dane kontaktowe w stopce redakcyjnej.

7

POLSKIE MIASTA
Tykocin

Tykocin
rozkwit
i upadek

Perła baroku i Arsenał Rzeczpospolitej – to najczęstsze
określenia położonego na uboczu niewielkiego
DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
miasteczka nad Narwią – Tykocina.

W PSK NR 671

8

ROWEREM NA WEEKEND
Mielnik
Biała
Podlaska

Doliną Bugu
cześć druga

Aż nie do wiary, jak wspaniałe widoki oferują nam nie
takie znowu wysokie wzniesienia nad Bugiem. A te
z Mielnika nie są ostatnim słowem tej tak pięknej rzeki.
16

Rowerem na weekend

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
W PSK NR 671
17

DWORKI I PAŁACE
Toruń

Dwór Artusa w Toruniu
– świadkiem historycznych wydarzeń

Dwór Artusa przez całą
swą historię gościł wiele
koronowanych głów.
Oprócz Kazimierza IV
Jagiellończyka, bawił tam
także Jan I Olbracht (Albrecht),
Zygmunt II August, Stefan
Batory, Zygmunt III Waza,
Władysław IV Waza, Jan II
Kazimierz Waza, Jan III Sobieski.
Bywali tam królowie szwedzcy
i pruscy, Wielcy Mistrzowie
Zakonu Krzyżackiego (w ogóle
pierwszym gościem w Dworze
Artusa był Konrad Zöllner
von Rottenstein 1382-90).
Byli tu też rosyjscy carowie,
przedstawiciele Hanzy i
zamorscy kupcy.

26

Po ratuszu to najbardziej okazały budynek toruńskiej starówki.
I choć w obecnym kształcie nie jest jakimś wyróżniającym
się zabytkiem, to jednak historia tego miejsca jest niezwykle
ciekawa...

T

o w tym miejscu, 19 października Roku Pańskiego
1466, doszło między Polską a Zakonem Krzyżackim do podpisania ważnego aktu – układu kończącego wojnę trzynastoletnią, czyli do podpisania
II Pokoju Toruńskiego. Dzięki podpisowi złożonemu
przez polskiego króla – Kazimierza IV Jagiellończyka
i Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego – Ludwiga
von Erlichshausena, zakończyła się ta wyniszczająca
dla obu stron wojna. Do Polski wróciły wtedy Prusy

Królewskie oraz Warmia. Był to dobry czas dla tego
miasta, bo stało się jednym z najważniejszych w Rzeczypospolitej, i zyskało wiele przywilejów królewskich.
Dla Torunia zaczynał się Złoty Wiek...

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
W PSK NR 671

ARCHITEKTURA DREWNIANA

Kamieńczyk

Kościół w Kamieńczyku.
Drewniana perła ziemi kłodzkiej

Na końcu świata, bo aż na południowym krańcu
Gór Bystrzyckich, w niewielkiej przygranicznej wsi
Kamieńczyk, znajduje się barokowy kościół pw.
św. Michała Archanioła. Pochodząca z 1710 roku
świątynia, jest najstarszym z czterech zachowanych
do dzisiaj drewnianych kościołów na ziemi kłodzkiej.

W

arto ją zobaczyć nie tylko dlatego, że w „gratisie” otrzymamy rozciągające się z okolicznych
łąk niesamowicie szerokie panoramy na Międzylesie, Rów Górnej Nysy, Masyw Śnieżnika oraz
Góry Złote i Bardzkie.

Wokół kościoła rozciąga się
stary poniemiecki cmentarz,
zachowany od likwidacji w
latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku.

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
W PSK NR 671
30

NASI CZYTELNICY
Młock

„Uparty Mazur”

w Młocku, niedaleko Ciechanowa.

Jadąc drogą krajową nr 60 z Płocka do Ciechanowa należy w miejscowości Ościsłowo skręcić w prawo na skrzyżowaniu obok szkoły (znak na Ojrzeń). Należy przejechać
przez miejscowość Rumoka i wjechać do wsi Młock, trzymając się głównej drogi prowadzącej na Ojrzeń. Po przejechaniu około 5 km od skrętu z drogi krajowej po lewej
stronie zobaczymy szkołę w Młocku. Dąb bedzie widoczny po prawej stronie drogi kawałek za szkołą. Jest ogrodzony drewnianym płotem, przy którym stoi tabliczka informacyjna.

Dziękujemy Pani
Iwonie Milewskiej
i Panu Marcinowi
Ratajczykowi za
przysłanie nam zdjęć
na tle „Upartego
Mazura”, a także
podanie informacji,
jak do niego trafić.
Dąb na zdjęciach
jest na naszej
„Liście Drzew” pod
numerem 15.

G

dyby potrafił mówić, opowiedziałby nam o czasach
Konrada Mazowieckiego, wszak urodzili się mniej-więcej w tym samym czasie... Liczy sobie bowiem
około ośmiuset* lat, ale trzyma się całkiem nieźle, jak na
taki wiek, jego pień ma obwód około 900 cm, czyli drzewo ma średnicę około trzech metrów! To z pewnością
pierwsza dziesiątka majestatycznych drzew w Polsce.
„Mazur” dorósł 28 metrów, a jego korona ma średnice około 30 metrów.
Skąd taka nazwa? Mieszkańców Mazowsza (którzy skolonizowali Mazury) tak właśnie kiedyś nazywano: Mazurzy. A uparty? Wszyscy Mazurzy są uparci,
więc czemu on miałby być inny, skoro żyje z nimi już
od tak dawna?
Drzewem opiekuje się Towarzystwo Miłośników
Ziemi Ciechanowskiej.
Tekst i zdjęcia: Iwona Milewska
* inne źródła szacują wiek drzewa na 500 lat, i to jest chyba bliższe prawdy...

34

POMYSŁ NA WYCIECZKĘ
Kuźnica
Elbląg Kadyny

Kajakiem

na Marsz Śledzia

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
W PSK NR 671
Zaczęło się śmiesznie i symptomatycznie. Przy pakowaniu kajaka na
samochód, a ściślej biorąc przy jego przenoszeniu po schodach magazynu
(do windy się nie mieści...) zaklinował mi się on na klatce schodowej.
Zacisnął się między schodkiem jednej części klatki a sufitem drugiej części,
i koniec. Ani w górę, ani w dół. Stworzyło to okazję do chwili odpoczynku
i zastanowienia się co dalej...
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MUZEUM

Puszczykowo

Muzeum pod totemem
śladami rodziny Fiedlerów

Nie ma tutaj zakazów i nakazów. Wiele eksponatów można dotknąć, a członkowie
rodziny zajmujący się prowadzeniem muzeum, osobiście oprowadzają gości.
Ich opowieści sprawiają, że turysta oczyma wyobraźni przenosi się za ocean,
a tropikalne lasy i indiańskie wioski zdają się być na wyciągnięcie ręki...

T

ak, to muzeum jest rzeczywiście inne. Takie domowe. Każdy czuje się tam jak u siebie, nie ma tej
„sztuczności” publicznych placówek. Muzeum jest
prywatne, zarządza nim cała rodzina Fiedlerów, której
p. Arkady skutecznie zaszczepił ciekawość do świata
i podróży. Bo potomkowie Arkadego Fiedlera, to nie
tylko muzealnicy. To podróżnicy tej samej miary, co ich
sławny przodek, przyszło im tylko żyć w innym nieco
świecie. Zamienili więc konie i żaglowce na motorowce i samochody, także te o napędzie elektrycznym,
i kontynuują podróżnicze tradycje, nie zapominając
przecież o tym, kto przecierał szlaki...

Arkady Fiedler z każdej swojej
podróży wracał z pamiątkami,
które dziś są eksponatami
w Muzeum. A działa ono od
pierwszego stycznia 1974 roku.
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Drzewa pani Teresy
ój k ra

sw

KO N K U R S

j

Co to za drzewo?

60 drzew na 60-lecie „Psk”

w w

P o z n aj

2 01 8

T

ym razem już nie dąb, a inne drzewo. Rośnie sobie spokojnie na prywatnej posesji i - mamy taką nadzieję, nikt mu nie będzie przeszkadzał,
ani zapomni o nim. Co to za drzewo? Gdzie rośnie? Nam wystarczy
podać jego numer na Liście Drzew „Poznaj swój kraj”.
Rozwiązanie zaliczamy do punktacji Konkursu Długofalowego.

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

KO N K U R S

Od góry: zdjęcia 300 letniego bluszczu w Maszowie, poniżej po
sosny w Międzywodziu i tajemnicze drzewo w Warszawie. Może
Czytelnicy rozpoznają gatunek?

KO N K U R S

KO N K U R S

KO N K U R S

KO N K U R S

KO N K U R S

KO N K U R S

KO N K U R S

KO N K U R S
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KONKURS KONKURS KONKURS KONKURS KONKURS KONKURS KONKURS
Ro
kd
rz e

KO N K U R S

Kilka zdjęć z drzewami otrzymaliśmy ostatnio także
od p. Teresy Wójtowicz ze Szczecina.
Prezentujemy te naszym zdaniem - najciekawsze.
Czekamy na kolejne prace, preferować będziemy
jednak zdjęcia z naszej „Listy 60 Drzew”.
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FORTYFIKACJE

Kraków

Krakowski barbakan
i mury forteczne

Barbakan – fragment średniowiecznego założenia obronnego, kilkaset lat opasającego
Kraków trzykilometrową wstęgą murów. Gdy zaczęły one „dusić” miasto – rozebrano je
jako „staroć i przeżytek” do gołej ziemi, zostawiając jakby potomnym na pamiątkę tylko
ich symboliczny fragment, wspomniany barbakan, Bramę Floriańską i dwie baszty.
Jakże wspaniale komponowałby się dziś pełne średniowieczne fortyfikacje w tym i tak
wspaniałym mieście – byłyby wisienką na torcie zabytków Krakowa.

B

astion zwany barbakanem, to wysunięta przed
mury obronne na ogół okrągła budowla, połączona tzw. „szyją”, czyli przejściem z obiektem,
który ma bronić. Barbakan krakowski powstał prawdopodobnie na przełomie piętnastego i szesnastego
wieku, a kamień węgielny pod jego budowę miał ponoć
położyć sam król, Jan Olbracht. Wraz z Bramą Floriańską, basztami Stolarzy, Szmuklerzy i Cieśli, a także
dwustumetrowym odcinkiem murów miejskich oparł
się zarządzeniu panującego ponad trzysta lat później
cesarza Franciszka, nakazującemu rozebranie miejskich murów.

Z wysuniętego poza lico
muru ganku, wylewano na
atakujących wrzątek, płonącą
smołę i ciekły ołów.
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Plon Pana Andrzeja
Pan Andrzej Ulatowski, nasz długoletni Czytelnik i Prenumerator z Francji, miłośnik
i fotograf drzew „zasypał” nas prawie setką swoich prac, obejmującą plon tylko tego
roku. A przecież p. Andrzej nie mieszka w Polsce i bywa tu tylko od czasu do czasu

S

pośród wielu prac p. Andrzeja wybraliśmy te, na których znaleźliśmy jego zgodę do publikacji (prosimy pamiętać o tym,
na ogół brak nam czasu na przypominanie), na których jest
p. Andrzej i te drzewa, które ujęliśmy na „Liście 60 Drzew”.

1

2

5

6

Zachęcamy do naśladowania pasji p. Andrzeja i czekamy na
kolejne zdjęcia wspaniałych okazów drzew rosnących w Polsce. 		

1– Dąb „Chrobry” w Białobrzegach koło Płocka
2 – Dąb szypułkowy „Obrońca”, Śladów gmina Brochów
3 – Dąb szypułkowy „Młynarz”, Piotrowice gmina Chojnów
4 – Lipa szerokolistna z Muchowa
5 – Topola czarna , Kromnów gmina Brochów
6 – Jesion wyniosły, Kudowa-Zdrój
7 – Dąb „Uparty Mazur”, Młock koło Ciechanowa
8 – Sosna „Waligóra”, Klępsk koło Sulechowa

3

7

4

8
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ZAMKI I RUINY

Odrzykoń

Spór

o zamek Kamieniec

Czy to nie dziwne, że z założenia obronny zamek „od zawsze” był zarzewiem wielu
konfliktów? Do dziś zamkowe ruiny podzielone są między dwie gminy, a mur graniczny,
będący przyczyną kłótni i waśni, stał się kanwą jednej z najwybitniejszych komedii polskich?
Wzgórze Kamienieckie z
ruinami zamku

Piaskowcowe ostańce jako
fundament i element muru

54

Z

amek Kamieniec usytuowany jest na skraju Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, na pograniczu Korczyny i Odrzykonia.
Nieregularna forma gotyckiej budowli wynika z budowy geologicznej obszaru. Założenie wzniesiono
na Wzgórzu Krzemienieckim (452 m n.p.m.), stanowiącym przedłużenie arcyciekawych skałek – pias-

kowcowych ostańców - Prządek. Wykorzystano je
nawet do budowy murów zamkowych.
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WYPRAWA Z PLECAKIEM

Główny
Szlak
Sudecki

Główny Szlak Sudecki.
Zanim wyjdziesz...

444 kilometry
w kilkanaście dni.
Tylko cudowne
widoki i dzikość
Sudetów są w stanie
wynagrodzić ten
przeogromny
wysiłek.
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KONKURSY

Konkurs dla Uczniów

Edycja VII

Rok 2018

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Co przedstawia ta ilustracja i gdzie jest ten obiekt?

Regulamin Konkursu

K

olejna, VII Edycja Konkursu dla Uczniów będzie polegać na odgadnięciu, jakie budowle lub ich fragmenty
zostały przedstawione na konturowych rysunkach.
Jeśli uczestnik konkursu rozpozna na rysunku np. kolumnę Zygmunta w Warszawie – przyznamy mu dwa
punkty. Za wskazanie samej tylko miejscowości – jeden
punkt, a za wskazanie tylko tego, co rysunek przedstawia – także tylko jeden punkt.
Proste? Chyba tak!
Odpowiedzi opublikujemy dopiero w maju 2019 roku, po to, aby każdy z Was mógł dołączyć do Konkursu
w dowolnym jego momencie. Także „za pięć dwunasta”.

Każdy z uczestników już za jedną prawidłową odpowiedź otrzyma upominek – niezbędnik turystyczny składający się z noża, widelca i (małej) łyżki. Taki – akurat do
zabrania na wycieczkę.
Spośród uczestników nadsyłających prawidłowe rozwiązana cząstkowe, nasza „sierotka” wylosuje jedną osobę, której wyślemy upominek – mini lunetkę (powiększenie 8x) - doskonałą na każdą wycieczkę.

KTO WYGRYWA?

Wszyscy, którzy przystąpią do Konkursu powinni
się uwierzytelnić. Wystarczy nam imię i nazwa szkoły, choć warto by też wybrać sobie jakiś przydomek.
Prosimy o wysyłkę pierwszej odpowiedzi mailem ze
szkolnej skrzynki, albo jeśli odpowiedzi miałyby być
przesyłane drogą listową – opatrzyć je pieczątką szkoły.
Kolejne odpowiedzi nie będą potrzebowały już tych formalności.
Dotyczy to również osób biorących udział w konkursach w latach ubiegłych.

Oczywiście ten, kto uzbiera największą ilość punktów.
A jeśli ilości dwóch, czy większej liczby uczestników będą takie same – to zajmą oni ex-equo tę samą, (wyższą)
pozycję.

NAGRODY-UPOMINKI
Dla zwycięzcy ufundujemy puchar, a jako nagrodę rzeczową otrzyma ta osoba śpiwór. Osoby z drugiego i trzeciego miejsca otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz turystyczne lornetki.

69

Ostatnie zadanie opublikujemy w kwietniu 2019 roku, a wyniki w maju 2019, tak aby zdążyć wysłać nagrody przed wakacjami. Będą one wysyłane na adres szkół.

Na odpowiedzi do pierwszego konkursu czekamy do
29. października br.

WYPRAWA Z PLECAKIEM

Świeradów
Zdrój

Główny Szlak Sudecki

Świeradów-Zdrój
– Schronisko „Dom Śląski”

Przygodę z GSS zaczynamy
od Świeradowa-Zdroju. To
zachodni kraniec najdłuższego
w polskich Sudetach szlaku.
Większość wędrowców (w tym
i my) zaczyna tam swą nim
wędrówkę, w ŚwieradowieZdroju właśnie. Może dlatego,
że wygodniej podróżuje się,
gdy Słońce świeci w plecy?
Pewnie tak...
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KRAJ

Przełęcz
Użocka

Zasępiony
sęp

Jakież było zdziwienie Marka Rokickiego, leśniczego z Mościsk (okolice Sierpca), który
wezwany do mającego kłopoty z odlotem bielika, w chorym ptaku rozpoznał... sępa!

P

tak bez oporów pozwolił się złapać, i w konsekwencji odwieźć do ośrodka Rehabilitacji Zwierząt
w Miszewie Murowanym. Placówka ta, działająca
od kilkunastu lat, przystosowana jest także do opieki nad zwierzętami leśnymi, m.in. ssakami i ptakami.
Stwierdzono tam, że ptak jest skrajnie wyczerpany,
ale na szczęście żadnych obrażeń nie miał. Podjęto
rehabilitację zwierzęcia pod troskliwym okiem leśników p. Jolanty i Jerzego Downarowiczów. Kuracja
przyniosła spodziewany efekt, bo już wkrótce sęp
zaczął przychodzić do siebie, a po trzech tygodniach
zaczął zachowywać się agresywnie w stosunku do ludzi – czyli normalnie...
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W ośrodku w Miszewie zadbano
o podniebienie sępa serwując
mu przeróżne mięsiwa, by
ptak jak najszybciej doszedł do
siebie. Sęp szybko określił swoje
preferencje – najsmaczniejsze
było mu mięso drobiowe
(kury), zupełnie nie smakowała
wołowina.
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ZABYTEK
Jezioro

Most na Tynie

Żuławy. Teren płaski jak stół, poprzecinany odnogami Wisły,
deltowato kończącej swój bieg przez Polskę, niezliczonymi
kanałami, pobudowanymi przez mieszkających tam ludzi, dla
uzyskania świetnej jakościowo, bo żyznej gleby i niezbyt długimi
rzekami, o ledwie dającym się wyczuć prądzie.
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KOŚCIOŁY I SANKTUARIA

Zalipie

Kościół św. Józefa
w Zalipiu

Choć nie jest zabytkiem klasy zerowej (zlikwidowano tę klasyfikację
już w 1973 roku), a z zewnątrz nie wyróżnia się niczym szczególnym,
to i tak wart jest, by będąc w okolicy, poświęcić mu kilka chwil.
Kościół pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP w Zalipiu.

T

ak, to TE Zalipie. Znane w kraju z powodu kwietnej dekoracji niemal każdej ściany na chałupach,
budynkach gospodarczych, nawet studniach. A kościół? Z pozoru nie wyróżnia się niczym szczególnym:
jednonawowy, ze sklepieniami kolebkowymi z lunetami pozornymi oraz elewacją frontową zwieńczoną
schodkowym szczytem, ceglany.
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NIE TYLKO POWĄZKI

Cmentarz

Grzmiszew

w Grzymiszewie

To jedna z tych miejscowości, która choć była miastem od piętnastego wieku, to po
potopie szwedzkim została wykreślona z ich listy. Pozostały ślady urbanistyczne i zapiski
w dokumentach. Grzymiszew niedaleko Turku.

Z

ainteresowani historią wspominanego już w 1411
roku Grzymiszewa z pewnością nie pominą cmentarza, który znajduje się około kilometra od wsi,
przy drodze do Tuliszkowa.
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ZABYTEK
Zgierz

Basen
w Zgierzu

Gdy oddawano go do użytku w 1929 roku był jednym
z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Co ciekawe,
powstał w dość prowincjonalnym wówczas mieście, jakim był Zgierz.

Z

aprojektował go Władysław (Leszek Dezydery)
Horodecki, pół-Polak, pół-Ukrainiec, a po trochę
także Pers. Architekt urodzony na Kresach w 1863
roku do czasów Rewolucji Październikowej żył i działał na terenach dzisiejszej Ukrainy. W Kijowie zaprojektował szereg domów, w tym także „awanturniczy”
Dom z Chimerami, czy kościół św. Mikołaja. Zresztą
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do dziś w Kijowie stoi szereg przez niego zaprojektowanych budynków.
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Sarnaki

Sarnaki

Od naszego wiernego Czytelnika
i Prenumeratora otrzymaliśmy kilka
zdjęć na tle obiektu z okładki.
P. Janusz wybrał się na wycieczkę
wschodnią stroną naszego kraju
w lipcu 2017, zrobił zdjęcia i – dziś są
„jak znalazł”. A my dziękujemy!

P

. Janusz jednocześnie zwrócił nam uwagę na błąd,
który popełniliśmy w podpisie zdjęcia. W oryginale
jest „ocalili”, a my napisaliśmy „uratowali”. Niby nic,
a jednak inaczej. Przepraszamy!
Tekst i zdjęcia : P. Janusz

Z NASZEJ OKŁADKI

Mielnik

Bug

Mało jest takich miejsc w Polsce, zwłaszcza tej północnej, płaskiej jak
stół, gdzie można „z góry” patrzeć na przepływającą w dole rzekę.
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W ŚWIECIE ROŚLIN
Florystyczną osobliwością
Podkarpacia jest bez wątpienia
azalia pontyjska, znana
również jako różanecznik żółty
lub różanecznik pontyjski
(Rhododendron luteum).
W rezerwacie Kołacznia azalia
zakwita na początku maja
i przyciąga swym słodkim
zapachem nie tylko miłośników
przyrody, ale przede wszystkim
owady.

Azalia

pontyjska

R

ezerwat znajduje się w Woli Żarczyckiej (przysiółek Kołacznia), w gminie Nowa Sarzyna i jest
najmniejszym spośród występujących w Polsce
rezerwatów przyrody. Jego całkowita powierzchnia
to zaledwie 0,1 ha, która obejmuje śródleśną wydmę, powstałą na obszarze peryglacjalnym. Rezerwat Kołacznia to jedyne w Polsce (i jedno z nielicznych w Europie) naturalne stanowisko różanecznika,
gdyż poza Polesiem i Wołyniem nie odnotowano jego
występowania. Miejsce to odkrył w 1909 r. wiejski
nauczyciel – J. Jędrzejewski, a opisał botanik M. Raciborski. Zanim w 1957 r. utworzono w tym miejscu
rezerwat przyrody, zarośla z azalią uległy dwukrotnemu wypaleniu.
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M apa

W europejskich językach jest podział co
do nazwy graficznego geograficznego
obrazu świata, czyli ziemi, morza czy nieba:
w niektórych mamy kontynuację łacińskiego
rzeczownika charta, i tak jest w niemieckim,
w językach skandynawskich, także w rosyjskim,
serbskim, a i we francuskim - inne zaś
kontynuują inny łaciński rzeczownik, czyli
mappa, i tak jest w polskim, czeskim, ale też
we włoskim czy hiszpańskim, a i Anglicy wolą
formę map niż chart.

o łacinie charta to oczywiście tyle, co nasza karta, dziś
o bardzo wielu znaczeniach (na jeszcze jedno widać miejsca by nie było). U Rzymian najpierw słowo to oznaczało
po prostu papier z włókien liści papirusu. Z kolei mappa to był
pierwotnie obrus, czyli inaczej serweta. Taka mapa musiała być
spora, a przy tym zadziwia wyobrażenie funkcjonalności: i podczas uczty można byłoby uczyć się geografii... W istocie mappa
pewnie raz była serwetą, a kiedy indziej pokazywała świat.

P

Je rzy Bralczyk
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ARTYKUŁ ARCHIWALNY PSK 2/1979

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Znasz-li ten kraj

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres
Redakcji lub mailem na:
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl
do dnia 29. października 2018 r.

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

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.

Wśród autorów, którzy nadeślą nam prawidłowe rozwiązania do konkursów:
Znasz-li; Fotozagadka; Drzewo; Miasto
rozlosujemy po jednej nagrodzie ufundowanej przez Wydawnictwo Compass,
firmy publikującej najwyższej jakości mapy i przewodniki turystyczne.

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Fotozagadka
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FELIETON BRALCZYKA
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ROZWIĄZANIA KONKURSÓW

Poznaj swój kraj 04/2018

Krzyżówka 670
Rozwiązaniem
krzyżówki z numeru
4/2018 jest hasło:
„Wzniesiona w stylu włoskiego baroku bazylika
w Wambierzycach jest
architektoniczną perłą
ziemi kłodzkiej”.
Otrzymaliśmy 59 maili
i 14 kartek pocztowych.
Nagrody wylosowali: p. Iwona Wolna z Gliwic; p. Piotr Matonóg
z Trzebini; p. Przemysław Owczarzak z Mieleszyna.

„Fotozagadka”
Na fotografii przedstawiono kościół św. Idziego
w Inowłodzu. Usytuowany na wysokim wzgórzu
nad Pilicą oferuje spotkanie z historią i... niezwykłe
panoramy.
Kościółek zdobił niegdyś okładkę naszego Miesięcznika.
Otrzymaliśmy 50 maili i 4 kartki.

„Znasz-li ten kraj”
Na zdjęciu przedstawiono
akwedukt w Fojutowie,
w Borach Tucholskich, budowli
będącej oczywiście częścią
Wielkiego Kanału Brdy, ale
za taką częściową odpowiedź
przydzieliliśmy niektórym
osobom także... częściową ilość punktów, czyli jeden. Prawidłowa
odpowiedź, to oczywiście „Akwedukt w Fojutowie”.
Nagrodę wylosował p. Grzegorz Sroka z Podłęża.
Otrzymaliśmy 59 maili i 3 kartki.

„Jakie to miasto”
Na fotografii pokazaliśmy „kukurydze”,
niektórzy nazywają je „ulami” - ponad
osiemdziesięciometrowej wysokości
wieżowce w Katowicach, na Osiedlu
Tysiąclecia.
Otrzymaliśmy 50 maili i 2 kartki.
Nagrodę wylosowała p. Izabela z Dąbrowy Górniczej.

Nagrodę wylosowała p. Anna Borowicz z Gdańska.
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...

„Co to za drzewo”
Na zdjęciu pokazaliśmy (chyba jako uzupełnienie
do art. p. B. Fliegel) grab rosnący w parku przypałacowym w Gołuchowie – jeszcze jeden powód,
by tam wstąpić. Numer 22 na naszej liście.
Zresztą... pokazywaliśmy go nie tak dawno, bo
w numerze 12/2017. Oj, niektórzy nie pamiętają...!
Otrzymaliśmy 24 maile, i tylko jedną kartkę
pocztową.
Nagrodę wylosował p. Leszek z Poznania.

Nagroda dla spóźnialskich
Nie otrzymaliśmy żadnej spóźnionej odpowiedzi. Jakoś tak dziwnie...

Autorzy tekstów i zdjęć: Marek Barowicz, Jerzy Bralczyk, Paweł Cukrowski, Barbara
Fliegel, Lech Kadlec, Kamil Nowak, Edward Marszałek, Mirosław Pisarkiewicz, Anna
Tucznio, Jan Wortyński, Andrzej Ulatowski, Agnieszka Wójcik, Barbara Woźniak

Okładka: Most w miejscowości Jezioro, fot. Kamil Nowak
Nakład: 8000 egz.
Kod numeru: KB90 1235 5581

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
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

To miasto powstało na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku z dwóch samodzielnych organizmów
miejskich. Rzeka, choć na mapach niegdyś dzieliła, to mieszkańców raczej łączyła, bo mimo straży, zakazów
i patroli ludzie i tak przechodzili na drugą stronę. Dziś obie części jednego organizmu wciąż mocno różnią się
od siebie, dziewiętnasty wiek, mimu upływu lat jest cały czas bardzo widoczny. Co to za miasto?
Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres Redakcji lub e-mailem na: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl
do dnia 29. października 2018 r.

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
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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
88-410 Gąsawa Biskupin 17

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

Muzeum
Archeologiczne

www.biskupin.pl

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec ul. Pałacowa 5

POZNAJ TANIEJ POZNAJ TANIEJ POZNAJ TANIEJ POZNAJ TANIEJ
Muzeum Rolnictwa
NIEMODLIN

www.muzeumrolnictwa.pl

Zamek w Niemodlinie

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.

49-100 Niemodlin, ul. Rynek 55
608-090-840 zamek@aia.pl
www.zamekniemodlin.pl

NIEMODLIN

Zamek Czocha

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

Dla kogo bezpłatne 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.

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

www.mhk.pl

WEJŚCIÓWKI NA SPECJALNYCH ZASADACH

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1
33 874-26-05 muzeum@sucha-beskidzka.pl

muzeum
miejskie

www.muzeum.sucha-beskidzka.pl

Suchej Beskidzkiej

Zniżki dla Prenumeratorów
15% zniżki

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.

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej

10% zniżki

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.

Muzeum Historyczne

87 277-13-28 info@muzeumrolnictwa.pl

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
Wiślana Odyseja

Data
wybrane
weekendy 2018

Miejsce
Wisłą do Gdańska...

adres www
www.facebook.com/leszknaz

Przewodniki i mapy Compass
– aktualne, ciekawe, dokładne

Sklep internetowy

www.compass.krakow.pl

