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wa połączone wspólnym konarem buki. Jak do tego doszło? Prawdopodobnie konar
jednego drzewa oparł się o drugie i z czasem wrósł w jego pień.
Za fotkę (sprzed kilku lat) dziękujemy p. Krzysztofowi Wojtasińskiemu z Bielska-Białej. Mamy nadzieję, że buki z zielonego szlaku z Jaworzyny krynickiej do Złockiego
i Muszyny wciąż tam stoją...
Prosimy naszych Czytelników, którzy być może byli tam niedawno, lub się tam wybierają, o potwierdzenie obecności na szlaku tych niezwykłych drzew!

Ambasador
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do 20 egz – 20,00zł
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A

mbasadorowie „Poznaj swój kraj” już działają! W ostatnim czasie najbardziej oryginalne i zarazem mocno zagadkowe zdjęcie otrzymaliśmy od p. Sławomira Madeja ze
Szczecina. Dziękujemy!
Fotka przedstawia autora na tle byłego niemieckiego poligonu w Puszczy Bukowej,
w okolicach Szczecina. Dziś obszar ten nazywa się „Uroczysko Mosty”.

A

Moi mili

ni się obejrzeliśmy, a tu już koniec roku się zbliża... Pogodę mieliśmy dobrą, turystyczną nie można było narzekać. Zwłaszcza złota
polska jesień przypomniała o sobie i czarowała kolorami, zwłaszcza w górach.

I u nas w bieżącym numerze sporo gór. P. Agnieszka z mężem i Szyszką
wędrują Głównym Szlakiem Sudeckim, ja z kolei także opowiadam o tych
okolicach, ale z pozycji... siodełka rowerowego. Sudety są cudowną krainą
rowerową, zwłaszcza jesienią, gdy wokół tyle barw, ciekawych miejsc, zabytków i zagadek. Nie starcza czasu na wszystko, tak naprawdę trzeba znaleźć tę cienką granicę
pomiędzy czasem poświęconym na czystą jazdę, a tym przeznaczonym na zwiedzanie. To nie jest
taka łatwa sprawa, zwłaszcza jesienią, gdy dzień jest krótki. Ale warto.
Warto także było jesienią zajrzeć w Bieszczady, i tych, którym się to udało, i tych, którzy dopiero
tam pojadą zachęcam do lektury artykułu o Połoninie Wetlińskiej.
Miłośnicy zamków ucieszą się na widok niezwykle pięknych, zwłaszcza na tle burzliwego nieba,
ruin zamku w Besiekierach, niedaleko Łowicza. Innym zamkiem, który opisujemy w tym numerze
to zamek w Tykocinie, zdecydowanie najmłodszy w Polsce. Warto tam zajrzeć, spacerując wśród
zabytków tego miasteczka. A właśnie - a propos Tykocina – właśnie odbywa się tam odnawianie
największych zabytków. A co z pozostałymi? Tymi nieco oddalonymi od Rynku? Też warto by się
pokusić o ich renowację. Bo kontrast między Rynkiem, a resztą miasteczka tylko się powiększy...

Nie tylko my walczymy z
opóźnieniem, także Odyseja
Wiślana przedłuży się na
przyszły rok...
Obecnie p. Leszek Naziemiec
jest (umownie) w okolicach
Annopola i w tym roku będzie
jeszcze tylko jedna sesja
pływania. Kolejne dopiero po
Nowym Roku. A zakończenie
planowane jest w Mikoszewie w
2019 roku. Bądźcie z nami!

Przybyły nam dwa obiekty, z którymi będziemy współpracować w 2019 roku, informując szerzej
o tym, co mają one do zaproponowania turyście. O Twierdzy Srebrnogórskiej i Pałacu Jedlinka
wspominamy przy okazji opisu wycieczki rowerowej. Mam nadzieję, że wraz z kolejnym numerem
„Poznaj swój kraj” jeszcze przybędzie współpracujących z nami firm.
Cieszymy się wraz z Muzeum Wsi Mazowieckiej z ponad stu tysięcy gości w tamtejszym Skansenie, tym bardziej, że z pewnością i my mieliśmy w tym swój skromny udział.
Tymczasem nie udała się nam akcja z segregatorami. Niestety, zarówno zainteresowanie wśród
Was nie było szczególne, jak i koszty wykonania okazały się większe od planowanych, więc przyjdzie nam chyba zwrócić pieniądze tym, którzy zdążyli dokonać wpłat, chyba że uda się nam jeszcze znaleźć innego wykonawcę. Zdecydujemy w najbliższym czasie, jednak tych, którzy nie chcą
czekać prosimy o kontakt w celu zwrotu należności.
Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski

Prezent pod choinkę?

Prenumerata Poznaj swój kraj – najmilszym
upominkiem na święta
Obdaruj Swoich Bliskich numerami z 2018 i 2019 roku
w łącznej cenie 115 złotych.
Wydane numery zapakujemy świątecznie i wyślemy pod wskazany adres. Oferta ważna do
12 grudnia bieżącego roku. Zakupione prezenty wysyłać będziemy 13 i 14 grudnia bieżącego roku.
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Połonina Wetlińska s. 62

TEMAT MIESIĄCA

Podhale

Redyk!

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
W PSK NR 672
Przełom września i października to dla górali pracowity okres. Muszą
bowiem w tym czasie sprowadzić setki, jeśli nie tysiące owiec z hal
wyższych partii gór w doliny, do wsi, by je przezimować w zagrodach.
3

KRAJ
Sierpc

Stutysięczny turysta

w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu!
Tak ważnego, bo długo
wyczekiwanego gościa,
powitali dyrektor Muzeum
Jan Rzeszotarski oraz
Joanna Szewczykowska
- kierownik działu
upowszechniania i promocji
(lub wraz kierownikiem dz.
upowszechniania i promocji Joanną Szewczykowską)
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Spodziewano się go już od pewnego czasu. Czwartek nie był dniem,
w którym organizowana by była jakaś większa impreza, by była
pewność, że przyjdzie On (albo Ona?) - najważniejszy Gość w tym
roku. W latach ubiegłych nie przychodził w ogóle...

T

ymczasem czwartego października br. na obszerny i bezpłatny parking przed terenem Muzeum
zajechał autokar i wysiadła z niego grupa uczniów
Szkoły Podstawowej z Dłutowa koło Żuromina. Wśród
nich, jako jedna z opiekunek dzieci - jeszcze niczego nie
świadoma p. Jolanta Kacprzak, dla której zresztą była
to już któraś z kolei wizyta w Skansenie. Pracownicy,
wśród których był także p. dyrektor Jan Rzeszotarski już czekali...
W ponad czterdziestosiedmioletniej historii Muzeum nie udało się osiągnąć tak wysokiej frekwencji
zwiedzających. Padł absolutny rekord! Pani Jolanta
Kacprzak nie kryła zaskoczenia, a dyrektor Muzeum
Jan Rzeszotarski – wzruszenia. Gdy obejmował stanowisko dyrektora w 1991r., frekwencja wynosiła
wówczas niespełna 10.000 zwiedzających rocznie.
A przecież oprócz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest jeszcze w Polsce ponad trzydzieści muzeów na
wolnym powietrzu, i osiągniecie takiego wyniku nie
należało do najłatwiejszych. Stąd ogromne emocje
towarzyszące temu wydarzeniu.
Pani Jolanta mieszka w Dłutowie. Jest nauczycielem biologii w miejscowej Szkole Podstawowej. Bardzo
lubi sierpecki skansen i gdy ma wolną chwilę chętnie
przyjeżdża tam z rodziną i znajomymi. Po raz pierwszy wystąpiła w roli organizatora wycieczki szkolnej.
Jak mówi; „Od dziecka mieszkam na wsi. Nigdy z tego powodu nie czułam się gorsza. Kocham przyrodę
i kocham wieś”. Ma do sierpeckiego skansenu ogromny
sentyment. Doskonale tu wypoczywa, a odwiedzając
muzealne zagrody, wspomina gospodarstwa swoich

dziadków, w których spędziła znaczną część dzieciństwa. Uczestniczyła w imprezach plenerowych, miedzy innymi Gotowaniu na polanie, Majówce w skansenie i Miodobraniu.
Pani Jola otrzymała list gratulacyjny, pamiątkowy
album, wydawnictwa muzealne oraz dwa dwuosobowe karnety na wszystkie imprezy plenerowe odbywające się w skansenie, w dowolnie wybranym terminie.
Przeobrażenia jakie dokonały się w Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu na przestrzeni ostatnich lat,
wpłynęły zarówno na pozytywny wizerunek placówki,
jak i zmianę mentalności turystów odwiedzających ten
urokliwy zakątek Mazowsza. Dzisiaj jest ono postrzegane nie jako miejsce w którym gromadzi się stare chaty, ale jako nowoczesną placówkę muzealną, oferującą
zwiedzającym tematycznie bogatą i różnorodną ofertę.
Tym, co dzisiaj cechuje Muzeum to wszechstronność
i rzetelność oferowanych usług i propozycji. Jak twierdzi dyrektor Muzeum: „Zawsze staramy się, aby osoby
nas odwiedzające były usatysfakcjonowane i wspominały pobyt w Muzeum, jak coś wyjątkowego. Dzięki
temu kształtujemy pozytywny obraz naszej instytucji,
który przekłada się na większe i mniejsze osiągnięcia
i sukcesy”.
Tekst: Joanna Szewczykowska
Fot. A. Rzeszotarska

„Poznaj swój kraj” pozdrawia p. Jolantę Kacprzak,
a całej ekipie Muzeum Wsi Mazowieckiej gratuluje
wspaniałych wyników, potwierdzonych wysoką frekwencją.

KRAJ
Sierpc

Boże Narodzenie
sprzed 100 lat

Święta Bożego Narodzenia
to w tradycji ludowej czas
wyjątkowy. Jak wierzyli
mieszkańcy dawnej wsi, to
właśnie wtedy kończył się rok
a słońce pokonywało
mroki zimy.

W

ystawa „Boże Narodzenie na Mazowszu”, którą
zwiedzać można w Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu od 9 grudnia, ukazuje całe bogactwo zwyczajów, obrzędów i wierzeń związanych z tym okresem na
przełomie XIX i XX wieku. By jak najlepiej oddać atmosferę
i duchowy aspekt Świąt, w każdej z zagród przygotowano
ekspozycję poświęconą innym zwyczajom – od Adwentu,
przez czas przedświąteczny, Wigilię i Boże Narodzenie, aż
po karnawał i święto Matki Boskiej Gromnicznej.
Daty wielu spośród uroczystości chrześcijańskich zbiegają się z dawnymi obrzędami pogańskimi. Nie inaczej było
w wypadku Bożego Narodzenia. W krajach słowiańskich
w związku z zimowym przesileniem obchodzono wtedy
święto ku czci zmarłych. Jego elementy przetrwały jeszcze w obyczajach bożonarodzeniowych. Na wsi polskiej
na początku XX wieku powszechne było przekonanie, że
w tych dniach dusze bytują wśród żywych, porozumiewając
się z nimi, a czasem wspierając w troskach. Stąd też w dzień
wigilijny drzwi chałup były nieco uchylone, by zmarli mogli
się swobodnie przemieszczać, gospodarze mówili przyciszonymi głosami, zaś na stole pozostawiano puste nakrycie, by mogli z nimi zasiąść do stołu. Zwyczaj ten przetrwał
w wielu domach po dzień dzisiejszy, choć obecnie pusty
talerz czekać ma na zbłąkanego wędrowca.

postaciami. Nieprzypadkowo składnikami wielu z nich był
mak, miód i grzyby. Zgodnie z ludowymi wierzeniami mogły one ułatwiać kontakt ze sferą pozamaterialną, z zaświatami. Zarówno na stołach pańskich, jak i chłopskich gościła
kutia. Z niej panny wróżyły sobie zamążpójście. Podrzucały
je do góry i jeżeli ziarna przykleiły się do sufitu, to już w nowym roku miały wyjść za mąż. W wypadku gdy spadły ślub
miał się jeszcze odwlec. Po posiłku dzieci sięgały pod obrus
w poszukiwaniu drobnych prezentów. Mogły to być orzechy,
świeże ciastka, czerwona wstążka, korale, a nawet scyzoryk.
W sierpeckim muzeum można zobaczyć jak dzień wigilijny przeżywano zarówno w domu biednego jak i bogatego

Najważniejszym momentem Wigilii była wieczerza. Zapomnieniu ulegały wtedy wszelkie waśnie i nieporozumienia.
Przygotowując kolację, gospodynie okrywały ławy białym
obrusem, pod którym umieszczały świeże, pachnące siano. Wśród potraw, które w Święta spożywano znajdowały
się: żur, pierogi z kiszoną kapustą i grzybami, kluski rwaki,
kapusta z grochem, placki sodziaki oraz ryby pod różnymi
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K raj
dze pomiędzy nimi leży lemiesz płóżny. Jego zadaniem jest
przyciągać urodzaj do domu i gospodarstwa.
W jednym z domostw przyjrzeć się można zwyczajom
związanym z pasterką. W tej odprawianej, zgodnie z obyczajem, o północy mszy świętej uczestniczyła cała wieś. Po
wieczerzy gospodarze wyplatali ze słomy powrozy, dokładając do nich kłosy ze stojącego w rogu snopu. Oplatali się
nimi w pasie przed wyjściem na nabożeństwo, by potem
okręcić nimi drzewa w sadzie. Wierzyli, że dzięki temu
będą one obficiej rodziły, dając zdrowe owoce.

chłopa. Nieodłącznym elementem wystroju bożonarodzeniowego są snopy zbóż ozdobione wykonanymi z opłatka światami. Poszczególne elementy wycięte z opłatka
sklejano śliną, a następnie zawieszano na końskim włosiu.
Dzięki temu obracają się przy najmniejszym ruchu powietrza. Dzielenie się opłatkiem jest nawiązaniem do Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus łamał chleb i podawał uczniom. Również zwierzętom podawano opłatek,
by chronić je przed chorobami i urokami.
Po II wojnie światowej coraz powszechniej w domostwach wiejskich pojawiać się zaczęły choinki. Ozdabiano
je bibułowymi zabawkami, pomalowanymi srebrną farbą
orzechami i papierowymi łańcuchami. W dworze szlacheckim w sierpeckim muzeum na ich gałązkach, oprócz
ozdób wykonanych własnoręcznie wiesza się oryginalne
szklane dekoracje.
Podłogi w izbach chłopskich zaścielają świeżo ścięte zielone gałązki świerkowe i sosnowe. Mają one przypominać,
że po najbardziej nawet mroźnej zimie zawsze nadchodzi
wiosna. Nogi ław oplatają żelazne łańcuchy, a na podło-
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We wnętrzach chałup prezentowane są różne, charakterystyczne dla Mazowsza Płockiego grupy kolędnicze, tak
mocno związane z dawnymi tradycjami bożonarodzeniowymi. Można więc zobaczyć zarówno „trzech króli”, kolędników z gwiazdą, szopkarzy i grupę kolędniczą z kozą.
Kolędnicy odwiedzając sąsiadów śpiewali pastorałki, kolędy i ich zabawne przeróbki. Za występy otrzymywali od
gospodarzy poczęstunek.
Ostatnim ze zwyczajów bożonarodzeniowych stanowiących treść ekspozycji jest wykonywanie świec na
święto Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego). Gromnice
te zanoszono do kościoła, w celu ich poświęcenia, a potem
umieszczano za obrazem, by odpędzały zło. Zapalano je
tylko z okazji najważniejszych świąt, w wypadku choroby,
a także podczas burzy.
Ekspozycja bożonarodzeniowa przygotowana w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu stanowi zaproszenie
do zapomnianego świata tradycji, wierzeń i obrzędów.
Tu właśnie opowieści dziadków snute kiedyś przy kominku ożywają. Wystawę „Boże Narodzenie na Mazowszu”
zwiedzać można do końca lutego 2019r.
Tekst i zdjęcia: Jarosław Asztemborski
Zdjęcia: D. Krześniak, Anna Pesta

POLSKIE MIASTA

Tykocin

Skarby
Tykocina

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
W PSK NR 672
Tylko przebogata historia mogła pozostawić w tym
niewielkim dziś miasteczku tak wielkie nagromadzenie
zabytków, że można by nimi obdzielić kilka nawet większych
miast i jeszcze by zostało...
10

ROWEREM NA WEEKEND

Jedlina-Zdrój
Ząbkowice
Śląskie

Powrót

na Dolny Śląsk

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
W PSK NR 672

Jak średniowieczny zamek z podgrodziem z lotu
ptaka wygląda srebrnogórska twierdza, leżąca na
południowo-wschodnim krańcu Gór Sowich, wzdłuż
których ułożył się pierwszy etap mojej kolejnej
wyprawy rowerowej na Dolny Śląsk.
18

Rowerem na weekend

19

Sucha
Beskidzka

Otwarcie wystawy na

Zamku w Suchej Beskidzkiej
„Miłość do człowieka
– Miłość do sztuki
– Miłość do natury”

Szczęśliwy los postawił na naszej drodze Pana Burmistrza Stanisława Lichosyta i Panią
Dyrektor Barbarę Woźniak. Ich postawa, entuzjazm zrozumienie potrzeby troski o dobra
kultury narodowej napełniło nas optymizmem. Dziękuję za tą postawę wobec kolekcji
Emila Zegadłowicza, która ze wszech miar jest bezcenna, a nie zawsze była doceniana
przez określone organy władzy.
Przemawia Pani Dyrektor
Barbara Woźniak.

Ze słów p. Ewy Wegenke:
Mam pewność, że kolekcja
w pięknym Suskim
Zamku będzie należycie,
bardzo profesjonalnie
prezentowana stanowiąc
źródło wiedzy i refleksji
dla zwiedzających. Wiem
ponad wszelka wątpliwość,
że jedyny taki w Polsce
zbiór dzieł sztuki z okresu
XX-lecia międzywojennego
przysporzy miastu Sucha
Beskidzka wielu turystów
z kraju i z za granicy jak to
miało miejsce w Gorzeniu.
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T

e słowa p. Ewy Wegenke, wnuczki Emila Zegadłowicza padły w piątkowy wieczór, 5 października
w Sali Rycerskiej na Zamku w Suchej Beskidzkiej.
Wtedy to właśnie miało miejsce otwarcie wystawy grafiki, rzeźby i rzemiosła artystycznego z kolekcji Marii
i Emila Zegadłowiczów pt. „Miłość do
człowieka – Miłość do sztuki – Miłość
do natury”. Wystawa stanowiła pokaz wybranej części kolekcji przekazanej miastu Sucha Beskidzka przez
Fundację „Czartak”, założoną przez
rodzinę E. Zegadłowicza w grudniu
ubiegłego roku, a liczącej 812 jednostek inwentarzowych. Już wówczas
w suskim muzeum miejskim rozpoczęły się równoczesne prace koncepcyjne nad przygotowaniem wystawy
wraz z konserwacją poszczególnych
obiektów oraz badawcze nad różnorodnymi zbiorami sztuki.

P. Ewa Wegenke w dalszej części swojego wystąpienia na uroczystości otwarcia wystawy podziękowała nieżyjącym już osobom, mającym wielki udział
w ratowaniu kolekcji prac największych artystów polskich dwudziestolecia międzywojennego, przed zniszczeniem, ale przede wszystkim przed
rozproszeniem kolekcji. Starania te
były możliwe poprzez działania Fundacji „Czartak”, prowadzącego muzeum w Gorzeniu Górnym. Stamtąd
właśnie wielka część bezcennej kolekcji znalazła swe schronienie na Zamku
w Suchej Beskidzkiej.
–Bardzo cieszą mnie słowa podziękowania. Mam jednak nieodparta
potrzebę przypomnienia nieżyjących
już niestety założycieli Fundacji. Myślę o mojej mamusi Atessie — młodszej
córce Emila Zegadłowicza i jej siostrzenicy Marii Ziemianin. Obie były główny-
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mi fundatorami. Nie sposób też pominąć mojego brata
Adama. Całe życie i serce oddał tej placówce. To on doprowadził do rozkwitu muzeum, udostępniając zwiedzającym 9 sal wystawowych. O tym z jaka pasją pracował
świadczy pełnometrażowy film w reżyserii Łukasza Wylężałka pt. „GORZEŃ ADAMA”. Moja mama również
poświęciła tej placówce całe swoje życie. Głównym celem
było niedopuszczenie do rozproszenia kolekcji. Jej praca i poświęcenie nie są łatwe do ujęcia w słowa. Trudno
uwierzyć z jakimi absurdami trzeba było się zmagać.
My, czyli ja i Mikołaj, syn Adama jesteśmy ostatnim ogniwem Fundacji. Nieubłagany upływ czasu spowodował,
że zaczęliśmy rozmyślać wraz z naszym zarządem jak
zabezpieczyć kolekcję, gdy nas zabraknie.
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt podkreślił rangę i wartość przekazanych miastu
zbiorów oraz wiążącą się z nimi odpowiedzialność. Te
cenne dobra kultury stanowią bowiem kanon sztuki
polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Nadmienił, że są prezentowane w odremontowanym
staraniem samorządu miasta zamku suskim, który jest
najcenniejszym zabytkiem architektury i sztuki w Małopolsce Zachodniej.
Barbara Woźniak, dyrektor muzeum zapewniła,
że kolekcja będzie opracowywana naukowo i uzupełniana o nowe obiekty, dziękując zarazem wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji wystawy.
Uroczystym momentem tego wieczoru było wręczenie podziękowania od Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady Muzeum oraz Dyrektora Muzeum dla
Fundacji „Czartak”, reprezentowanej przez Panią Ewę
Wegenke, wnuczkę Emila Zegadłowicza wraz z mężem
Bolesławem, Mikołaja Zegadłowicza, wnuka artysty,
Prof. Henryk Czubałę - Przewodniczącego Fundacji
„Czartak” i członkinie Zarządu Fundacji: Janinę Dyrcz-Rzycką i Aleksandrę Wysocką.

Tak wspaniałej kolekcji prac artystów dwudziestolecia międzywojennego nie ma nigdzie więcej w Polsce. A to już wystarczający powód do przyjazdu do
odnowionego „małego Wawelu”, jak określa się w kraju zamek suski.
Serdecznie zapraszamy!
Tekst: Barbara Woźniak Dyrektor Muzeum
Zdjęcia: Barbara Sochacka

Pani Ewa Wegenke –
wnuczka Emila Zegadłowicza.

Edward Sochacki,
Przewodniczący Rady Muzeum
i Barbara Woźniak –Dyrektor
Muzeum na tle podobizny Emila
Zegadłowicza.
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DWORKI I PAŁACE

Witaszyce

Pałac

w Witaszycach

Ulokowały się tam dwa muzea o podobnej tematyce. Tematyce, która towarzyszy
ludzkości od zarania dziejów. Dziś buduje się jej muzea. W Witaszycach dwa naraz.
I dobrze, bo tam jest jej miejsce. Wojna. Ta, co była i już nie wróci – napoleońska i ta,
która jest jeszcze w głowach niektórych ludzi. Niech wiedzą, że jej miejsce również
jest w muzeum. Takim jak to w Witaszycach.

W

itaszyce to duża wieś nad rzeką Lutynią, leżąca
w Wielkopolsce, niedaleko Jarocina. Nazwa wsi
wywodzi się od staropolskiego imienia Wit lub
od pruskiego imienia Witasz. Możliwe, że takie imię
nosił założyciel, i/lub pierwszy właściciel wsi; ponoć
aż w te miejsca uciekali Prusowie przed prześladowaniami ze strony Zakonu Krzyżackiego. Pierwszy
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raz nazwę zapisano około roku 1350 i brzmiała ona
wtedy Wythassyce.

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
W PSK NR 672
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Polska zachwyca
projekt edukacyjny

Prawdziwy patriotyzm wyraża się
przywiązaniem do Ojczyzny, miłością
do rodzinnej ziemi, do rodzimych
obyczajów i krajobrazów.

A

by obudzić u dzieci narodową świadomość i ukształtować patriotyczne postawy, najczęściej przybliżamy im symbole narodowe, które są bardzo ważnym
łącznikiem między historią kraju, jego teraźniejszością
i przeszłością To jednak za mało, żeby otworzyć dziecięce serca i umysły na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących.
Aby dzieci „zakochały się w Polsce”, muszą ją najpierw poznać, czyli dostrzec bogactwo i piękno rodzimej przyrody, historii, tradycji i kultury. Trudne
i abstrakcyjne pojęcie „Ojczyzna”, najlepiej przybliży
dzieciom aktywny udział w przedszkolnych wycieczkach, rodzinnych wyjazdach, wycieczkach z rówieśnikami, konkursach czy lekcjach muzealnych, a także
wspólne przeżywanie narodowych i lokalnych świąt.
Wzbogacając przeżycia dzieci, rozniecimy w nich iskierkę patriotyzmu, która umiejętnie podsycana, po kilku
latach z pewnością zaświeci pełnym blaskiem. Od tego
zaś, jaki obraz Polski ukształtuje się w umyśle i sercu
dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania, dumy i miłości do ojczystego kraju, czy nie...
Dziś wychowanie patriotyczne nie oznacza tylko
udziału w akademiach, wystawach czy uroczystościach. Miłość do kraju ojczystego można przecież
wykuwać poprzez poznawanie polskiej historii, poszczególnych regionów kraju, zwyczajów tam panujących, ludzi i przyrody.
Tak widzą wychowanie najmłodszych w Grudziądzu, w jednym z tamtejszych przedszkoli, o wdzięcznej nazwie „Tarpno”. Realizacja tych założeń może
odbywać się tylko w bliskiej współpracy z rodzicami
maluchów. I słusznie, bo przy okazji również dorośli
mogą się dowiedzieć więcej o naszym kraju...

Organizatorem konkursu literackiego „ Polska zachwyca” jest Przedszkole Miejskie „Tarpno” w Grudziądzu. Konkurs łączy w sobie nie tylko rozwijanie
umiejętności literackich, ale ma także rozwijać zdolność dzieci do dostrzegania piękna ojczystej przyrody czy tradycji. Realizacja tych celów może odbyć się
poprzez rozbudzenie zainteresowań turystycznych
i krajoznawczych, a „produktem ubocznym” takiego
postępowania, może być tylko wzmocnienie więzi rodzinnych. Same plusy...
Jak więc przebiegła realizacja pierwszego konkursu krajoznawczego wśród najmłodszych obywateli
Grudziądza?
Budująco! Wpłynęło dziewięć prac, co cieszy, bo
wskazuje na duże zainteresowanie tematem, a każda praca to opis jakiejś wycieczki, czasem bliższej,
niedaleko własnego domu, czasem dalszej – w góry,
nad morze... Każda łączyła się w jakiś sposób z poznawaniem Polski, a jak to robili ci, którzy wybrali się
„w Polskę” i zechcieli opisać swoje wrażenia – oceniała Komisja złożona z nauczycieli grudziądzkiego
przedszkola Tarpno.
Jakie prace wyróżniły się na tle innych? Co w nich
opisano? Prosimy zapoznać się z pracami najmłodszych
„Poznawaczy swojego kraju”.
Kto wygrał? To jasne, wygrały te dzieci, które wzięły
udział w Konkursie, bez znaczenia, czy zostały laureatem,
czy tylko otrzymały wyróżnienie. Każde z nich na długo zapamięta przeżycia związane z tym wydarzeniem,
i o to tak naprawdę chodzi...

JURY oceniło
1. miejsce –
Ola Woźniak
z rodzicami
2. miejsce –
Iga Bartoszewska
z rodzicami
3. miejsce –
Radek Tarnecki
z rodzicami

Wyróżnienia otrzymali:
Błażej Karczewski
z rodzicami
Kamil Klawczyński
z rodzicami
Liliana Kupisz
z rodzicami
Hubert Napiontek
z rodzicami
Lena Napiontek
z rodzicami
Marta Świderska
z rodzicami

Tekst: Barbara Fliegel i Justyna Łuczak
Zdjęcia: Mateusz Malewski
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Polska zachwyca
Iga Bartoszewska
„Od Bałtyku po gór szczyty cała Polska jest zielona,
wzdłuż i wszerz nas wciąż zachwyca,
Nasza ojczyzna biało - czerwona”.

P

olska jest krajem o pięknych krajobrazach i bardzo bogatej historii, która była dla naszego kraju
czasem przychylna, a czasem okrutna.
My – rodzice - mamy ten wyjątkowy zaszczyt i przywilej, że Polski możemy uczyć się od swoich dziadków.
Żaden film i lekcje w szkole nie pokażą pięknych stron
i nie wyrażą uczuć i emocji jak osoba, która je przeżyła
i która w tych stronach się wychowała. Dlatego doceniamy ten cenny dar, którym będziemy mogli się później
podzielić z naszymi dziećmi i wnukami. Pielęgnujmy te
uczucia patriotyczne, bo bez tych uczuć i bez nas - Polaków - nie ma Ojczyzny. Jak napisał Ryszard Przymus
„Polska- to taka kraina, która się w sercu zaczyna”, dlatego właśnie chcemy nauczyć naszą córkę iść przez życie z Polską w sercu. Na opowiadania o wojnie jeszcze
mamy czas, ale już teraz staramy się pokazywać jej jak
najwięcej piękna polskiej przyrody i polskiej historii.
Pomimo młodego wieku córki razem zwiedziliśmy
już Wrocław, Katowice, Kraków i Wieliczkę, ale zwiedzamy również okolice Grudziądza. Byliśmy na zamku
w Radzyniu Chełmińskim i w Malborku. Mała uwielbia
nasze podróże te małe i te duże. W tym roku w wakacje
zwiedzaliśmy Mazury, Kaszuby i pojechaliśmy na Hel.
Bardzo ciekawym miejscem jest Kaszubski Park
Miniatur i Kaszubski Park Gigantów zlokalizowany na
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terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w niepozornej miejscowości Strysza Buda pod Kartuzami.
Zobaczyliśmy tam miniatury zarówno Polskich, jak i zagranicznych budowli i zabytków, a właściciele postarali
się również o kilka atrakcji dla młodszych zwiedzających. Jednak to Park Gigantów zlokalizowany powyżej na wzniesieniu z którego rozpościera się przepiękny widok na malowniczą okolice spodobał się naszej
córce najbardziej.
Można znaleźć tam prawdziwy samolot, wielkie
przedmioty, duże figury owadów oraz ptaków, a także
można zwiedzić wioskę krasnali. Każdy znajdzie coś
dla siebie. W okolicy znajduje się również „dom do
góry nogami” w miejscowości Szymbark, który także warto zobaczyć i przyprawić się o zawrót głowy
po wejściu do niego.
Kolejna wycieczka odbyła się do Władysławowa –
pięknej nadmorskiej oazy turystów. Oprócz deptaków
i piaszczystej plaży rozciągającej się wzdłuż brzegu
Bałtyku odwiedziliśmy Ocean Park, gdzie spacerując
wśród morskich stworzeń mogliśmy poczuć się jak na
dnie oceanu, a 34 metrowa figura wieloryba spodobała nam się najbardziej.
Następnego dnia wyruszyliśmy w podróż na Hel,
która była zaplanowana na cały dzień. Jadąc na Hel
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trzeba uzbroić się w cierpliwość bo korki w sezonie
letnim są obowiązkiem każdego, ale podróż mierzeją helską odkrywa piękno przyrody i urokliwe widoki, więc warto.
Tego dnia zwiedziliśmy fokarium i obserwowaliśmy
zachowania fok podczas karmienia. Sam Hel zachwycił
nas zgiełkiem ulic i ogromem atrakcji turystycznych.
Latarnia morska, muzea, port morski, rezerwat przyrody – Helskie Wydmy, jeden dzień okazał się za krótki żeby wszystko zwiedzić.
W Borach Tucholskich pozycją obowiązkową do
zwiedzenia jest akwedukt w miejscowości Fojutowo.
Jest to budowla umożliwiająca skrzyżowanie Czerskiej
Strugi i Wielkiego Kanału Brdy, pod którym możemy
przejść dzięki kładce pod akweduktem.
Mała uwielbia, jak chyba każde dziecko wodę, więc
morze jest obowiązkowym punktem w naszym corocznym planie.
Podczas pobytu na plaży nie tylko zażyliśmy kąpieli w słonej wodzie otoczeni bałwanami fal morskich,
ale również udało się nam uchwycić na zdjęciu piękny zachód słońca.
Nasz kraj jest pięknie zlokalizowany. Od południa
otoczony górami, od północy graniczy z morzem a pomiędzy piękne zabytki, przyroda i atrakcje do zwiedzania.
Nie potrzeba wyjeżdżać z kraju żeby ciekawie spędzić wakacje.
Polska zachwyca!!!
Tekst i zdjęcia:

Iga Bartoszewska – grupa „Niezapominajki”,
Katarzyna Bartoszewska - mama,
Łukasz Bartoszewski - tata.
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ZAMKI I RUINY
Biesiekiery

Ruiny zamku
w Besiekierach

Nie są ani potężne, ani majestatyczne. Ale wyłaniają się spośród zabudowań
podłęczyckiej wsi Besiekiery jak zjawa na cmentarzu. Cicho, nagle i niespodziewanie.
Bo też kto by się spodziewał taaakich ruin w zagubionej wśród pól i łąk wsi?

N

ajwiększe chyba wrażenie na turyście zrobią sterczące jak komin fabryczny resztki wieży, zapewne
pełniącej kiedyś funkcję baszty bramnej. Potem –
kompletne zaskoczenie – fosa! I do tego wypełniona
wodą z przepływającego nieopodal strumyka. A potem? Potem czuje się nieprzepartą chęć by zatrzymać samochód i zobaczyć, poczuć zamek z bliska.
Na szczęście wokół jest dużo miejsca do pozostawienia samochodu.

Przed laty, na szczycie
wieży, a właściwie na jej
pozostałościach, bociany uwiły
sobie gniazdo. Ponoć dodawało
ono ruinom jeszcze większego
uroku, jednak konserwator
zabytków, podczas wyżej
wspomnianych prac, zalecił je
usunąć.
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POMYSŁ NA WYCIECZKĘ

Kraków

Wyprawa
do Krakowa

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
W PSK NR 672
To była od dawna planowana wyprawa. Zarówno ja, jak
i moja żona byliśmy nieraz w Krakowie, ale jeszcze nigdy
wszyscy razem, ma się rozumieć we czwórkę, z dziećmi.
39

KRAJ
Prabuty

Berlińska

Fontanna Rolanda
w Prabutach

Jeszcze kilka lat temu na pomniku Rolanda w Prabutach brakowało...
Rolanda właśnie. Wieńczył on stojącą na rynku tamże, ozdobną
fontannę – poświęconą bohaterowi niezwykle popularnej
w dziewiętnastowiecznych Niemczech Pieśni o Rolandzie.
Prabucka fontanna jest być
może jedyną istniejącą i
działającą w Polsce Fontanną
Rolanda – obiektem modnym
niegdyś na terenie Niemiec i
stawianym w wielu miejscach. Z
pewnością jej wielką wartością
jest nie tylko autor (Schwechten
lub Brütt), ale przede wszystkim
związek z berlińskim Kościołem
Pamięci.
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P

rabuty, miasto o bardzo oryginalnej nazwie, położone jest pośrodku czterech jezior: Jezioraka,
Sowicy, Grażymowskiego i najbliższego mu – Liwieńca. To nad tym jeziorem dawno, dawno temu
Prusowie zbudowali gród, który z czasem stał się miastem biskupów pomezańskich w granicach państwa
krzyżackiego, a następnie pruskiego.

Dopiero od 1945 roku Prabuty leżą w granicach
Polski.

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
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Polska zachwyca
Radek Tarnecki
Radek z rodziną w Górach Stołowych

Cześć, nazywam się Radek i chodzę do Przedszkola Miejskiego Tarpno,
do grupy Niezapominajki.
Jak co roku wraz ze swoją rodziną, czyli siostrą Nikolą, mamą Natalią
i tatą Mariuszem w wakacje staramy się wspólnie spędzić czas na
poznawaniu nowych miejsc w naszym pięknym kraju.

W

tym roku swoją podróż rozpoczęliśmy od Gór
Stołowych. Po trasie, aby odpocząć zatrzymaliśmy się we Wrocławiu. Korzystając z postoju
chociaż pokrótce chcieliśmy zwiedzić to piękne miasto.
Byliśmy na Starym Mieście i podziwialiśmy jego piękną
architekturę. Wjechaliśmy na szczyt Sky Tower, gdzie
jest najlepszy widok na panoramę miasta (chociaż
przyznam się, że patrząc w dół nogi mi drżały). Aby
zebrać siły na dalszą podróż wybraliśmy się również
do wrocławskiego Aquaparku i korzystaliśmy w pełni
ze wszystkich atrakcji. Po dojechaniu do naszego pensjonatu, w którym gościliśmy w miejscowości Radków,
przywitała nas serdecznie pani Gospodarz. Pani Basia
opiekowała się nami jak nasza babcia. Rozpoczęliśmy
zwiedzanie tej malowniczej, niczym baśniowej okolicy od wspinaczki na Szczeliniec Wielki – najwyższy
szczyt Gór Stołowych. Byliśmy zachwyceni wąskimi
korytarzami i skałami o ciekawych kształtach przypominających zwierzęta. Po dotarciu na szczyt i pokonaniu 682 kamiennych stopni byliśmy zmęczeni

ale szczęśliwi, podziwialiśmy wspaniałe widoki mając
ogromną satysfakcje ze zdobycia kolejnego szczytu.
Następnym miejscem jakie zwiedziliśmy były Błędne Skały. Poruszając się w labiryncie skał wyglądających jak gigantyczne grzyby czy maczugi czuliśmy się
jak w tajemniczej krainie. Niektóre przejścia były bardzo wąskie i mój tata miał problem żeby się przez nie
przecisnąć z plecakiem na plecach. Byliśmy zauroczeni
tym miejscem. Przemieszczając się po szlaku, z zapartym tchem obserwowaliśmy piękno krajobrazu, tak
innego jak ten, który otacza nas na co dzień. Zwiedziliśmy również przepiękną i olbrzymią katedrę w Wambierzycach, podziękowaliśmy za bezpieczną podróż.
Podczas naszego pobytu w tym pięknym regionie byliśmy wielokrotnie w Kudowie-Zdroju. Zwiedzaliśmy
klimatyczne miasto oraz podziwialiśmy znajdujące się
w nim palmy. Dużo radości sprawiła nam jazda drogą Stu Zakrętów.
Zawsze podczas naszych wspólnych podróży staramy się dowiedzieć czegoś nowego. Korzystając
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Radek na Szczelińcu

z okazji wybraliśmy się do kopalni złota Złoty Stok,
gdzie mogliśmy zobaczyć jak wyglądało wydobycie złota w średniowieczu. Po obejrzeniu wraz z panią przewodnik korytarza górniczego, wyjechaliśmy kolejką
na powierzchnię, gdzie każdy z nas mógł spróbować
swoich sił w szukaniu złota. Nie chwaląc się znalazłem
złoto, a na potwierdzenie tego dostałem certyfikat.
W tym miejscu spędziliśmy aktywnie czas oraz dużo
się nauczyliśmy.
W drodze powrotnej znów zatrzymaliśmy się we
Wrocławiu, tym razem w ZOO. Mieliśmy przyjemność
zobaczyć wiele egzotycznych zwierząt. Największe
wrażenie na mnie i mojej siostrze zrobiły żyrafy oraz
słonie a także afrykarium z niezliczoną liczbą stworzeń wodnych.

Podsumowując naszą wycieczkę w ten rejon Polski,
jesteśmy nim oczarowani i na pewno jeszcze tu wrócimy.
Zwiedzanie naszego pięknego kraju nie skończyło się na Górach Stołowych. Po powrocie do domu,
rozpakowaniu i złapaniu oddechu wybraliśmy się nad
nasze Morze Bałtyckie. Będąc nad morzem, mieliśmy
za przewodnika wujka Jacka, który oprowadził nas po
Trójmieście. Zwiedziliśmy miedzy innymi Dwór Artusa,
Skwer Kościuszki, Klif Orłowski, molo w Sopocie oraz
to, co wzbudziło największe zainteresowanie u mojego taty - Muzeum Marynarki Wojennej. Świetnie bawiliśmy się na plaży budując wspólnie zamki z piasku,
grając w piłkę i pływając w morzu. Dzień zakończyliśmy podziwiając zachód słońca.
Kolejnym elementem naszego letniego wypoczynku
był wyjazd pod namiot. Korzystając z cudownej pogody, spędzaliśmy całe dnie na wspólnej zabawie z dala
od miejskiego zgiełku. Graliśmy w piłkę, puszczaliśmy
latawce a wieczory spędzaliśmy przy ognisku, piekąc
kiełbaski oraz opowiadając śmieszne historie. Uwielbiam spędzać tak czas z rodziną.
Polska to cudowny kraj i wraz z moją rodziną jestem w niej zakochany. Chciałbym ją poznać jak najlepiej i zwiedzić jej każdy zakątek. Następne wakacje na
pewno spędzimy na odkrywaniu kolejnych regionów
Polski.
Tekst i zdjęcia:

Wspólny wypad pod namiot
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Radek z siostrą nad morzem

Radek Tarnecki z rodzicami
Grupa Niezapominajki

KOŚCIOŁY I SANKTUARIA
Toruń

Franciszkanie
w Toruniu
Kościół i klasztor
franciszkanów

Kościół bez wieży? Tak! Taki jest w Toruniu podgórski kościół pw. Apostołów
Piotra i Pawła, który wraz z klasztorem Reformatów tworzy kompleks
zabytkowych, barokowych zabudowań.
Suplika (łac. supplicare) – jest to prośba na piśmie
(czasami skarga albo zapytanie), skierowana przez
wasala do seniora. Senior w średniowiecznym feudalizmie był osobą oddającą wasalowi najczęściej ziemię w użytkowanie, a ten kolei, oddawał się pod
opiekę seniora.

F

ranciszkanie do Torunia przybyli w 1239 roku,
sprowadzeni przez panujących w mieście Krzyżaków. Od rycerzy z czarnym krzyżem otrzymali oni
już poza obszarem miasta klasztor, zresztą pierwszy
w państwie krzyżackim. Duchowni w roczniku Annales
Minorum Prussicorum, zapisywali wszelkie wydarzenia

z dziejów miasta, państwa i zakonu krzyżackiego, zdobywając coraz większy autorytet, uznanie i szacunek.
Oprócz (oczywiście) modlitw, franciszkanie zajmowali
się m.in. prowadzeniem szkoły i utrzymywaniem biblioteki, pełnili więc ważną rolę w życiu miasta. W niedługim czasie także przystąpili do budowy nowoczesnego
i wielkiego kościoła. Kościoła Mariackiego.

Kościół i klasztor wraz z
dzwonnicą widziany z ul.
Poznańskiej. Dwie pochodzące
z 1753 roku sygnaturki „próbują”
zastąpić niejako brak kościelnej
wieży, brak, który nie jest
wynikiem niedopatrzenia,
ale reguł według których
budowali swe świątynie mnisi
franciszkanie.
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NASI CZYTELNICY

Drohiczyn

Drohiczyn nad Bugiem

Nasi Czytelnicy jak zwykle nie zawodzą.
Pan Janusz ze Skwierzyny w zeszłym roku
wraz z żoną udał się na zwiedzanie „ściany
wschodniej” naszego kraju odwiedzając
między innymi Drohiczyn. Tam na Górze
Parkowej w pobliżu obelisku z 1928 roku
upamiętniającego 10-lecie istnienia II
Rzeczpospolitej wykonał kilka nastrojowych
zdjęć Bugu. Serdecznie dziękujemy!

Sarnaki

Agnieszka i Marcin Szewczykowie nadesłali nam
(w ostatniej chwili) zdjęcia z obiektem z okładki dziękujemy!
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WYPRAWA Z PLECAKIEM

Schronisko
„Dom Śląski”
Szarocin

Główny Szlak
Sudecki

Schronisko „Dom Śląski”
– Szarocin

Bardzo popularne fragmenty szlaków turystycznych u podnóża Karkonoszy i dzikie
ostępy Rudaw Janowickich. Do tego walka z nogami, które nie chcą współpracować
po pięćdziesięciu kilometrach przebytych poprzedniego dnia. A jeszcze zmienna
pogoda: słońce, grad i deszcz. Tak wyglądał nasz drugi dzień przygód na Głównym
Szlaku Sudeckim.

N

oc spędziliśmy na wysokości 1400 m n.p.m.
w schronisku „Dom Śląski”. Wraz z pieskiem
upychamy się jakoś w niewielkiej dwójce z łazienką . Poza dużym łóżkiem nie bardzo jest tam miejsce, żeby się obrócić, bo większą część podłogi zajęła
wykończona Szyszka, czyli nasz dzielny mieszaniec
owczarka niemieckiego. W każdej innej sytuacji byłby
to kłopot, jednak po 51 km pokonanych pierwszego
dnia musimy tylko doczołgać się do łazienki, a potem
nie mamy już oni ochoty, ani siły, by gdziekolwiek się
ruszać. Drugiego dnia pobudka o siódmej, by mieć za-

pas czasowy do pokonywania kolejnych kilometrów.
Nie mamy przecież pojęcia, jak będą się zachowywały
nasze nogi drugiego dnia.

Mroczny klimat na
symbolicznym cmentarzu ludzi
gór w Kotle Łomniczki

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
W PSK NR 672
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Polska zachwyca
Ola Woźniak

Nazywam się Ola. Mam 30 lat i jestem lekarzem kardiologiem. Właśnie zakończyłam
ciężki 24 godzinny dyżur. Jest środek zimy, a ja jadąc w ciepłym autobusie, marzę aby
odpocząć. Ostatni urlop spędziłam wraz z rodziną w słonecznej Toskanii. Uwielbiam
Włochy, tamtejszy klimat, otwartych i sympatycznych ludzi, piękne zabytki i doskonałe
jedzenie. Podobnie jak mama, studiowałam we Włoszech i uwielbiam tam odpoczywać.

J

ak co dzień jadę autobusem numer 3, podziwiam
z okna szare ulice Grudziądza, zanurzona we własnych wspomnieniach. I nagle znów jestem dzieckiem. Stoję na pomoście wchodzącym na jakieś 25 metrów w głąb jeziora. Woda krystalicznie czysta. Widać
rybki, całe ławice, bujna roślinność dna jest niesamo-
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wita. Woda zima, choć to środek lata, temperatura
około 25 stopni. Po drugiej stronie jeziora, okazały
las. Cisza i spokój. Żadnych łodzi motorowych, gdzieniegdzie niewielkie żaglówki. Ludzie pływający na
rowerach wodnych, rodziny w łódkach cieszące się
pięknym polskim latam. Odwracam się w stronę lądu
... zaraz, chwileczkę, ja znam to miejsce, to przecież
Rosochaty Róg. Jestem nad jeziorem Wigry. Słyszę jak
mama coś do mnie pokrzykuje i biegnie, Olcia stój, nie
biegamy po pomoście...
Ja jestem znowu 4-letnią dziewczynką...Jak to możliwe?
Rodzice biorą mnie za rączkę i idziemy na plac zabaw na podwórzu gospodarstwa agroturystycznego.
Przybiega moja siostra Zuzia. Zabiera mnie na poszukiwanie małych kotków. Zuzia uwielbia przyrodę,
w szczególności zwierzęta. Niestety, mama mówi, że
czas na spacer.
Wyruszamy “ścieżką płazów”. Biegnie ona szutrowymi szlakami blisko naszego letniego domu. Wokoło

K raj
roztaczają się przepiękne widoki. Pagórkowaty teren
pokryty zielonymi łąkami, na których pasą się konie
i krowy. Na polach zboża o różnych odcieniach złota. Piękne, niebieskie niebo, a na nim chmurki rozmaitych kształtów. Z Zuzią ścigamy się z wymyślaniem,
co przedstawiają. Jest przy tym niezła zabawa. – Patrz
Ola, woła Zuzia, – ta duża przypomina wielkiego smoka.
Widzę bociana, który dumnie i z gracją stawia swoje długie nogi. Dwa kolejne właśnie wzbiły się w powietrze i poleciały w stronę jeziora. Chyba za głośno krzyczymy.
Przeszliśmy już chyba ze 100 kilometrów, choć tata
twierdzi że dopiero półtora. Jestem głodna i zaczynam
marudzić. Rodzice na szczęście zabrali kanapkę i wodę. Nie chce mi się już dalej spacerować. Ten spacer
nie ma końca, nie rozumiem co dorośli w tym widzą
przyjemnego, Zuzia też ogląda wszystkie robaki i wącha wszystkie polne kwiaty. Mam dość! Na szczęście,
widzę panią Marzenkę, która do nas macha, ona robi
nam pyszne obiadki.
Mama mówi, że po takim długim spacerze należą
się nam pyszne lody. Lodziarnia i kawiarnia znajdują
się przy Klasztorze Kamedułów. To taki duży kościół
z pięknym ogrodem. Pełno tu straganów, jak na jarmarku. Z moją siostrą uwielbiamy oglądać te kolorowe drewniane zabawki.
Kończąc lody i kawę, rodzice wpadli na pomysł abyśmy przepłynęli się po jeziorze statkiem. Statek chyba
biały, nazywał się Neptun, nie Posejdon, nie, już wiem
Tryton… Tym statkiem, podczas swojej pielgrzymki
jezioro Wigry zwiedzał papież Jan Paweł II. Ja go nie
pamiętam, ale rodzice tak. Wycieczka trwała około
godziny. Na szczęście Wigry to spokojnie jezioro, więc
nie było dużej fali. Popłynęliśmy w kierunku rezerwatu

kormoranów. Wraz z rodzicami mam zrobione piękne zdjęcia na tle klasztoru. Dobiliśmy do brzegu. Już
się wgramoliłam na moje miejsce w przyczepce rowerowej, gdy rodzice zauważyli, że po drugiej stronie
ulicy, w parku przyklasztornym gromadzą się ludzie.
Głównie rodziny z dziećmi takimi jak ja i Zuzia. Okazało się, że Dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego
organizuje grę terenową pod tytułem „Śladami Kamedułów”. Mama przyklasnęła i powiedziała – Idziemy!!!
Tata wziął mnie na ręce i szybko popędził zgłosić nas
do uczestnictwa. Gra terenowa? Co to jest? - pomyślałam. Ech, ci rodzice… Najpierw jakaś Pani i Pan wyjaśnili zasady gry. Nic nie zrozumiałam.

Pani Karolina Wożniak z
córkami: Zuzią i Olą
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Zrobiło się zamieszanie i wystartowaliśmy. Czuło się wielkie emocje i podniecenie. Trzeba było być
bardzo uważnym i obserwować, gdzie są strzałki czy
podpowiedzi naprowadzające nas na kolejne zadania. Takich rodzin jak my było wiele. Mama trzymała
w ręku kartkę i ołówek. Musiała zaznaczać kolejne
punkty, które trzeba było zaliczyć. Żeby było szybciej
tata wziął mnie “na barana” czyli na swoje barki. Na
kartce przyczepionej do przystanku widniało hasło:
“sięgaj gdzie wzrok nie sięga”. Mama intensywnie rozglądała się i głośno myślała, co to może znaczyć. Zuzia
krzyknęła: – Jest! Mapa, mapa na górze. Tego szukaliśmy. Na mapie zaznaczone były kolejne punkty, do
których musieliśmy dotrzeć. Zaczęło mi się podobać,
szukanie tych miejsc było ekscytujące. Czułam się jak
bohater bajki, którą rodzice czytali mi na dobranoc.
Pobiegliśmy na mostek, pod którym przepływała Czarna Hańcza. Mama mówi, że to czego szukamy może
znajdować się w rzece. Tata niewiele myśląc, szybko
ściągnął buty i podwinął nogawki. Nagle coś znalazł,
był to kawałek blaszki, udający złotą monetę, którą musieliśmy oddać na mecie. Wszystko potoczyło
się bardzo szybko, mieliśmy przy tym super zabawę
i dużo śmiechu. Kilka pytań w Muzeum Rybołówstwa,
zwiedzanie klasztornej wieży i wskazanie właściwiej
drogi staremu mnichowi. Rozpoznanie drzew po korze i liściach – nawet rodzice mieli z tym problem. Mi
najbardziej podobała się jedna z ostatnich przeszkód.
Biegła ona przy żeremiach bobrów. Żeremie, to taki
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domek dla bobrów, które nad Wigrami są szczególnie chronione, a których jest tutaj bardzo dużo. Pan
powiedział, że bobry robią tamy. Zadanie polegało
na zrobieniu takiej tamy, następnie pan sprawdził jej
szczelność I przyznał punkty. Miałyśmy przy tym z Zuzią niezłą frajdę. Budowa była super. Upaćkałam się
cała na czarno, a tata poślizgnął się i upadł w błocko.
Mama nie wytrzymała i parsknęła śmiechem. To było ostatnie zadanie. Dotarliśmy do mety i dostaliśmy
różne nagrody- związane z Wigierskim Parkiem Narodowym i Klasztorem, który tak dokładnie poznałam.
Wróciliśmy do Pani Marzenki która nam przygotowała przepyszne pierogi z jagodami, zebranymi w okolicznym lesie. Były pyyyszne…
Nagle usłyszałam dzwonek telefonu. Gdzie ja jestem? Wyjęłam aparat z torebki, przycisnęłam zieloną słuchawkę, ale nie byłam w stanie nic powiedzieć.
Ola, Ola, wszystko w porządku? Usłyszałam...To tata,
ale głos miał jakiś inny. Rany, znów jest rok 2044. Tato
ja chyba zasnęłam w autobusie... Uśmiechnęłam się tylko szeroko i pomyślałam, że to był fantastyczny sen.
W trakcie rozmowy, tata zaproponował, żebyśmy
pojechali wspólnie na urlop na Sycylię...
O nie!!! Jedziemy na Wigry!!!
Tekst i zdjęcia:
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Ola Woźniak – grupa Maki
Karolina Woźniak - mama
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IV Edycja Konkursu „Uroki Naszej Okolicy”
Informujemy, ze rozpoczęła się IV Edycja Konkursu „Uroki Naszej Okolicy”. Konkurs organizowany przez Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce i adresowany jest do
uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum oraz klas przysposabiających
do pracy, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną.
Uczestnik konkursu przesyła na adres organizatora mini album (format A4) poświęcony najbliższej okolicy. Album powinien zawierać krótki opis regionu (maksymalnie 1 strona) oraz nie
więcej niż 10 zdjęć (format minimum 10x15cm) przedstawiających jego walory turystyczne (miejsca warte zobaczenia, rezerwaty, parki narodowe, osobliwości – w tym przyrodę nieożywioną).
Na ostatniej stronie albumu należy zamieścić metryczkę z danymi uczestnika/uczestników
konkursu zawierającą: nazwę szkoły/placówki, dane kontaktowe szkoły/placówki (adres, telefon, mail), imię i nazwisko uczestnika/
uczestników konkursu, imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna.
Do albumu należy załączyć płytę z pracą konkursową w formie edytowalnej (tekst – .doc/.odt, w oddzielnych plikach zdjęcia konkursowe – .jpeg lub podobne), materiały będą wykorzystane do publikacji na stronach internetowych związanych z konkursem. Praca konkursowa
może być wykonana indywidualnie lub zespołowo (klasa, kółko zainteresowań).
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Więcej szczegółów na stronie internetowej https://urokinaszejokolicy.wordpress.com
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Skwierzyna

Lekcja

patriotyzmu

Koniec 2018 roku niesie z sobą
dwie, jakże ważne – i powiązane
ze sobą, rocznice w historii Polski.
11. listopada to setna rocznica
odzyskania niepodległości,
a niedługo potem, dzień
27 grudnia przypomina o setnej
rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.

W

Skwierzynie przypomniano o rocznicach tych
mocno ze sobą splecionych wydarzeń, czcząc
Powstańców, którym w 1918 roku dane było
zwyciężyć, lecz dwadzieścia lat później padli ofiarą
krwawej zemsty hitlerowskiego okupanta.

Odsłonięciu Pomnika
towarzyszyła uroczysta oprawa.
Młodzież klas mundurowych
przyniosła 50 m długości biało- czerwoną flagę, którą
otoczono teren uroczystości.
Stu uczniów ze szkoły
podstawowej przyszło
z biało- czerwonymi szarfami
i chorągiewkami. W uroczystości
wzięli udział mieszkańcy, władze
miejskie oraz przedstawiciele
władz powiatu i województwa.
Pomnik poświęcił proboszcz
miejscowej parafii. Obecna
była także kompania Wojska
Polskiego miejscowego
garnizonu, która oddała salwę
honorową.

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
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GÓRY I WZNIESIENIA

Połonina
Wetlińska

Połonina Wetlińska
na końcu świata

Wcale nie najwyższa, a jednak najbardziej znana. Na pewno najłatwiej dostępna,
i najbardziej oblegana przez turystów. Tak można najkrócej opisać Połoninę Wetlińską.

G

dyby zapytać turystę, z czym najbardziej kojarzą
mu się Bieszczady, bez wątpienia obok wypału
węgla drzewnego, wolności, baz studenckich,
trudnej historii regionu, padłoby hasło „połoniny”.
I nic to, że wielu może nawet nie wiedzieć, co to tak
naprawdę jest, bo „utarło” się tak tylko nazywać dwa
z bieszczadzkich masywów: Połoninę Wetlińską i Połoninę Caryńską.
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PARKI I REZERWATY
Jezioro
Łęgowskie

Ścieżka Dydaktyczna
„Galeria Budek Lęgowych
Nad Jeziorem Łęgowskim”

Stojąca przy brzegu jeziora czapla biała czujnie rozgląda się wokół, czy nie zagraża jej jakieś niebezpieczeństwo....

Można by to nazwać pokazem mody ptasich domków, ale czy zwierzęta mają w sobie
pragnienie otaczania się rzeczami ładnymi? Na pierwszym miejscu chyba stawiają na
funkcjonalność i bezpieczeństwo, chociaż kolejność może być odwrotna...

N

ieopodal Wągrowca, przy niewielkim jeziorze
Łęgowskim napotkać można ścieżkę dydaktyczną
poświęconą jak sama jej nazwa wskazuje „Galeria
budek lęgowych nad jeziorem Łęgowskim” - ptasim
domkom. Co prawda nie jest to ostoja, rezerwat czy
nawet miejsce chronione, ale i tak warte jest odwiedzenia, a to ze względu na walory dydaktyczne oraz
widokowe. Mimo biegnącej nieopodal ruchliwej szosy
nie słychać tam jej hałasu, ale może to tylko złudzenie,
wywołane pięknem tego miejsca?

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
W PSK NR 672
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NIE TYLKO POWĄZKI
Wilczyn

Wilczyn

czyli

Wilczogóra

Wilczogóra. Brama cmentarna z 1877 r.

Major Tadeusz Karnkowski
urodził się w Wiśniewie pod
Wilczynem – w majątku ojca
Kazimierza Karnkowskiego
herbu Junosza – społecznika
i rolnika. Po latach nauki w
szkołach w Inowrocławiu
wstąpił do Korpusu Kadetów
w Chełmnie. W sierpniu
1939 r. ukończył Szkołę
Podchorążych Lotnictwa
w Warszawie ze stopniem
podporucznika. We wrześniu
1939 r. brał udział w ewakuacji
Polskich Zakładów Lotniczych
i 4 Bazy Lotniczej. Po przejęciu
dowództwa nad częścią
żołnierzy, przeszedł z nimi
do Rumunii. Po krótkim
internowaniu w rumuńskim
Babadag, przez Maltę
przedostał się do Francji, do
bazy lotniczej w Lyon - Bron.
Do skromnego żołdu dorabiał
… grą w brydża. Po upadku
Francji przez algierski Oran
i marokańską Casablancę
dotarł na Gibraltar, a stamtąd
do Liverpoolu. W Anglii
ukończył wiele kursów
lotniczych i Wyższą Szkołę
Wojenną. Został pilotem
316 polskiego dywizjonu
myśliwskiego. Bił się nad
Belgią, Holandią, Francją,
Norwegią i Niemcami. W
siłach lotniczych służył do
1947 r., a w armii do 1949
r. Otrzymał wiele medali
polskich i brytyjskich, m.in.
trzykrotnie Krzyż Walecznych
i trzykrotnie Medal Lotniczy.
Na swoim koncie miał
zestrzelone niemieckie
samoloty i co najmniej sześć
pocisków V – 1.
W 1949 r. major wyemigrował
do Argentyny, a następnie do
USA, gdzie zmarł.
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Konia z rzędem temu, kto rozstrzygnie, gdzie znajduje się ten
cmentarz... Czy to Wilczogóra, jak wskazują znaki drogowe, czy może
Wilczyn, jak na tablicy przy cmentarzu?

W

ilczyn jest większy- to siedziba gminy, do 1870
roku miasto, leżące do końca pierwszej wojny
światowej tuż przy granicy Rosji z Niemcami.
Ma to takie znaczenie, że na cmentarzu zachowały się jeszcze nagrobki rosyjskich pograniczników
i ich rodzin.

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
W PSK NR 672

Z NASZEJ OKŁADKI

Kraków

Sukiennice
Obok Wawelu i Kościoła Mariackiego z ołtarzem Wita Stwosza,
Sukiennice są najbardziej rozpoznawalnym krakowskim zabytkiem.

P

ierwsze „centrum handlowe” powstało wkrótce
po lokacji miasta w połowie trzynastego wieku.
Początkowo były to prymitywne kramy, w których
kupcy latem omdlewali z gorąca, a zimą ogrzewali się
przy paleniskach. Deszcz zalewał im sukna, a wiatr
rozsypywał mąkę i przyprawy. Na przełomie więc
trzynastego i czternastego wieku kramy przebudo-

wano, by uniezależnić się od panującej „na polu” (na
dworze) pogody.

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
W PSK NR 672
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W ŚWIECIE ROŚLIN
Dzwonek rozpierzchły
(Campanula patula L.) to w Polsce
roślina pospolita. W całej Europie
Środkowej, ale też i w niektórych
regionach Azji gdzie występuje,
najczęściej rośnie po prostu na
łąkach.

Dzwonek

rozpierzchły

P

osiany na początku wiosny – kwiatami rozświetli
łąki jeszcze w tym samym sezonie. Gdy jednak nasionka trafią do gleby dopiero po jego przekwitnięciu, dzwonek urośnie w kolejnym roku.
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R edyk

Wiele góralskich słów, związanych z wypasem
owiec, wzięło się z języka rumuńskiego,
a właściwie z dialektu wołoskiego, który
i językiem był nazywany. Ale to trudno
powiedzieć, pasterskie ludy miały swoje słowa,
które czasem trudno z jakimś konkretnym
językiem związać. Karpacko-dynarskie
słownictwo miało status niejako osobny,
większość słów, związanych z wypasem owiec,
miało charakter też środowiskowy.

arpacko-dynarskie słownictwo miało status niejako osobny, większość słów, związanych z wypasem owiec, miało
charakter też środowiskowy. Trzeba przyznać, że i dziś te
specyficzne słowa, składające się na góralską kulturę hodowlaną, pobudzają wyobraźnię ceprów. Samo zresztą słowo cepr,
czy raczej, poprawniej, ceper, które pojawiło się późno, w połowie dziewiętnastego wieku, miało pochodzenie niedobre:
czepyr to w dialektach słowackich wędrowny kuglarz, a wzięto
je w tym znaczeniu z węgierskiego. Ale kiedy mówiło o redyku
czy kierdelu, można było robić wrażenie...

K

Je rzy Bralczyk

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
W PSK NR 672

ARTYKUŁ ARCHIWALNY PSK 4/1973

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

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Fotozagadka

KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURS

FELIETON BRALCZYKA
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ROZWIĄZANIA KONKURSÓW

Poznaj swój kraj 05/2018

Krzyżówka 671
Rozwiązaniem krzyżówki
z numeru 5/2018 jest hasło:
„W okresie godowym mewy są
bardzo agresywne i atakują
intruzów w obronie swych
gniazd i piskląt.”.
Otrzymaliśmy 49 maili
i 20 kartek pocztowych.
Nagrody wylosowali: p. Iwona Wolna z Gliwic; p. Jan z Suchej
Beskidzkiej i p. Bogdan Bardian z Łańcuta. Gratulujemy!

„Fotozagadka”
Fotografia przedstawiała zamek Książąt
Oleśnickich w Oleśnicy Otrzymaliśmy
32 maile i niestety ani jednej kartki. Za to
wszystkie odpowiedzi były prawidłowe.
Nagrodę wylosował p. Tomasz Blachucik
z Rudy Śląskiej.

Nagroda dla spóźnialskich
Otrzymaliśmy cztery spóźnione odpowiedzi. Nagrodę wylosowała
p. Małgorzata z Gorzowa Wlkp.
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 fragment ul. Mariackiej
w Gdańsku – najpiękniejszej ulicy w Polsce? Pytanie
raczej nietrudne, bo któż z nas tam nie był?
Nagrodę wylosowała p. Martyna z... Gdańska.
Otrzymaliśmy 45 maili i 2 kartki.

„Co to za miasto”
Na fotografii pokazaliśmy widok ze wzgórza
zamkowego na Golub-Dobrzyń.
Otrzymaliśmy 36 maili i 1 kartkę. Okazało
się, że pytanie było całkiem niełatwe, bo aż
20% odpowiedzi było błędnych. A może to tylko nasza przewrotność
kazała wybrać takie miasto, które ma swojego bliźniaka, jeśli chodzi
o opis mówiący o granicy i połączeniu się dwóch organizmów miejskich?
Ale przecież Bielsko-Biała jest kilkanaście razy większa... To może
tylko ten zbyt pospieszny rzut oka na niewielką przecież fotografię...?
Nagrodę wylosował p. Tomasz Gorczyczewski z Krosna.

„Co to za drzewo”
Pytanie bardzo trudne, wiedzieliśmy o tym, wybierając
to właśnie drzewo do Konkursu. Wobec jednak ścisku
w czołówce, trzeba dać jedno, czy drugie pytanie
bardzo trudne, by zlikwidować spłaszczenie tabeli.
Częściowo nam się to „udało”, bo na to pytanie przyszło
zdecydowanie mniej odpowiedzi, a dodatkowo wiele
z nich było błędnych. Kilku z Was zobaczyło sosnę w tym drzewie –
i słusznie, bo limba jest blisko z nią spokrewniona, ale dalsze strzały
okazały się niecelne.
Czyli już wiadomo? Tak! Limba w Sieniawie, numer 21 na naszej Liście
Drzew. Gratulujemy wszystkim, a najserdeczniej osobie, która nie dość,
że udzieliła prawidłowej odpowiedzi, to jeszcze ją uzupełniła historią
tego drzewa. Jak konkurować z Kimś takim? Ale to na szczęście nie nasze
zadanie, my jesteśmy dumni mieć takiego Czytelnika i Prenumeratora.
Otrzymaliśmy tylko 16 odpowiedzi, z tego tylko 9 prawidłowych.
15 maili i jedną kartkę...
Zasłużoną nagrodę wyślemy do p. Aleksandry Saganowskiej z Łodzi.

Autorzy tekstów i zdjęć: Jarosław Asztemborski, Iga Bartoszewska, Katarzyna
Bartoszewska, Łukasz Bartoszewski, Jerzy Bralczyk, Paweł Cukrowski, Barbara Fliegel,
Justyna Łuczak, Lech Kadlec, D. Krześniak, Magdalena Łukomska, Mateusz Malewski, Kamil
Nowak, Anna Pesta, Mirosław Pisarkiewicz, A. Rzeszotarska, Daniel Sypniewski, Joanna
Szewczykowska, Radek Tarnecki, Anna Tucznio, Janusz Wierzbicki, Jan Wortyński, Barbara
Woźniak, Ola Woźniak, Karolina Woźniak, Agnieszka Wójcik, Dawid Zieliński

Okładka: Krakowskie Sukiennice, fot. Jan Wortyński
Nakład: 8000 egz.
Kod numeru: KB11 2134 2861

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

Nie wszystkie sceny tej komedii były kręcone w Warszawie. Większość, o ile może nawet nie wszystkie – gdzie indziej.
W tym budynku miał swój sklep jubiler, któremu para sympatycznych, młodych aktorów zabrała trochę świecidełek.
W jakim mieście kręcono tę scenę?
Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres Redakcji lub e-mailem na: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl do 13. XII 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

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

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

NIEMODLIN
Muzeum Rolnictwa

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

Zamek w Niemodlinie

49-100 Niemodlin, Rynek 55

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.

608-090-840 zamek@aia.pl

NIEMODLIN

www.zamekniemodlin.pl

Zamek Czocha

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

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej

Dla kogo bezpłatne wejściówki?

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

Lista Partnerów nie jest zamknięta,
liczymy na jej rozszerzenie i zapraszamy do współpracy.

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1

muzeum
miejskie

33 874-26-05 muzeum@sucha-beskidzka.pl
www.muzeum.sucha-beskidzka.pl

Suchej Beskidzkiej

Twierdza Srebrna Góra

57-215 Srebrna Góra, ul. Kręta 4
74 818-00-99 biuro@forty.pl
www.forty.pl

Zespół Pałacowo - Hotelowy Jedlinka
58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Zamkowa 8
74 845-40-07 jedlinka@jedlinka.pl
www.jedlinka.pl

Zniżki dla Prenumeratorów
10% zniżki 15% 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.
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.

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

692-455-178

Wycieczki krajowe
i zagraniczne

biuro@wycieczkazprzewodnikiem.pl
www.wycieczkazprzewodnikiem.pl

PATRONATY

Nazwa
Wiślana Odyseja
IV Edycja Konkursu „Uroki Naszej Okolicy”

Data
jeden weekend w grudniu 2018
do dnia 18 kwietnia 2019 r

Miejsce

adres www

Wisłą do Gdańska...

www.facebook.com/leszknaz

Wieliczka

https://urokinaszejokolicy.wordpress.com

Przewodniki i mapy Compass
– aktualne, ciekawe, dokładne

Sklep internetowy

www.compass.krakow.pl

