Osada w Biskupinie

Główny Szlak Sudecki

Mazowiecki PK

Cena 9,90 zł

z im

ow
ej

w

yp

ra
w

y!

07 / 2018 (673)

Kościół w Lachowicach

fo
t

kę
ze
s

wo
j

ej

Śnieżny
zakonnik
Śnieżnik
9 770032 615206

m
lij

na

Index 369799 ISSN 0032-6151
Cena 9,90 zł
VAT 5%

yś

07

Pr
z

07 / 2018 (673)

str. 75

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

Prenumerata 2019

4 zeszyty
wysyłka pocztą
ekonomiczną priorytetową

35 zł

39 zł

Cuda przyrody

Prenumerata 2019
zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem
wysyłka pocztą
ekonomiczną priorytetową

40 zł

44 zł

Prenumerata 2019
elektroniczna (pdf)

25 zł
BIC (Swift) BPKO PL PW

Prenumerata Redakcyjna 2019

Numery archiwalne!

Pozostały nam już tylko
nieliczne numery archiwalne,
które wyprzedajemy
w cenie 4,50 zł za
pojedynczy numer.

K

to z ekscelencji biskupów zgubił pastorał?
Prosimy o kontakt
z Redakcją...
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„I

dź prosto” - głosi prostokątny, biały znak, z kolorowym paskiem pośrodku. I bardzo
dobrze, choć uważamy, że to niezbyt czytelna forma przekazu. No bo jak iść w tym
przypadku? Prosto w prawo? Czy prosto w lewo? Ktoś z Was wie?
Czy nie lepiej byłoby namalować po prostu strzałkę?

N

Moi mili

iektórzy myślą, a jest ich całkiem wielu, że prenumerata „Poznaj swój kraj”
na rok 2018 kończy się z grudniem 2018 niezależnie od tego, który numer
zostanie wydany w tym miesiącu. Nic bardziej błędnego. Zapłaciliście Państwo za 10 zeszytów (12 numerów, w tym jeden: 1-3/18 potrójny) i tyle też dostaniecie. A że później?
Bardzo nad tym ubolewamy i pocieszamy się jedynie myślą, że nie jesteśmy dziennikiem, którego wiadomości z jutra czynią te bieżące nieaktualnymi. Niemniej jednak
numer na winiecie winien odpowiadać porom roku. Rozumiemy to, i w bieżącym roku
czterema potrójnymi zeszytami postaramy się to wyrównać, i numerację „nadrobić”.
Co będzie dalej? Zobaczymy, pewnie będziemy wydawać numery łączone, np. 1-3, i ewentualnie 7-9, tak by utrzymać zgodność z kalendarzem...
Ale może coś się zmieni? Za wcześnie by się bawić w spekulacje. Coś więcej będzie można powiedzieć dopiero
w okolicach najbliższych wakacji, czyli wówczas, gdy zbliżymy się do wydania numeru 12/2018.
Jeszcze jest jedna sprawa do wyjaśnienia. Są osoby, które czują się oszukane wydawaniem numerów potrójnych.
Nie rozumiem tego. Przecież za 2018 rok (a także w tatach wcześniejszych) NIE POBIERALIŚMY „dodatkowej”
opłaty za „nie wydawane” zeszyty.
W 2018 roku za prenumeratę wszystkich numerów chcieliśmy (i chcemy) 90 złotych. Będzie 10 zeszytów. Daje to
kwotę 9zł za zeszyt. 10% taniej niż w handlu. Gdybyśmy żądali kwoty 108zł (12x9) lub nawet 118,80 (12x9,90) –
to tak, to wtedy pretensje byłyby uzasadnione. Nie ukrywam, że zrobiło się nam trochę smutno wobec oskarżeń
niektórych Czytelników na kwestie (nie)wydawania kolejnych numerów i pobierania opłat za nie.
Też chcielibyśmy aby ich było dwanaście, a nawet więcej zeszytów co rok. Na bieżącą chwilę nie jest to jednak możliwe.

Sprostowanie
Słusznie zaprotestował p. Paweł z Poznania wobec chochlikowego z nas żartu, jakoby teatr im.
Słowackiego w Krakowie był pałacem Szembeków w Siemianowicach. Nie jest nim, i nigdy nie był.
Przepraszamy!
Natomiast co do drugiej części zarzutów – to mamy odmienne zdanie. Nie pisaliśmy o istnieniu tam
tuneli, ale o legendzie związanej z nimi. Nie mamy dowodów na istnienie tuneli. Być może tymi tunelami miały być jakieś wykopy pod budynki gospodarcze, może ktoś kiedyś kopał jakieś doły by coś
ukryć - niekoniecznie skarby, ale na przykład jakieś „niewygodne” dla kogoś dokumenty, albo kryjówkę np. dla uczestników walk narodowo-wyzwoleńczych, szukanych przez policję zaborców? Czy
można to wykluczyć? Może to jest właśnie tym ziarenkiem prawdy, kryjącej się w legendzie o tunelach?

Zanim wyjaśnimy te kwestie, lub może mądrzejsi od nas znajdą ich rozwiązanie, zapraszam do kolejnej porcji
krajoznawczej rozrywki. Oto przed nami kolejny etap wędrówki Głównych Szlakiem Sudeckim, jest też przedstawiona całodniowa wędrówka bieszczadzką pętlą pieszą, jedną z nielicznych dostępnych tam tras, jeśli chodzi
o start i powrót do tego samego miejsca. Jest też dalszy etap zmagań „Naczelnego” z drogami i bezdrożami Dolnego Śląska, tym razem m.in. etap przez Góry Izerskie. Miłośnikom historii polecam artykuł o osadzie obronnej
w Biskupinie i jednocześnie dziękuję pracownikom Muzeum za pomoc w jego powstaniu. Piszemy też o przepięknym kościółku drewnianym w Lachowicach – niedaleko Suchej Beskidzkiej, co jest o tyle ważne, że tam na
zamku czekają na Prenumeratorów nie tylko atrakcje związane ze zwiedzaniem, ale też o 30% niższe opłaty za
nocleg. A okolica przepiękna, można nawet w ciągu jednego dnia „zaliczyć” np. wejście na „Babią Górę”, innego
pojechać do Krakowa, a jeszcze innego - do Zakopanego, mając za bazę zamek w Suchej.
Niezwykła jest historia garnuszka w Chełmży, mieście chyba nieco pomijanym na trasach naszych wędrówek.
Podobnym miejscem pewnie jest Łęczyca – mimo jej znakomitego położenia w centrum Polski nie jest oblegana
przez turystów – całkowicie niesłusznie.
W Nowym, 2019 Roku niech się nam wszystkim darzy!
Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski
Na trzeciej stronie okładki publikujemy dane współpracujących z nami podmiotów turystycznych. Czy ta lista będzie aktualna w 2019
roku, okaże się jednak dopiero za miesiąc, ponieważ teraz prowadzimy jeszcze rozmowy z aktualnymi i potencjalnymi partnerami.
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Głazy i Ostańce

Głazy i Ostańce

to nowy dział
w „Poznaj
swój kraj”.
Poświęcony
będzie opisowi
pomnikowych
kamieni,
głazów, skał,
eratyków,
bloków
skalnych,
iglic i innych
ostańców.

C
1
2

3

hcielibyśmy stworzyć
podobnie jak z Listą
Drzew w ubiegłym
roku, analogiczną Listę
Skał na ten, Nowy 2019
rok. Myślę, że podobnie
jak Lista Drzew, również
i ten zbiór powinien liczyć
sześćdziesiąt pozycji i być
podobnie do tamtej listy
skonstruowany.
Nie sztuką jest bo wiem znalezienie sześćdziesięciu skał w Górach
Stołowych i/lub na Szczelińcu, nam chodzi o to, by
ta Lista zawierała skały
rozrzucone po terenie
całej Polski.
Na dziś mamy tych
skał około czterdziestu
pięciu, potr zebujemy
jeszcze około piętnastu.
Szukamy ich zwłaszcza na
krańcach wschodnich Polski – Lubelszczyzna, Zamojskie, jak również w jej
centrum – region radomski, sieradzki, leszczyński,
koniński i na zachodzie region zielonogórski.
Nie upieramy się przy
naszych „faworytach”.
Okazałe lub występujące na naszych „białych
plamach” nawet niezbyt
wielkie głazy – zagoszczą
finalnie na ostatecznej Liście. Listę tę chcielibyśmy
zaprezentować w kolejnym wydaniu „Poznaj

3

G łazy i Ostańce
swój kraj”. Zatem czekamy!
A co już mamy? Listę
otwiera oczywiście Maczuga Herkulesa, mamy
też Małpoluda i Grzybki,
mamy Skałę Grenadierów, Kamień Jagiełły,
Głaz z Kamienia Pomorskiego, Tolkmicka, Zawad koło Mszczonowa.
Jest Czarownica z Ciężkowic, Tryglaw z Tychowa, Kamień św. Jadwigi
w Gołuchowie, jest też
Kamień św. Wojciecha
w Leosi, o którym piszemy więcej na stronach 46-47. Jest jeszcze wiele innych, ale do zamknięcia
Listy – jeszcze sporo brakuje.
PS. Chodzi nam oczywiście o skały i głaz y
w formie „naturalnej”,
czyli znajdujące się od
tysięcy lat w „swoim”
środowisku. Kamieni
wydobytych najczęściej
przy budowie domów
i ustawionych gdzieś tam
– w postaci pomników
czegoś lub kogoś – nie będziemy brać pod uwagę.
Nie wiemy jeszcze co
zrobić z głazami wprawdzie wydobytymi z wykopów, ale ustawionymi (bezinteresownie...)
w najbardziej właściwych
do tego miejscach – czyli np. przed Instytutem
Geologicznym w Warszawie.

4
5

Tekst i zdjęcia: red

1. Słonecznik w Karkonoszach
2. Słonecznik w Karkonoszach
3.Maczuga Herkulesa Pieskowa
Skała
4. Małpolud - Szczeliniec
5. Bory Tucholskie
6. Pielgrzymi w Karkonoszach
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Temat miesiąca

Polska
na szóstkę

Już od 10 lat zawodowo opowiadam o moich podróżach
w ośrodkach kulturalnych i oświatowych w całej Polsce, snując
multimedialne opowieści o Turcji, Syrii, Omanie, Mauretanii,
Ruandzie czy Tanzanii....

Ławra Supraska nocą

dokończenie artykułu
w PSK nr 673

5

Polskie miasta

Łęczyca

Łęczyca

bogata historią

dokończenie artykułu
w PSK nr 673
W samym centrum Polski, w malowniczym zakolu Bzury, leży prastara Łęczyca.
To niewielkie dzisiaj miasteczko było niegdyś potężnym grodem, odgrywającym
ważną rolę w tworzącym się państwie polskim. Bez bogatej, tysiącletniej
łęczyckiej historii, obraz pierwszych wieków Polski nie byłby kompletny.

P

Spokojny i cichy jest rynek
w Łęczycy. Pośrodku
postawiono w osiemnastym
wieku ratusz, który dziś pełni
funkcję „Pałącu Ślubów. Z tego
samego okresu pochodzą
rewitalizowane kamieniczki
wokół placu Kościuszki. Szkoda
tylko, że tak mało tam zieleni...

10

ierwotny gród łęczycki do końca XIII wieku ulokowany był na terenie obecnej wsi Tum. O początkach
osadnictwa na tych terenach zadecydowały przeprawy na ważnych szlakach komunikacyjnych, przecinających podmokłą dolinę rzeki Bzury oraz bagienną
pradolinę warszawsko - berlińską. Siedziby ludzkie
umiejscowione na niewielkich wzniesieniach dawały
poczucie bezpieczeństwa, możliwość kontrolowania
dróg i świadczenia usług podróżującym. Wyniki badań
archeologicznych prowadzonych na terenie tutejszego
grodziska pozwalają przypuszczać, że obronny gród
istniał w tym miejscu od co najmniej VII - VIII wieku.
Pozostałości tej prastarej osady to przykład obronnego budownictwa drewnianego i drewniano-ziemnego, charakterystycznego dla terenów równinnych,
a bogatych w lasy. Otoczony podmokłymi łąkami,
moczarami i wodami Bzury, gród chroniony był dodatkowo przez potrójny pierścień wałów obronnych
i fos. Szczyt swojej świetności osiągnął na przełomie
XI i XII wieku, kiedy był jednym z najważniejszych gro-

dów Polski centralnej i pełnił rolę siedziby piastowskich
władców. Po roku 966 Łęczyca stała się bowiem stolicą jednej z siedmiu prowincji Civitas Schinesghe, czyli
Grodów Książęcych, jak w Dagome iudex - pierwszym
dokumencie dotyczącym dziejów Polski wystawionym
w „kancelarii” Mieszka I, po raz pierwszy oficjalnie
nazwano państwo polskie.

Nasi czytelnicy

Zdjęcia

1

od naszych Czytelników

2

Od naszych Czytelników, w większości naszych Ambasadorów
otrzymujemy coraz więcej fotek z miejsc, które zwiedzają „na bieżąco”.
Dziękujemy!

N

iech to będzie zachętą także dla pozostałych Czytelników:
– do zwiedzania naszego kraju,
– do zwiedzania tych miejsc, z których prezentujemy fotki,
– do podzielenia się nimi z nami, a za naszym pośrednictwem z tysiącami innych Czytelników w kraju
i za granicą.
Zdjęcie 1. - od p. Sławomira Madeja ze Szczecina
przedstawia jego w towarzystwie pomnikowych żywotników Mazurkiewicza w Puszczy Bukowej. Zbigniew Mazurkiewicz to zasłużony leśnik z tamtejszych okolic.
Żywotniki to grupa 6 pomnikowych drzew zasadzonych blisko siebie,tworząc krąg. Poszczególne okazy

3

mają obwód pnia od 1 do 2 m. Osiągnęły 24 m wysokości,a ich korony mają 14 średnicy.
Zdjęcie 2 - od p. Andrzeja Szyszko z Chudowa
przedstawiające jego w łódce na jeziorze Rospuda
w Augustowie. W tle – pomnik „Gołej Zośki” przy
półwyspie jej imienia.
Zdjęcie 3 – od p. Krystiana Nagiela z żoną, z Gdańska, bawiących w Lasach Mirachowskich w Kaszubskim
Parku Krajobrazowym.
Zdjęcie 4 – od p. Dawida Zielińskiego z Kalisza,
prezentujące na tle krakowskich Sukiennic, całą jego
najbliższą rodzinę.
Tekst i zdjęcia: red

4
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Rowerem na weekend

Lubań
Jedlina-Zdrój

Powrót

na Dolny Śląsk cz. 2

17

dokończenie artykułu
w PSK nr 673

Zabytek

Sobótka

Obraz pod lupą,

czyli pod sztandarem
świętego Jakuba

Ślężański odcinek Szlaku św. Jakuba otwarto
uroczyście w 2009 roku. Oznakowana białą
muszlą na niebieskim tle, niezwykle malownicza
i zróżnicowana krajobrazowo, „ślężańska droga”
o długości 55 km, bierze swój początek na
szczycie Ślęży, przechodzi doliną rzeki Bystrzycy
i koroną zapory Zalewu Mietkowskiego,
a kończy się w Środzie Śląskiej. Tam łączy
się z Via Regia (Drogą Wysoką), jednym
z ważniejszych dawnych szlaków handlowych
i pielgrzymkowych w Europie. Na trasie
„ślężańskiej” znajdują się dwa średniowieczne
kościoły p.w. św. Jakuba – w Ujowie i w Sobótce.

Kościół w Sobótce p.w. św. Jakuba, widok ogólny.

dokończenie artykułu
w PSK nr 673

27

Architektura drewniana

Lachowice

Drewniany kościół
w Lachowicach

Już piętnaście lat czeka lachowicka świątynia pod wezwaniem Świętych Apostołów
Piotra i Pawła (niedaleko Sucjej Beskidzkiej) na wpisanie na listę światowego
dziedzictwa UNESCO.
30

dokończenie artykułu
w PSK nr 673

Wyprawa z plecakiem

Rozsypaniec
Wołosate

Przez najwyższe
bieszczadzkie szczyty

dokończenie artykułu
w PSK nr 673

35

Zabytek

Biskupin

Osada
obronna
w Biskupinie

„Skarby” w tym miejscu znajdowano już od pewnego czasu. Były nimi drobne
przedmioty codziennego użytku. Na półwyspie znajdowano również jakieś
belki, deski, które tylko przeszkadzały w kopaniu torfu. Gdy więc któregoś razu
p. Walenty Szwajcer dojrzał wśród trzcin na brzegu jeziora wystające z ziemi pod
nienaturalnym kątem niemałe bale domyślił się, że to miejsce musi kryć jakąś
tajemnicę.
41

dokończenie artykułu
w PSK nr 673

Głazy i ostańce
Budziejewo

Kamień

Św. Wojciecha

Nie ma tam przepastnych urwisk, huczących wodospadów, stad dzikich zwierząt, ani
nawet pomnikowych drzew. Ma za to Budziejewo inną, może nawet trwalszą ikonę –
monumentalny kamień św. Wojciecha.

W

iele jest głazów narzutowych w naszym pięknym kraju, lecz niewiele jest tak wyjątkowych
jak ten w Budziejewie. Kamień św. Wojciecha,
bo takie właśnie miano nosi, jest czerwonym granitem, który od zarania dziejów fascynował, ciekawił,
wzbudzał podziw i był otaczany kultem.
Budziejewo to wieś leżąca niedaleko Wągrowca w Wielkopolsce, w gminie Mieścisko. Tamtejsze tereny to właściwie same pola, ale ziemia tam

musi być chyba całkiem niezła, bo osadnictwo na
tamtejszym terenie rozwijało się od bardzo dawna. Poświadcza to aż tysiąc odkrytych tam stanowisk archeologicznych z różnych epok, a najstarsze w okolicach Mirkowiczek, dwanaście tysięcy
lat temu założyli łowcy reniferów.

dokończenie artykułu
w PSK nr 673

Głaz leży na polu, którego
byli właściciele w tradycji
rodzinnej dawali każdemu
pierworodnemu chłopcu na
imię Wojciech.

Kamień św. Wojciecha wyglądem
przypomina ogromnego
wieloryba. Ma 7,5m długości,
4,7m szerokości, a jego obwód
to 20,5m. Nad ziemię wystaje do
1,3m wysokości, a jego większa
część znajduje się w ziemi na
głębokości do 2,7m.

48

Zamki i ruiny
Swobnica

Zamek Joannitów
w Swobnicy

Wszyscy słyszeli o Zakonie Krzyżackim. Także wszyscy, lub prawie wszyscy słyszeli
o Zakonie Templariuszy, a zwłaszcza o ich skarbach szukanych przez dzielnego pana
Tomasza i zespół jego małych przyjaciół. A Zakon Joannitów? Czy wiedza o tym zakonie
jest równie powszechna, co o tych dwóch pozostałych? Chyba nie.
Na zamku pod koniec
siedemnastego wieku
przeprowadzano wiele
procesów o czary, a po
wymuszeniu torturami
przyznania się do winy,
ofiary takiego postępowania
uśmiercano na wiele sposobów:
ścięcie, spalenie, ale także
zrzucanie z wieży. Warto o tym
pamiętać będąc tam na górze i
podziwiając okoliczne widoki...
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W

powszechnej opinii Zakon Joannitów niemalże
nie istnieje. Owszem, byli gdzieś tam we Francji,
czy Hiszpanii, ale związków z Polską nie było
jakichś szczególnych? Krzyżacy? Wiadomo! Templariusze? Też można odszukać ich ślady w Polsce, choćby
kaplicę w Rurce – na Pomorzu Zachodnim.

dokończenie artykułu
w PSK nr 673

Wyprawa z plecakiem

Szarocin
– Schronisko
„Andrzejówka”

Główny Szlak Sudecki, Dzień III

Szarocin – Schronisko
„Andrzejówka”

Blisko pięćdziesiąt kilometrów marszu, ostre podejścia, widoki, piękne
jezioro, średniowieczne miasto, potężny klasztor i klimatyczne schronisko.
To w telegraficznym skrócie nasz trzeci dzień na Głównym Szlaku Sudeckim.
A do tego piękna pogoda. Czegóż chcieć więcej?

P

o dwóch dniach wędrówki w nogach mamy około
dziewięćdziesięciu kilometrów przebytego szlaku. Jesteśmy w niewielkim Szarocinie wciśniętym
między Rudawy Janowickie a strome zbocza Wzgórz
Bramy Lubawskiej, tuż przy granicy z Czechami. Zanim
ruszymy w dalszą drogę, musimy nieco zregenerować
nasze organizmy. To bardzo ważna kwestia dla powodzenia naszego przedsięwzięcia – czyli przejścia GSS
w jednej próbie, dzień po dniu.

Zalew Bukówka i okolice
z punktu widokowego na
Zadziernej

dokończenie artykułu
w PSK nr 673
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Parki i rezerwaty
Otwock

Mazowiecki
Park Krajobrazowy

To, czym dla mieszkańców Żoliborza i Bielan jest
Kampinoski Park Narodowy, tym dla mieszkańców
Pragi Południe i miast tzw. linii otwockiej – Mazowiecki
Park Krajobrazowy.
60

Parki i rezerwaty

dokończenie artykułu
w PSK nr 673
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Konkursy

Konkurs
dla
Uczniów
Edycja VII

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Rok 2018
Co przedstawia ta
ilustracja i gdzie
jest ten obiekt?
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Co to za drzewo?

60 drzew na 60-lecie „Psk”

P o z n aj

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym
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Fortyfikacje

Kraków

Fort cytadelowy „Kościuszko”
w Krakowie

Widać stąd cały Kraków, widać Błonia, klasztor kamedułów na
Bielanach, widać kominy Nowej Huty. Choć umocnienia budowano
w połowie dziewiętnastego, a nie trzynastego, czy czternastego
wieku, to miejsce na fort wybrano tak, by na nieprzyjaciela patrzeć
(a wcześniej go dostrzec) z góry...

K

ongres Wiedeński przyznał dla Krakowa status
wolnego miasta. Oznaczało to, że ani Rosja, ani
Prusy, ani Austria nie mogły rządzić miastem samodzielnie, tylko w porozumieniu z pozostałymi zaborcami. Już jednak w 1831 roku mocarstwa zawarły
tajne porozumienie, by jedynym suwerenem dla miasta
byli Austriacy.

dokończenie artykułu
w PSK nr 673

Obszar, na terenie którego
wybudowano fort, okalający
pomnik-mogiłę Najwyższego
Naczelnika Sił Zbrojnych
Narodowych (taki tytuł otrzymał
bowiem Kościuszko, gdy
składał w 1794r. przysięgę na
Rynku Głównym w Krakowie,
inicjującą powstanie przeciw
zaborcom) pokrywały niegdyś
lasy, pola uprawne i pastwiska,
należące do sióstr norbertanek
z pobliskiego klasztoru na
krakowskim Zwierzyńcu.
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Zabytek

Historia

Chełmża

chełmżyńskiego
garnuszka

Siedemnasty wiek, mimo wielu świetnych zwycięstw militarnych,
nie był dobry dla Polski. Nie było wprawdzie u nas konfliktów
religijnych na skalę Europy Zachodniej, ale wcale to nie oznacza, że
pod tym względem panował spokój.

K
Konkatedra pw. Trójcy Świętej
to najważniejszy zabytek
Chełmży, a także jeden z
ważniejszych na całej ziemi
chełmińskiej. Kościół gotycki,
trójnawowy, usytuowany
nad brzegiem jeziora
Chełmżyńskiego. Wznoszono
go etapami w okresie od 1251
roku do połowy XIV wieku.
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onflikty nasilały się szczególnie mocno
na Pomorzu. Nic w tym zresztą dziwnego – tam właśnie
innowierców, luteran i kalwinistów mieszkało najwięcej,
zwłaszcza w Gdańsku i Toruniu, ale także w Elblągu i innych, mniejszych miastach,
np. w Chełmży.

dokończenie artykułu
w PSK nr 673

Gliniany
garnuszek,
gliniany kubek
– częściowo
oprawiony w
srebrną blachę,
pokryty we wnętrzu
jasnobrunatną, a na
zewnątrz białą emalią
z dekoracją w kolorze
niebieskim.
fot. Marcin Seroczyński

Nie tylko Powązki

Krynica-Zdrój

Cmentarz

w Krynicy Zdroju
cz. I
Leżąca w Beskidzie Sądeckim
Krynica Zdrój jest szeroko znanym
w Polsce i za granicą kurortem
i uzdrowiskiem, do którego
przyjeżdżają turyści i osoby
chcące w którymś z sanatoriów
podreperować swoje zdrowie.
Zwykle można ich spotkać na
deptaku, przy Domie Zdrojowym,
niekiedy na Górze Parkowej, albo
w drodze na Jaworzynę Krynicką.

M

ało kto wie, ze jednym z najciekawszych miejsc
w Krynicy jest stary cmentarz leżący przy ul. św.
Włodzimierza (dawniej Cmentarnej). Te krynickie „Powązki” zostały opisane w znakomitej pracy
Władysława Maternickiego „Zasłużeni i znani spoczywający na cmentarzu przy ul. Cmentarnej w Krynicy
– Zdroju”, ale każdy zwiedzający z pewnością spojrzy
z własnej perspektywy na krynicką nekropolię i odnajdzie w niej coś, czego nie zobaczą być może inni.

Zadziwia powtarzana z uporem
legenda, jakoby ojcem Nikifora
miał być znakomity malarz
Aleksander Gierymski. Bez
względu na to, kto był jego
naturalnym ojcem (lub nim nie
był), dzieła krynickiego mistrza
bronią się same.

dokończenie artykułu
w PSK nr 673
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Kraj

Korona Bieszczad

Klubu Zdobywców Koron Górskich RP

Odznaka złota

W

jej ramach wytypowano aż 30 szczytów, wśród
których znalazły się nie tylko te, tak oblegane
przez turystów jak Tarnica, czy Połonina Wetlińska, ale i te mniej znane jak Dziurkowiec czy Płasza,
gdzie odnaleźć można ciszę, spokój i wytchnienie. Zdobycie wszystkich szczytów, to świetny pomysł na dwutygodniową wędrówkę po tych najbardziej dzikich górach
w Polsce. Na szczęście tej odznaki nie można zdobyć
przez jeden, nawet przedłużony weekend.
Sama odznaka posiada cztery stopnie. Zwyczajowo
odznaki KZKG RP można zdobyć już po wejściu na jeden szczyt. Już więc tylko będąc przejazdem w Bieszczadach, można w ciągu kilku godzin „zapracować” na
odznakę, wprowadzającą w „świat zdobywców Koron”.
Odznaka brązowa przeznaczona jest dla zdobywcy
co najmniej dziesięciu szczytów, srebrna za zdobycie
co najmniej dwudziestu, natomiast złota – za wejście
na wszystkie trzydzieści wierzchołków z listy „Korona Bieszczad”.

Odznaka srebrna

Odznaka brązowa

Odznaka popularna

Pat r o n at

Tekst i zdjęcia: Edyta Mikoś

Pat r o n at

Pat r o n at

Pat r o n at

Pat r o n at

Kompletna lista szczytów zaliczanych do Korony Bieszczad

Korona Bieszczad to jedna z pierwszych „Koron”, która została wydana
przez Klub Zdobywców Koron Górskich RP.
Szczyt

Tarnica
Krzemień
Halicz
Kopa Bukowska
Szeroki Wierch
Bukowe Berdo
Wielka Rawka
Połonina Caryńska
Rozsypaniec
Mała Rawka
Połonina Wetlińska
Smerek
Krzemieniec
Kamienna
Rabia Skała
Paportna
Dziurkowiec
Płasza
Jasło
Fereczata
Okrąglik
Wołosań
Łopiennik
Magura Stuposiańska
Stryb
Chryszczata
Czerenina
Trohaniec
Wysoki Groń
Korbania

Pat r o n at

Pat r o n at

m.n.p.m.
1346
1335
1333
1320
1315
1311
1307
1297
1280
1272
1255
1222
1221
1201
1199
1198
1188
1063
1153
1102
1101
1071
1069
1016
1011
997
981
939
905
894
Pat r o n at

,

VI Konkurs Geograficzny
12. grudnia 2018 roku w gościnnych salach X Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach odbyła
się kolejna, szósta już odsłona Konkursu Geograficznego pod patronatem „Poznaj swój kraj”.
Lista laureatów
Szkoły podstawowe
i gimnazja:
I miejsce – Michał Baimczyk
z SP 6 w Gliwicach
II miejsce – Krzysztof
Białas (3 klasa gimnazjum
w I LO Gliwice)
III miejsce – Dominik Wach
(Salezjański Zespół Szkół
Publicznych w Zabrzu)
IV miejsce – Paweł Flieger
(SP 6 Gliwice)
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Michał Jańta
(V LO Gliwice),
II miejsce – Julia Nyga
(I LO Gliwice),
III miejsce – Kornelia
Kalinowska (I LO Gliwice),
IV miejsce – Paulina Rajca
(Salezjański Zespół Szkół
Publicznych w Zabrzu)
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N

owością w tym roku było rozszerzenie formuły
Konkursu na dwie grupy wiekowe, z których każda zmagała się z innymi pytaniami.
Uczestnicy w ciągu sześćdziesięciu minut musieli
odpowiedzieć na 13 pytań, a każde z nich miało nawet dziesięć podpunktów, tak że nikt nie narzekał na
nadmiar czasu.
Oto przykładowe z nich:
– jakie piętro roślinne występuje w Tatrach najwyżej,

– nazwij wymienione na rysunku Parki Narodowe,
– wyjaśnij termin „monokultura leśna”,
– połącz nazwy jezior z nazwami rzek, w których
biegu się znajdują,
– skąd się wzięła nazwa „Biskupia Kopa”.
Laureatom gratulujemy!
Tekst i zdjęcia: red

z naszej okładki

Śnieżnik

Jak tylko zima piękna być może...
Nie tylko wiosna, czy jesień w górach jest piękna. Kto wie, może
to właśnie zima jest tą najpiękniejszą porą roku, by udać się na
wycieczkę w góry?

W

ystarczy tylko dobrze się przygotować, ciepło
ubrać, na nogi założyć raki, a do plecaka mieć
przytroczone rakiety (tak na wszelki wypadek
– a na pewno się przydadzą) i już możemy się poczuć
jak zdobywcy biegunów.

dokończenie artykułu
w PSK nr 673
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W świecie roślin
Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus)
zwana również pospolitą albo
rożkową, to roślina zaliczana do rodziny
motylkowatych. Pierwotnym miejscem
jej występowania były tereny Azji, Europy,
a także północna część Afryki.

W

naszym kraju występuje dość pospolicie, ale nie
jest to roślina mająca jakieś szersze znaczenie
i zastosowanie.

dokończenie artykułu
w PSK nr 673

Komonica
zwyczajna
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Wyspa

Na wyspę mówiono u nas dawniej ostrów,
używano też spolszczonego łacińskiego słowa
insula (czyli po naszemu: insuła), potem był to
męskorodzajowy isep lub żeńskorodzajowa ispa,
potem był wysep, wreszcie ustabilizowało się
jako nazwa tego lądu wodą zewsząd oblanego
słowo wyspa.

strów mamy w nazwach miejscowości (męski Ostrów Wielkopolski i żeńska Ostrów Mazowiecka), a wziął się z dawnego praindoeuropejskiego rdzenie sreu-/srou-, który
oznaczał „płynięcie” - wyspa była wodą opływana, Isep (żeby
zapisać prasłowiańską formę, trzeba by użyć wielu znaków
oznaczających półsamogłoski i liter jzsp) i dalsze formy wzięły
się z czasownika suti, czyli „sypać” (potem: suć, skąd i przymiotnik suty). O męskim wysepku pisał jeszcze Piotr Kochanowski.
Wyspą nazywano dawniej i inne usypane wzgórki - śnieżne
wały i kupy ...

O

Je rzy Bralczyk

dokończenie artykułu
w PSK nr 673

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 11. lutego 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

ARTYKUŁ ARCHIWALNY psk 7/1973
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rozwiązania konkursów

Poznaj swój kraj 06/2018

Krzyżówka 672
„Przy ruinach zamku w Rabsztynie organizowane są corocznie jarmarki i turnieje rycerskie”.
Wielu z Was przysyłało odpowiedzi błędne,
zamiast „corocznie” pisaliście „coroczne”.
Te odpowiedzi nie brały udziału w losowaniu nagród, przykro nam.
Prosimy także o... wpisywanie swojego imienia i nazwiska w formułce podpisu do odpowiedzi.
Otrzymaliśmy 53 maile i 16 kartek pocztowych, a także... dwa smsy.
Nagrody wylosowali: p. Joanna z Nowego Sącza, p. Andrzej Wojciechowski z Tomaszowa Mazowieckiego i p. Henryk z Wrześni.

„Fotozagadka”
Fotografia przedstawia Bramę Wolińską
w Goleniowie. Otrzymaliśmy 28 maili
i 2 kartki.
Nagrodę wylosował p. Jacek Dec
z Krakowa.

„Znasz-li ten kraj”
Fotka przedstawia fragment
Rezerwatu „Niebieskie Źródła”
w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego.
Nagrodę wylosowała p. Agnieszka
Grzelka z Bębnowa.
Otrzymaliśmy 43 maile i 2 kartki.

„Co to za miasto”
Na fotografii przypomniał
się nam napad na bank w...
Piotrkowie Trybunalskim.
Okazało się, że wszyscy, którzy
przysłali do nas odpowiedzi
nie dali się zwieść fabułą filmu
i odpowiedzieli prawidłowo.
Otrzymaliśmy 29 maili i 2 kartki.
Nagrodę wylosował p. Janusz Gurtowski z Golubia-Dobrzynia.

Nagroda dla spóźnialskich
Otrzymaliśmy dwie spóźnione odpowiedzi. Nagrodę wylosowała
p. Basia – prosimy o kontakt!
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”
Również i w tym numerze
daliśmy pytanie bardzo
trudne, tak się nam
przynajmniej wydawało, ale
mimo to dostaliśmy sporo
odpowiedzi, z których prawie
wszystkie były prawidłowe.
Gratulujemy!
Otrzymaliśmy 23 odpowiedzi,
z tego 21 maili i 2 kartki.
Nagrodę wyślemy do p. Aleksandry Saganowskiej z Łodzi.

Konkurs dla uczniów
Nagrodę wylosował Mateusz ze Szkoły Podstawowej w Sosnówce.

Redakcja: 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 17
tel: 22-299-70-74, redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl
Redaktor Naczelny: Paweł Cukrowski
Grafika i skład: Tomasz Rządkowski
Autorzy tekstów i zdjęć: Marek Barowicz, Jerzy Bralczyk, Paweł Cukrowski, Barbara
Fliegel, Paweł Franczak, Karolina Listwan-Franczak, Dariusz Łubkowski, Edyta Mikoś,
Marta Miniewicz, Kamil Nowak, Mirosław Pisarkiewicz, Marcin Seroczyński, Zbigniew
Sobierajski, Daniel Sypniewski, Anna Tucznio, Jan Wortyński, Agnieszka Wójcik.

Okładka: Śnieżny zakonnik, fot. Paweł Cukrowski
Nakład: 8000 egz.
Kod numeru: AD10 4135 2081

Poznaj swój kraj jest znakiem towarowym pod ochroną, zarejestrowanym w Urzędzie
Patentowym RP. Używanie go przez kogokolwiek na terenie kraju jest bezprawne.
Wykorzystywanie w/w nazwy jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Poznaj
Swój Kraj sp. z o.o. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w nadsyłanych tekstach
i dokonywania skrótów. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Istnieje od 1958 roku
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Wydawany przez Poznaj Swój Kraj sp. z o.o.

Co to za miasto?

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

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

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
24 275-28-83 skansen@mwmskansen.pl

Skansen
budownictwa wiejskiego

www.mwmskansen.pl

Jaskinia Wierzchowska

32-089 Wierzchowie, Wielka Wieś
12 411-07-21 gacek@podziemia.pl

Najdłuższa trasa
jaskiniowa w Polsce

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
24 258-72-66 muzeum@mshm.pl

Muzeum Hutnictwa

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

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.

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
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

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

Wycieczki krajowe
i zagraniczne

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

Data

IV Edycja Konkursu „Uroki Naszej Okolicy”

do dnia 18 kwietnia 2019 r

Miejsce

adres www

Wieliczka

www.urokinaszejokolicy.wordpress.com

Rajd Bike Orient

27 kwietnia 2019 r

Ćmińsk k. Kielc

www.bikeorient.pl

Rajd Bike Orient

29 czerwca 2019 r

Włoszczowa

www.bikeorient.pl

Rajd Waligóry

7 września 2019 r

Niedzica gm. Łapsze Niżne

www.rajdwaligory.pl

Przewodniki i mapy Compass
– aktualne, ciekawe, dokładne

Sklep internetowy

www.compass.krakow.pl

