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Karta Prenumeratora – cóż to takiego?

To dowód na to, że posiadacz Karty jest naszym Prenumeratorem. A konkretnie
– Prenumeratorem Redakcyjnym, w odróżnieniu od Prenumeratorów „kolporterskich”, którym owa Karta nie przysługuje. Tych Kart nie wydajemy również Prenumeratorom instytucjonalnym: bibliotekom, szkołom, organizacjom i innym.
Co daje Karta Prenumeratora?
Karta Prenumeratora
Zniżki. 30% przy noclegach w tzw. „Obiektach Rekomendowanych”. A to chy„Poznaj swój kraj” upoważnia do zniżek
i bezpłatnych wejściówek w obiektach
Imię i Nazwisko
ba niemało. Lekko licząc, to około 20 zł za nocleg, przy założeniu średniej jego ceny
współpracujących z Wydawnictwem.
Regulamin, zasady wydawania bezpłatnych wejściówek, oraz lista
w wysokości 70 zł. Kto umie liczyć – się doliczy, że dwa noclegi (w atrakcyjnym tupodmiotów współpracujących – na www.poznaj-swoj-kraj.pl
Numer Karty
oraz w każdym egzemplarzu periodyku.
rystycznie regionie) w roku oznaczają, że prenumerata naszego Miesięcznika jest...
Karta wydawana jest bezpłatnie do każdej prenumeraty redakcyjnej Miesięcznika.
za darmo, ba, nawet „dopłacamy” do niej! A kto zaprzeczy, że lokalizacja Obiektu
w Suchej Beskidzkiej, na stoku Wielkiej Sowy, czy w Srebrnej Górze nie jest atrakcyjna? A w Ścinawie? (Pozdrowienia dla nowego
Obiektu!) O godzinę jazdy pociągiem do Wrocławia?
A przecież możliwe jest nabycie dodatkowej Karty za 10 zł, by ze zniżek mógł korzystać również współmałżonek. Wtedy korzyści się podwajają!
Dodatkowym plusem jest to, że zakupione u nas mapy wysyłamy Prenumeratorom bez dopłat za wysyłkę, choć odbywa się to tylko łącznie z kolejnym numerem Miesięcznika. A i artykuły z naszego sklepiku posiadacze Kart kupują wyraźnie taniej.
Zachęcamy do prenumeraty redakcyjnej. Zwłaszcza teraz, tuż przed sezonem.
Karta ważna do 31 stycznia 2020 r.

2019

Prenumerata Redakcyjna 2019
Prenumerata 2019

Prenumerata 2019

4 zeszyty
wysyłka pocztą
ekonomiczną priorytetową

zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem
wysyłka pocztą
ekonomiczną priorytetową

35 zł

39 zł

Znaki
czy szlaki?

Co

40 zł

44 zł

łączy autorów oznakowania tych miejsc?
Na pewno nie miejsce (odległość około
300km) nie czas (różnica około 5-6 lat).
Wykształcenie? Przeszkolenie? A może brak tych
przymiotów?
Już na pierwszy rzut oka widać, że postawione znaki niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Ktoś, kto je postawił, albo niedowidzi, albo
nie ogarnia skrzyżowania, albo pomylił ulice lub
wziął z magazynu nie ten znak. Ten, co zatwierdzał oznakowanie był podobnie rozgarnięty albo,
co równie prawdopodobne, w ogóle go nie było na
tych skrzyżowaniach.
A może drogowcy mają tylko jeden wzór znaku
informujący o „ślepej” uliczce? I stawiają go losowo, jak się uda, czasem „normalnie”, czasem do
góry nogami?
Tylko, że to jest prosta droga (nomen omen!)
do tego, by kierowcy lekceważyli oznakowania „od
czapy”, a gdy przejdą taką „szkołę”, to już ich nic
nie powstrzyma, by nie zachowywać nakazów/zakazów tam, gdzie rzeczywiście jest to istotne. Ale
czy kogoś to tak naprawdę obchodzi?
Podobnie jest na szlakach turystycznych. Luki
w znakowaniach, zagadki na skrzyżowaniach, braki
w informacji... zresztą sami wiecie, jak jest. Bywa, że
trasę wycieczki trzeba korygować, lub przedzierać
się przez bezdroża by odnaleźć oznakowanie. Czy
to nie jego brak był przyczyną „śmierci na Błatnej”,
o czym informowały media w połowie lutego 2019?
Ostatnie słowa dziewiętnastolatka brzmiały wszak
„zgubiłem szlak”...?

Prenumerata
2019
elektroniczna
(pdf)

25 zł

Numery archiwalne!
Pozostały nam już tylko nieliczne numery archiwalne, które
wyprzedajemy w cenie 4,50 zł za pojedynczy numer.
Numery z lat
2017 – 5,50 zł

2018 – 6,50 zł

Cena wysyłki:
(wys. listem zwykłym)
1 egz – 2,50 zł,
2-4 egz – 7,00 zł,
4-8 egz – 12,00 zł,
do 20 egz – 20,00 zł

M

Moi mili

echanizm jest taki. Przychodzi zamówienie, najczęściej mailowe, czasem telefoniczne na numery archiwalne. Szukamy, składamy, pakujemy. Mija jakiś czas, nic się nie dzieje. Kasujemy
maile, wyrzucamy notatki i zapominamy o sprawie. Potem przychodzą jakieś pieniądze, nie
wiadomo za co, bo na przelewie jest tylko nazwisko. I tak to „wisi”. Mijają dni, i nic się nie dzieje. Potem
przychodzi mail ponaglający, albo nie bardzo sympatyczny telefon...
O co chodzi?
O to, że mamy kłopot z anonimowymi wpłatami. Podobnie jest zresztą z „normalnymi” wpłatami, za
prenumeratę. W 99% problem dotyczy wpłat czynionych za pomocą poczty. Przypuszczam, że po prostu panience w okienku NIE CHCE SIĘ przepisywać tego, czego dotyczy wpłata, nie chce się pisać miasta, a jeśli już wpisze w formularz jego nazwę, to często bez kodu pocztowego. A tymczasem miast o tej
samej nazwie jest w Polsce wiele, np. Zielona Góra, Gorzów, Kostrzyn(ń), Góra. A czy JG brzmi lepiej?
Wiem, że często nie jest to Wasza wina. Ale proszę – upewnijcie się, że wszystko co trzeba, zostało w przelewie wpisane i to tak, jak należy. To naprawdę ułatwi i Wam życie, i nam.
A tymczasem Konkurs Długofalowy dobiega końca. W tym numerze prezentujemy ostatnie zadania, a w czołówce, podobnie jak w ubiegłym roku ścisk. Prosimy zainteresowanych o sprawdzenie swoich wyników na naszych stronach internetowych, czy wszystko się zgadza.
Ostatnio wprowadziliśmy pewne poprawki, ale może jeszcze kogoś przy tym pominęliśmy? Prosimy to sprawdzić!
Zachęcamy do odnajdywania w czasie letnich wędrówek głazów i ostańców, których całkiem sporo jest w naszym kraju. Często leżą
one tuż przy drodze, którą jeździmy kilka czy kilkanaście razy rocznie, nie wiedząc często, że parę metrów obok znajduje się piękny
pomnik przyrody.
Przysyłajcie nam ich zdjęcia, będziemy je publikować zarówno na łamach Miesięcznika, jak i w Internecie, np. na naszej stronie FB.
Na stronie trzynastej prezentujemy pierwszą trzydziestkę naszych skałek. Kolejną trzydziestkę opublikujemy w następnym numerze
„Poznaj swój kraj”.
Nie zapominamy o sześćdziesięciu drzewach. W przyszłym numerze opublikujemy poprawioną listę i mapkę (wraz z głazami). Były bowiem pewne błędy w pierwotnych materiałach.
Dziękujemy wszystkim, który pomogli nam kompletować listę skał. Wewnątrz numeru publikujemy ich propozycje, zwłaszcza te, które
zostały nadesłane razem ze zdjęciami. Pozostałe weźmiemy pod uwagę przy układaniu listy, ale jeszcze mamy kilka pozycji „nieobsadzonych”. Czekamy więc wciąż na propozycje.

facebook.com/PoznajSwojKraj
Tym osobom, których zdjęcia
głazów zostały i (zostaną)
opublikowane chcemy wysłać
po trzy potrójne zaproszenia
do zwiedzania obiektów z
listy „Poznaj Taniej”. Prosimy o
wybór!

A teraz zapraszamy do podróży po Polsce. Może warto zacząć od Bałtyku? Dawno tam nie byliśmy? Słowiński Park Narodowy, choć
najciekawszy latem, to i wiosną ma swoje zalety, a są nimi cisza i nadmorskie spacery w szumie fal. Zapoznajmy się ze świętem Objawienia Pańskiego obchodzonym u Prawosławnych zamiast święta Trzech Króli. Piękne to obrzędy, a o znaczenie tego słowa poprosiliśmy
p. profesora Bralczyka. Ci, którzy wolą wycieczki, niech pójdą i pojadą z nami w Sudety i Pogórze Sudeckie, a zwolennicy zabytków do
Poznania, do Wielkopolski, ale także do pewnej miejscowości o dość osobliwej nazwie – Góra Św. Małgorzaty – by zwiedzić tam piękny,
a stojący w głębokim cieniu kolegiaty w Tumie, kościół.
Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski

Rajdy na orientację
Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych, którym nie są straszne trudy całodniowej jazdy lub biegania po lesie i szukania ukrytych tam
punktów kontrolnych na rajdy na orientację: „Bike Orient” i „Front Wschodni”.
Do dyspozycji mapa i kompas i kilka/kilkanaście godzin, w których trzeba nie tylko przejść/przebiec lub przejechać nawet sto i więcej kilometrów, ale wcześniej opracować optymalną trasę wędrówki, no i odszukać pomysłowo rozmieszczone punkty kontrolne.
Terminy rajdów i ich lokalizacje na III stronie okładki, zapraszamy!

Polecamy
Mamy od niedawna w swej ofercie mapę Polski, na której wyróżniono miejscowości, w których
można znaleźć zamki i ruiny.
Mapa jednostronna, w podziałce 1:900.000, całkowicie wystarczającej, by się zorientować co
nas może czekać w okolicy do której się udajemy. Aktualna siatka dróg - i czegóż nam jeszcze
potrzeba? Nic, może poza krótkim opisem warowni - a ten akurat jest- na drugiej stronie mapy.
Cena - 9 zł dla odbioru osobistego. Tyle samo dla Prenumeratorów, którym „dorzucimy” mapę
do kolejnego egzemplarza czasopisma.
Dla pozostałych - wysyłka listem zwykłym: 3 zł; lub poleconym: 6 zł. Zapraszamy. Na sezon
- jak znalazł!
Drugą polecaną przez nas pozycją jest przewodnik po Głównym Szlaku Sudeckim z mapami, informacjami o noclegach i tym, co warto zwiedzić po drodze. Na mapach (1:50.000)
dodatkowo schematy przewyższeń oraz kilometraż całego szlaku, niezależnie od czasów przejść.
Cena: 36 zł dla odbioru osobistego. Wysyłka listem poleconym 6 zł. Dla Prenumeratorów
wysyłka gratis.
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Temat miesiąca

Drohiczyn

Święto

Objawienia Pańskiego
wśród prawosławnych

Chrzczony jest sługa Boży (np. Anna albo Michał) w imię Ojca – amen,
i Syna – amen, i Świętego Ducha – amen.
Tak brzmią wypowiadane przez popa słowa przy chrzcie każdego
nowego członka Kościoła Prawosławnego.

3

Polskie miasta

Międzygórze

Międzygórze,
wieś jak w Alpach

dokończenie artykułu
w PSK nr 674
Ukryte wśród lasów i gór Masywu Śnieżnika, przez długie lata
było maleńką osadą drwali. Wszystko zmieniło się, jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki, gdy pewna niderlandzka królewna,
zauroczona tym niezwykłym miejscem, postanowiła przemienić
je w górski kurort. Dzisiaj jest jedną z najpiękniejszych sudeckich
miejscowości, która zadziwia i zachwyca pięknymi krajobrazami
oraz oryginalną XIX-wieczną zabudową w stylu alpejskim.
7

Głazy i ostańce
Nr.

Nazwa

1

Maczuga
Herkulesa Ostaniec

2
3
4
5

Trygław

Typ

Wyso- Obkość wód

Głaz narzutowy 3,8

20

Głaz
Królewski Głaz narzutowy 4
Kamień św.
Wojciecha Głaz narzutowy 3,8
(Diabelski
Kamień)
Diabelski Głaz narzutowy 3,5
Kamień

20

6

Piekiełko

7

Kamienny
Dom
Głaz narzutowy 3,15
(Olbrzym)

8
9

Prządki

Głaz narzutowy

Ostańce

20

10
11

Kamień
św. Jadwigi Głaz narzutowy 3,5
(św. Kingi)

12
13
14

Małpolud Ostaniec
Głaz św.
Wojciecha Głaz narzutowy 1,3
Czarci Kamień
(Diabli
Głaz narzutowy
Kamień)

15

Kamień
Tatarski

Głaz narzutowy 2

16

Piekło

Głaz narzutowy

Głaz
Mszczonowski Głaz narzutowy 3

18

Kamień Grzyb Ostaniec

19

Diabelski Głaz Głaz narzutowy

20

Diabelski
Kamień

21

Słonecznik Ostaniec
Czarownica Ostaniec

23

Głaz
Napoleoński Ostaniec
(Grenadierów)

24
25
26

Żółw

Białogard

Świecie

Drzycim

Leosia

Puck

Krokowa

Odargowo

10

Roztocze

Tomaszów
Lubelski

Tomaszów
Lubelski

Łaszczówka

13

Pałuki

Mogilno

Dąbrowa Szczepankowo

x

Podkarpacie

Krosno

Korczyna

Korczyna

Podlasie

Białystok

Gródek

Waliły

x

Dolny Śląsk

Złotoryja

Świerzawa

Sędziszowa

22

Wielkopolska

Pleszew

Gołuchów

Gołuchów

Góry Stołowe
20,5 Wielkopolska

19

Mazury

40

Małopolska

28

12,5

Warmia
Karkonosze
Pogórze
Ciężkowickie
Kotlina
Jeleniogórska

1,4

Kamień
Pomorski

10,7 Mazowsze

Bez Nazwy Głaz narzutowy ok. 1* m 5,82 Lubelszczyzna
Grzyb Skalny Ostaniec

Małopolska

Kłodzko

Radków

Karłów

Wągrowiec

Mieścisko

Budziejewo

Ciechanów

Regimin

Lublin

Krzczonów

Myślenice

Raciechowice

Bez Nazwy Głaz narzutowy

Opolskie

Olesno

Bez Nazwy Głaz narzutowy

Pałuki

Żnin

Zalew Wiślany

Elbląg

28
29

Święty
Kamień

Głaz narzutowy

Nidzica

Jelenia Góra* Podgórzyn

Strzelce
Krajeńskie

18

GPS

GPS

Po wschodniej stronie drogi Bedlenki – Kaliska, w lesie, przy parkingu.

53.4852 18.3980

W lesie, około kilometra na pn-wschód od Odargowa, w połowie
odcinka między Odargowem, a Szarym Dworem
Rezerwat Geologiczny Piekiełko. Wschodnia część Tomaszowa Lubelskiego, a właściwie obok niego leżącej wsi Łaszczówka; przy ulicy
będącej przedłużeniem ul. Pogodnej, około 600 metrów na północ,
od jej skrzyżpowania z ul. Chopina, po wschodniej stronie.
Drogą 254 z centrum Szczepankowa w kierunku na północ, skręcić
po około 500 metrach w lewo, następnie po około jednym kilometrze, kilkanaście metrów od drogi, po lewej stronie, w lesie.
Około trzech kilometrów drogą 991 na pólnoc od Korczyny, pół kilometra od rozwidlenia drogi do Krosna, po wschodniej stronie.
W połowie drogi pomiędzy miejscowościami Waliły Stacja a Załuki,
około pół kilometra od drogi w kierunku pn-wsch.
Po wschodniej stronie drogi 328, niecały kilometr na północ od centrum Sędziszowej
Około półtora kilometra od zjazdu na zamek w Gołuchowie, z drogi
nr 12 jadąc na południe, skręt w prawo, w leśny dukt. Głaz leży około kilometra w głąb lasu, po zachodniej stronie duktu, w odległości
ok. stu metrów od niego.
Na szczycie góry, przy szlaku wśród innych skał
Z centrum wsi około półtora kilometra na zachód. Głaz znajduje się
po lewej, południowej stronie, ok. 200 m od drogi i kościoła

54.7999 18.1279

Z centrum Nidzicy na południe najpierw ul. Warszawską, potem lekko w lewo ul. Tatarską. Cały czas prosto, aż do ostatnich zabudowań
wsi Tatary. Wtedy skręcić w lewo (na wschód), polną drogą około
250 metrów prosto, potem droga skręci w prawo (na południe) i po
stu metrach kamień będzie widoczny w polu.
Ze wsi Niekłań Wielki około półtora kilometra na północny zachód
kierunku na miejscowość Pociecha. Wejście do rezerwatu przy
Końskie
Stąporków Niekłań Wielki w
pierwszym rozwidleniu dróg (w prawo, na południe), zaraz po wyjeździe z zabudowań.
Zjazd z drogi S8 (jadąc z Katowic zaraz za wiaduktem CMK) w kierunku na Białą Rawską (i Hutę Piekarską). Po zjeździe z „gierkówki” na rondzie pierwszy zjazd, potem po stu metrach trzeba skręcić w lewo lub w prawo. Oba kierunki dobre, bo z tego miejsca głaz
Skierniewice Kowiesy
Zawady
znajduje się około stu metrów na wprost, w polu. Skręcić więc dowolnie, zaparkować samochód i którąś miedzą odszukać zasłoniętego w kępie drzew olbrzyma.
Z centrum wsi Połom Duży w ogólnym kierunku na pólnocny
wschód, na miejscowość Łomna, po około dwóch kilometrach,
Nowy
Bochnia
Wiśnicz Połom Duży na północ, około 200 metrów od tej drogi, na zboczach wzgórza
Buczyniec
Ze wsi Jeziorowskie około trzech kilometrów wąską asfaltówką na
wschód. Zaczną sie lasy i wśród drzew jeszcze około dwóch kilometrów Asfalt przejdzie w „kocie łby”. Zignorować pierwszą drogę
Giżycko
Kruklanki Jakunówko w prawo, dopiero na drugim rozwidleniu w polną drogę na wprost,
kierunek „Czerwony Dwór”. Droga zrobi się nico szersza, tam się
zatrzymać i w prawo, (na południe) około sto pięćdziesiąt metrów
na skraju polanki.
W zachodniej części miasta, ulicą Kolejową na północny w schód,
Bartoszyce Bisztynek
Bisztynek w kierunku na Będławki. Skręcić w ul. Sportową w lewo (na południe) i w pierwszą w prawo.
W połowie czerwonego szlaku międzu Przełęczą Karkonoską
Jelenia Góra* Podgórzyn*
a Równią pod Śnieżką, lub żółtym szlakiem z Przesieki.
drodze 977 w kierunku na południe od Ciężkowic, około kiloTarnów
Ciężkowice Ciężkowice Przy
metra od centrum, po wschodniej stronie.

Nidzica

Pomorze
Zachodnie

Leżący Słoń Głaz narzutowy 1,2

Jak trafić

północnej stronie drogi 773, w miejscowości Pieskowa Skała, nieSułoszowice Pieskowa Skała Po
50.2429 19.7830
daleko zamku o tej samej nazwie.
W centrum miasta, na cmentarzu, w widłach ulicy Ogrodowej
Tychowo
Tychowo i Bobolickiej.
53.9315 16.2608
W wodach Zalewu Kamieńskiego, kilkadziesiąt metrów od pn. brzeKamień
Kamień
53.9806 14.7216
Pomorski
Pomorski gu Wyspy Chrząszczewskiej

Kaszuby

Mazury

27

30

Kraków

Gmina Miejscowość

20

7

Głaz narzutowy 3

22

Jura

Świętokrzyskie

17

Powiat

Pomorze
Środkowe
Pomorze
Zachodnie

24,5 Bory
Tucholskie

Bez Nazwy Głaz narzutowy
Organy Skała
Wielisławskie powulkaniczna 30

Region

Tatary

Staniszów

Na zboczach wzgórza Czop, przt „wylotówce” ze Staniszowa, na
południe, w kierunku Sosnówki*

52.8106 17.9101
49.7424 21.7998
53.1402 23.6006
51.0345 15.8697
51.8254 17.9468
50.4836 16.3443
52.7258 17.3230

53.3451 20.4464

51.1884 20.6439

51.9141 20.4544

49.8892 20.4742

54.1160 22.0656

54.0875 20.9106
50.7596 15.6833
49.7744 20.9659
50.8466* 15.7399*

Leśnictwo
Lekowo
Krzczonów Krzczonów ul. Leśna i Nowiny Żukowskie, po północnej stronie
drogi, w lesie
Sołtysy

przy szosie, po jej wschodniej stronie, około kilometra na półZegartowice Tuż
noc od Komornik w kierunku na Mierzeń.

Od Bobrówka boczną drogą na północny zachód, w kierunku na
Strzelce
Po prawej, wschodniej stronie około jednego kilometra
Krajeńskie Bobrówko Krzynki.
od Bobrówka.
Z północnej części Sierakowa Śląskiego ulicą Myśliwską około kilona zachód, potem, w prawo, na północ. Od tego skrzyżowania
Olesno
Łomnica metr
jeszcze około kilometr i tuż za granicą województw około dwieście
metrów w prawo, na wschód, w lesie.
50 metrów na południe od drogi przecinającej wieś, w jej cenGąsawa
Annowo Około
trum.
Około czterech kilometrów brzegiem Zalewu, na wschód od
Tolkmicko Święty Kamień Tolkmicka. Kamień leży w wodzie dwadzieścia kilka metrów
od brzegu.

49.8448 20.1831
52.9570 15.4371
50.8146 18.5498
52.8114 17.8762
54.3404 19.5777
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Nasi czytelnicy

P. Maciej Zaleśny na
końcowym etapie podejścia
na szczyt Śnieżnika.

Zima w obiektywie
naszych Czytelników

Poprosiliśmy naszych Czytelników o zdjęcia zimy. Dostaliśmy kilka relacji, jednakże
wszystkie kręcą się wokół gór. Dziękujemy! Ale trochę szkoda, że zima w Polsce
ogranicza się już tylko do tych kilku procent powierzchni naszego kraju. Szkoda, ale
może jeszcze się to zmieni? Może zima 2019/20 będzie „lepsza”? Mamy taką nadzieję, ale
jeszcze czekamy na zdjęcia zimy tegorocznej.
Prosimy wszystkich, którzy nam przysłali zdjęcia
o wybór trzech podwójnych wejściówek do naszych
Partnerów „Poznaj Taniej”. Ich aktualna lista – na
trzeciej stronie okładki.

Jeszcze krokusów nie ma, ale
zimą na Polanie Chochołowskiej
także jest wspaniale!
Na zdjęciu p. Jan Kamiński z
Grudziądza.

14

Nasi czytelnicy

Z mnóstwa zdjęć przysłanych
nam przez p. Roberta
Gosiewskiego wybraliśmy
dwa. Pierwsze to podejście
10 stycznia 2019 z kolegą
Krzysztofem, z Zawoi na Babią
Górę, niestety, z powodu
pogody nieudane, a drugie
także w towarzystwie, choć
tym razem z p. Bartłomiejem na
Luboń Wielki niedługo potem,
bo 27 stycznia 2019.

Wyprawa p. Janusza
Wierzbickiego ze Skwierzyny na
Wielką Sowę 26 stycznia 2019
r. Mocne przeżycie dla wnuka
Juliana, który pierwszy raz
zobaczył tyle śniegu naraz...
Ze szczytu zejście szlakiem
niebieskim, potem zielonym.

15

Rowerem na weekend

Czocha
Proboszczów

Powrót

na Dolny Śląsk cz. 3

No, to jestem na zamku Czocha. Czy mnie tu kiedyś nie było?
Znajomo to wygląda. Możliwe, że na wycieczce szkolnej, bodaj
w szóstej klasie “podstawówki”, byliśmy wówczas na Dolnym
Śląsku. Z wycieczki pamiętam jednakże tylko sceny z Wrocławia
– bo “wyszły” mi piękne zdjęcia tamtejszej starówki, i zamek
Chojnik, bo nie mogliśmy się nadziwić, jak mógł spłonąć
kamienny zamek. I to jeszcze od pioruna.
16

Rowerem na weekend
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Dworki i pałace
Budziejewo

Róża Poraja –
dworek z duszą

Nawet tak mała mieścina jak Budziejewo kryje w sobie warte poznania historie,
bo któż by przypuszczał, że w nazwie dworku „Róża Poraja” kryje się związek ze
św. Wojciechem?

Dworek „Róża Poraja” otrzymał
wiele nagród i wyróżnień.
Najważniejsze z nich to te za
uratowanie budynku oraz
rekultywację parku i stawów
– „Modernizacja roku 2008”,
którą przyznało Stowarzyszenie
Ochrony Dziedzictwa
Materialnego w kategorii
obiektów hotelarskoturystycznych.
W parku stoi wykonana z
drewna postać rycerza Poraja –
brat św. Wojciecha,

24

P

ozornie ta wioska nie ma wiele do zaoferowania
turystom. Monotonny, wręcz nawet nudny krajobraz, brak lasów, po horyzont rozciągnięte
pola uprawne. Gleba tu jest dobra, nic więc dziwnego, że wykorzystuje się jej każdy hektar. Cóż zatem
mogłoby tu zainteresować przejeżdżającego trasą
Gniezno-Wągrowiec turystę?

dokończenie artykułu
w PSK nr 674

Głazy i ostańce

Bukowa
Góra

Bukowa Góra
Pasmo Klonowskie,
Świętokrzyskie

G

óra Bukowa w Paśmie Klonowskim w Górach
Świętokrzyskich jest wręcz usiana skalnymi ostańcami z okresu dewońskiego. Największe z nich
osiągają pięć metrów wysokości i są wpisane do rejestru Pomników Przyrody Nieożywionej.
Można tam trafić zielonym szlakiem ze Starachowic do Łęcznej, albo żółtym z Barczy.

Głazy i ostańce

T

Głazy i ostańce

Głazy i ostańce

Na szczycie góry stoi kapliczka, której historia sięga czasów wojen napoleońskich. Prawdopodobnie
jest tam pochowany wracający spod Moskwy żołnierz
Napoleona; niedaleko też spoczywa partyzant poległy w 1943 roku.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Kozicki

Głazy i ostańce Głazy i ostańce Głazy i ostańce Głazy i ostańce

akże na płaskich terenach Wielkopolski można natknąć
się na ciekawe okazy wielkich skał. Zdjęcie przedstawia tzw. „Olbrzyma Anielewskiego”, przywleczonego
przez lodowiec i „zgubionego” przez niego w Anielewie,
mniej-więcej w połowie drogi z Konina do Jarocina.

,

Głaz ma 5,5 metra długości, 3,5 metra szerokości,
a wysoki jest na ponad dwa metry.
Na zdjęciu autor z wnuczkami.
Tekst i zdjęcia: Tomasz Puszczański

Anielewo

Olbrzym
Anielewski
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G łazy i ostańce

Stąporków

Niekłańskie Piekło

powiat Końskie, gmina Stąporków

S

kałki „Niekłańskie Piekło” (powiat Końskie, gmina
Stąporków) ciągną się na przestrzeni około kilometra. Najwyższe z nich osiągają 8 m wysokości.
Podobnie jak te najbardziej znane z „Błędnych skałek” i te mają mocno osobliwe kształty np. grzyba,
stołu, komina, sfinksa, koto-człowieka. Jest to efekt
erozji eolitycznej, jakiej przez tysiące lat poddany został piaskowiec.
Jednak według okolicznej ludności to osobliwe miejsce zaistniało za diabelską sprawą. Lucyfer miał je wybrać, jako miejsce karnego zesłania dla niepokornych

27

diabłów. Mieszkańcy pobliskiej wioski przestraszeni
czarcimi harcami, skałami emanującymi dziwne światło, porzucili domostwa i uciekli daleko stąd. Dziś prowadzą tam szlaki turystyczne: niebieski z Kuźniaków
do Skarżyska Kamiennej i czarny z Wólki Plebańskiej.
Skałki otacza stary, dwustuletni las, tworząc wspólnie rezerwat „Niekłańskie Piekło”.
W skalnych szczelinach porasta unikatowa paproć,
zanokcica północna. Paproć ta bardziej przypominająca trawę jest reliktem epoki lodowcowej.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Kozicki

Kraj

Przewodnik po muzeach – dzień za darmo
Dziś już nie jest tak, że wszystkie muzea tylko w poniedziałki są zamknięte, generalnie jeszcze tak jest, ale czasami jest inaczej. Warto
o tym wiedzieć wcześniej, zanim stanie się przed zamkniętą placówką...
Ale warto też wiedzieć, którego dnia wejście do tej czy innej placówki jest bezpłatne. Często istnieją pewne ograniczenia, np. wejście
bez przewodnika, albo zwiedzanie tylko części ekspozycji, ale mimo to – warto skorzystać.
W kolejnym numerze „Poznaj swój kraj” opublikujemy dalszy ciąg listy „bezpłatnych” muzeów.
Miasto

Dzień za
darmo to:

Muzeum
zamknięte w:

Zamek Królewski

Warszawa

środa

—

22 620 04 80

www.zamek-krolewski.pl

Pałac Króla Jana III

Warszawa

czwartek

wtorek (poza
sezonem turyst.)

22 544 27 00

www.wilanow-palac.pl

Muzeum Sportu i Turystyki

Warszawa

sobota

poniedziałek

22 560 37 80

www.muzeumsportu.waw.pl

Muzeum Wojska Polskiego

Warszawa

czwartek

poniedziałek,
wtorek

22 629 52 71

www.muzeumwp.pl

Muzeum Powstania Warszawskiego

Warszawa

niedziela

wtorek

22 539 79 05

www.1944.pl

Cyberteka – Pałac Krzysztofory

Kraków

wtorek

poniedziałek

12 619 23 35

www.mhk.pl/oddzialy/palac-krzysztofory

Podziemia Rynku – Muzeum Historyczne

Kraków

wtorek

w drugi pon.
miesiąca

12 426 50 60

www.mhk.pl/oddzialy/rynek-podziemny

Nazwa muzeum

Telefon

www

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków

wtorek

niedziela

12 663 13 07

www.maius.uj.edu.pl

Muzeum Inżynierii Miejskiej

Kraków

wtorek

poniedziałek

12 428 66 00

www.mim.krakow.pl

Muzeum Archeologiczne – Gmach Główny

Kraków

niedziela

sobota

12 422 71 00

www.mnk.pl/oddzial/gmach-glowny

Muzeum Armii Krajowej

Kraków

niedziela

poniedziałek

12 410 07 70

www.muzeum-ak.pl

Muzeum Narodowe w Krakowie
– Gmach Główny

Kraków

niedziela

poniedziałek

12 433 57 44

www.ma.krakow.pl

Muzeum Karola Szymanowskiego
Willa Atma

Zakopane

niedziela

poniedziałek

18 202 00 40

www.mnk.pl/oddzial/muzeum-karolaszymanowskiego

Libusza

zawsze

czynne non-stop

13 447 53 33

www.libuszamuzeum.iap.pl

Łódź

wtorek

poniedziałek

42 203 24 50

www.kinomuzeum.pl

Muzeum w Czarnolesie

Czarnolas

sobota

poniedziałek

48 677 20 05

www.cyfrowyczarnolas.pl

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii
w Libuszy
Muzeum Kinematografii Łódź

Oblęgorek

niedziela

poniedziałek

41 303 04 26

www.mnki.pl/sienkiewicz/pl

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Szczecin

sobota

poniedziałek

91 431 52 04

www.muzeum.szczecin.pl

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Wrocław

sobota

poniedziałek

71 372 51 50

www.mnwr.art.pl

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Muzeum Historii Miasta Przemyśla

Przemyśl

czwartek

poniedziałek

16 679 30 00

mnzp.pl

Muzeum Dzwonów i Fajek; Przemyśl

Przemyśl

wtorek

poniedziałek

16 679 30 00

mnzp.pl

Zamek – Muzeum w Pieskowej Skale

Pieskowa
Skała

piątek

poniedziałek

12 648 99 77

www.pieskowaskala.pl

Muzeum Narodowe w Gdańsku
– Oddział Sztuki Dawnej

Gdańsk

piątek

poniedziałek

58 301 68 04

www.mng.gda.pl

Muzeum Narodowe w Gdańsku
– Oddział Sztuki Nowoczesnej

Gdańsk

piątek

poniedziałek

58 552 12 71

www.mng.gda.pl

Muzeum Narodowe w Gdańsku
– Oddział Etnografii

Gdańsk

piątek

poniedziałek

58 552 12 71

www.mng.gda.pl

Narodowe Muzeum Morskie
– Spichlerze na Ołowiance; Gdańsk

Gdańsk

środa

czynne non stop

58 552 12 71

www.mng.gda.pl

Muzeum Hymnu Narodowego; Będomin

Będomin

sobota,
niedziela

poniedziałek

58 687 71 83

www.mng.gda.pl

Muzeum Narodowe w Kielcach
– dawny Pałac Biskupów Krakowskich

Kielce

sobota

poniedziałek

41 344 40 15

www.mnki.pl/palac/pl

Muzeum Lat Szkolnych Stefana
Żeromskiego

Kielce

niedziela

sobota

41 344 57 92

www.mnki.pl/zeromski/pl

Muzeum Dialogu Kultur

Kielce

niedziela

sobota

41 344 60 96

www.mnki.pl/mdk/pl
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Pomysł na wycieczkę

Wysoka Kopa

Wysoka Kopa
Góry Izerskie

dokończenie artykułu
w PSK nr 674
Latem zdobycie Wielkiej Kopy –
najwyższego szczytu w Górach
Izerskich nie stanowi większego
problemu. Inaczej jest zimą.
Przejście pustymi, zaśnieżonymi
na metr drogami sprawia, że
można się poczuć jak zdobywcy
bieguna, czy odkrywcy innych
niedostępnych miejsc.

29

Kraj

Gorlice

Teresko

wróć do nas!

Wiele miast „wychodzi ze skóry”, by znaleźć dla siebie jakiś
symbol, ikonę która jednoznacznie będzie się z nim kojarzyć,
postać która będzie przedstawiana na widokówkach,
statuetkach, proporczykach, pamiątkach. W Gorlicach jest
inaczej...

J

W celu powrotu pomnika
na Rynek zawiązano nawet
internetową, facebookową
akcję pod hasłem „Wróć,
Teresko!”. Do władz miasta trafiły
petycje o powrót pomnika
na poprzednie miejsce.
Orędownicy zapowiadają
konsekwentny nacisk na
samorządowców, by bohaterska
mieszczka odzyskała miejsce
na rynku. Czy tak się stanie?
Zobaczymy.

uż w czasach, kiedy turystyka jeszcze nic nie znaczyła, na głównych placach i rynkach wielu, także
polskich miast, ustawiano pomniki i figury z autentycznymi lub legendarnymi postaciami związanymi z historią grodów. Przykładem może być pomnik
króla Zygmunta Augusta w Augustowie, „Gęsiareczki” w Barlinku, „Przekupki” na warszawskim Mariensztacie, „Myśliwego” bądź „Myśliwca” w Strzelcach
Opolskich, czy wreszcie (choć to „wędrowniczka”)
warszawskiej „Syrenki” na Rynku Starego Miasta
w Warszawie. W wielu przypadkach postacie te stały się symbolami miast, a ich pomniki atrakcjami turystycznymi.

dokończenie artykułu
w PSK nr 674
33

Zabytek

Moszna

Marsjasz i Apollo
na zamku w Mosznej

Turyści zwiedzający zamek w Mosznej mają od niedawna możliwość
podziwiania także świeżo odnowionej grupy rzeźb, przedstawiającą
jedną ze scen z mitologii greckiej..
Na górze: zamek w Mosznej w
całej swej okazałości
Na dole:
po lewej: grupa rzeźb przed
renowacją,
po prawej: grupa rzeźb po
renowacji
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P

o tym, jak w 1896 roku spłonął skromny, barokowy pałac w Mosznej, hrabia Franz Hubert von
Tiele Winckler odbudowawszy w 1900 roku swoją
siedzibę począł ją upiększać, dodając jej także nimbu
tajemniczości. A, że w tamtych latach niezwykle nośne
były odwołania do gotyku (bogactwo rzeźb i płaskorzeźb), ale także do kultury greckiej, to wybór motywu
na ozdoby nie był trudny.

dokończenie artykułu
w PSK nr 674

Muzeum
Sucha

Pod starym dachem,
lecz rodzicielskim

Minęło niedawno 25 lat od chwili, gdy w dwieście pięćdziesiątą
rocznicę powstania dworu w Suchej otwarto go ponownie, ale już
jako Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego.

Uroczystość otwarcia muzeum
miała miejsce 14 października
1993 roku, po czterech latach
intensywnych prac
p. Marka Kwiatkowskiego nad
przywróceniem świetności
starego zabytku.

S

ucha to wieś na skraju Mazowsza i Podlasia, położona nad rzeczką Kostrzyń, o pięć kilometrów na
północ w kierunku Węgrowa, od szosy Mińsk Mazowiecki-Siedlce. Pierwsze wiadomości o niej pochodzą z 1425 roku. Nazywała się wówczas Suska Wola
i należała do rodu Suskich herbu Pomian. W pierwszej
połowie XVI wieku właścicielem tej wsi, nazywanej już
Suchą, był Mikołaj Suski, żonaty z Anną Karczewską
z Karczewia herbu Jasieńczyk oraz Jan Suski, ożeniony
z siostrą Anny Karczewskiej, Małgorzatą. Natomiast
w drugiej połowie XVI stulecia panem na Suchej był
Jakub Suski, którego żoną została Zofia Lewicka z Lewiczyna herbu Prawdzic.

dokończenie artykułu
w PSK nr 674
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Zamki i ruiny
Poznań

Zamek króla Przemysła
w Poznaniu

Na fundamentach starego zamczyska, na Wzgórzu Przemysła
w Poznaniu, tuż przy Starym Rynku, w 2016 roku odbudowano
warownię, złośliwie przez niektórych zwaną „zamkiem Gargamela”.
Czytelnicy śledzący (w młodości) niezwykłe przygody prześladowcy
smerfów z pewnością znajdą tu pewne podobieństwo...

A

le przecież nie lokum Gargamela było inspiracją
do projektu, a wygląd zamku z czasów potężnego
Andrzeja Górki (1500-51) – starosty wielkopolskiego i kasztelana poznańskiego.

Krytycy twierdzą, że to zamek
pokazujący koszmarnego
ducha naszych czasów oraz że
jest to symbol gigantomanii.
Nazwany nawet został
„zamkiem Gargamela”. Może
właśnie ta nazwa wpłynęła na
wielką popularność budowli,
potwierdzoną rekordowymi
statystykami odwiedzin?

40

Landgraf - władca, książę, na terenach niemieckojęzycznych, podlegający bezpośrednio cesarzowi.

dokończenie artykułu
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Wyprawa z plecakiem

„Andrzejówka”
Srebrna
Góra

Główny Szlak Sudecki, Dzień IV

Schronisko „Andrzejówka”
– Villa Hubertus
(45 km)

Te 45 kilometrów miało zdecydować o powodzeniu przejścia całego Głównego Szlaku
Sudeckiego. Choć byliśmy jeszcze przed połową całej trasy i wcale nie był to najdłuższy
odcinek dzienny, fatalna pogoda i kontuzja przyniosły załamanie psychiczne. To
najgorsze co może się przydarzyć turyście podczas wielodniowego marszu.
Pomógł… telefon do przyjaciela!

A
Trudno znaleźć takie dwa
tygodnie, które gwarantują
cały czas słoneczną pogodę,
zwłaszcza w górach. Wybierając
się na tak długą wędrówkę,
trzeba być przygotowanym
także na grzęźnięcie po
kostki w błocie, a do tego w
przemoczonych butach, choć
tego akurat można uniknąć.

le od początku. Startujemy z gościnnej „Andrzejówki” w Górach Suchych, a dzień, zanim się na
dobre rozpoczął, przyniósł problemy. Co mapa,
to inny pomysł na poprowadzenie tego szlaku, a w terenie w pobliżu schroniska widać czerwone znaki
z różnych etapów jego tworzenia. Jedne wyraźniejsze,
drugie bardziej wyblakłe, po chwili wszystkie znikają. Z mapy wynika, że trzeba ostro podejść do góry
zboczem w okolice szczytu Klin. Idziemy w górę, bo
kompletnie nie mamy pomysłu jak może prowadzić
ten szlak. Gdzieś na górze musimy go przecież znaleźć. I rzeczywiście – jest czerwony, który towarzyszy
nam już tyle kilometrów – tutaj razem z niebieskim.
Skąd się tam wzięły – nie wiemy, ale znów jesteśmy

na szlaku! Może kiedyś wrócimy tam na spokojnie poszukać zaginionych znaków. Teraz się liczy, że się nie
zgubiliśmy, przynajmniej na razie…

dokończenie artykułu
w PSK nr 674
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Głazy i ostańce

Trzebiel

Diabelski Kamień
albo Głaz Krabata

Diabelski Kamień /Głaz Krabata/ jest pomnikiem przyrody
nieożywionej na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”
na krańcach zachodnich naszego kraju, w dolinie rzeczki Lanka,
około kilometra na zachód od miejscowości Trzebiel (powiat Żary).

J

ego druga nazwa – Głaz Krabata – pochodzi od imienia legendarnego łużyckiego
czarodzieja i używana jest przez miejscowych regionalistów, którzy interesują
się tymi terenami, zamieszkałymi przez Łużyczan. To najmniejsze plemię słowiańskie,
które nigdy nie doczekało się własnej państwowości.
Wysokość głazu dochodzi do 280 cm
a jego obwód do 1350 cm. Jest popękany
z widoczną żyłą różowego granitu i otworami o średnicy do 10 cm, które sprawiają
niesamowite wrażenie. Z tymi otworami
wiąże się kilka opowieści i legend.
Głaz ten jest dowodem pobytu lądolodu
skandynawskiego w okresie zlodowacenia
środkowopolskiego.
Tekst i zdjęcia: Roman Sobera
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Fortyfikacje
Poznań

Twierdza
poligonalna

Gdy po Kongresie Wiedeńskim Poznań znalazł się tylko pięćdziesiąt kilometrów od
granicy z Rosją, dowództwo armii pruskiej z obawy przed armią carską, która w razie
wojny miała prostą drogę na Berlin, postanowiła na tej drodze postawić Rosjanom tamę
i zamienić Poznań w twierdzę. Prace fortyfikacyjne rozpoczęto w roku 1828 i trwały one
aż do lat siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku.

P

oznań pod koniec XVIII wieku był miastem niedużym, zamkniętym w średniowiecznych murach,
ograniczających rozwój terytorialny. Jak podaje
F. Pohorecki w „Kronice Miasta Poznania” ...Miasto liczyło w obwodzie 2300 kroków..., a mieszkało
w nim wtedy około trzynastu tysięcy mieszkańców.
Po II rozbiorze Polski miasto czekały zmiany, władze
pruskie przyłączyły do niego ościenne wsie i wyburzyło okalające je mury. Nie na długo Poznań mógł
cieszyć się przestrzenią. Pruskie ministerstwo wojny
patrzyło na Poznań tylko i wyłącznie przez pryzmat
obrony Berlina i Prus, a to zahamowało rozwój miasta na wiele lat.

dokończenie artykułu
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Parki i rezerwaty
Słowiński
Park Narodowy

Tajemnice

Słowińskiego Parku Narodowego

Piniądze, konio, gąsa, kacza, louka, krowa – i jeszcze kilka innych słowiańskich/
polskich słów, pamiętał stary Otto Kirk gdy do Kluk weszli Rosjanie w 1945 roku.
Ostatnie kazanie w języku polskim w Smołdzinie wygłoszono w 1833 roku,
a najdłużej język polski (kaszubski) utrzymał się właśnie w Klukach, bo aż do
1890 roku. Od tego czasu po polsku rozmawiano jedynie po domach...

S

Góra Łącka wielka jak fala
tsunami, na szczęście szybkość
przesuwania się jej jest
nieporównalnie mniejsza.

56

łowiński Park Narodowy swoją nazwę zawdzięcza
zamieszkującemu te tereny w przeszłości ludowi
Słowińców. Nazwa „Słowińcy” wprowadzona została przez rosyjskiego etnografa Aleksandra Fiodorowicza Hilferdinga. Słowińcy stanowili odrębną grupę
pochodzenia słowiańskiego. Do wybuchu drugiej wojny
światowej w Klukach stanowili oni 100% ludności. Wojenna zawierucha oraz powojenne czasy sprawiły, iż

dzisiaj Słowińców w zasadzie już nie ma. Dlatego o tym
zapomnianym ludzie mówi się w czasie przeszłym.

dokończenie artykułu
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Głazy i ostańce
Bobrówko

Leżący Słoń

Leżący Słoń. Ktoś, kto wymyślił
tę nazwę trafił w dziesiątkę. Bo
też i rzeczywiście wygląda on
jak powalony olbrzym, a ludzie
pozujący na nim do zdjęcia jak
myśliwi na safari...

I

nną, adekwatną nazwą mogłaby być „Góra lodowa”,
jako że głaz tylko w niewielkim fragmencie wystaje
ponad powierzchnię ziemi. Jego obwód to 22 metry, długość prawie osiem, a szerokość pięć metrów.
Wysokość nie jest imponująca, bo raptem niewiele
ponad metr, ale jak wspomniano, większość głazu leży
pod powierzchnią ziemi...
Materiał z którego zrobiono „Słonia” to czerwony
granit. Od wschodniej strony widoczne są przebarwienia i niestety dwucentymetrowej średnicy otwory służące prawdopodobnie do rozłupywania skały.
Kto to zrobił? Wandale? Kamieniarze? A może właściciel gruntu?
„Leżący Słoń” znajduje się niedaleko Strzelec Krajeńskich, po prawej stronie drogi (kocie łby) ze wsi
Bobrówko do wsi Machary. Najlepiej go oglądać po
żniwach, gdy wysokie zboże nie zasłania olbrzyma.
Dojazd do głazu jest oznakowany.
Tekst i zdjęcia: Janusz Wierzbicki
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Kościoły i sanktuaria

Góra św.
Małgorzaty

Kościół

z Góry Św. Małgorzaty
Trzy epoki – trzy kościoły. Dwa z nich nie dzieli nawet odległość stu
metrów. Ten trzeci – jest nieco oddalony. Ale za to spogląda na te dwa
pozostałe z góry. Z Góry Św. Małgorzaty.
Patronka wsi - święta
Małgorzata była męczennicą,
która w czasach największych
i najbardziej wyszukanych
prześladowań wyznawców
Chrystusa, nie wyparła się
wiary w Niego, i została ścięta.
Bohaterska śmierć dziewicy
nadała rozgłos jej imieniu.

64

G

óra Świętej Małgorzaty, bo tak oryginalnie nazywa się ta wieś, ma niezwykle długą historię.
Początkowo należała do książąt mazowieckich:
Mieczysława, Bolesława, Henryka i Kazimierza, ale
Falsyfikat trzemeszeński jest „dokumentem” datowanym na rok 1145, ale sporządzonym w zakonie w Trzemesznie, prawdopodobnie dopiero w 1233 roku, by
„udokumentować” nadanie dóbr zakonnikom przez
Mieszka III, w celu posiadania przez nich „niezbitego dowodu” własności...

w 1141 r. przeszła na własność kanoników latareneńskich w Trzemesznie.

dokończenie artykułu
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Pomysł na wycieczkę

Głogów

Głogów

nowe stare miasto

Weź trochę wolnego czasu, dobrej komunikacji, słonecznej pogody,
zmieszaj w równych proporcjach, a potem spójrz na mapę i dobierz
jakiś cel – to najlepszy przepis na dobrą, niedrogą wycieczkę.

W

olny weekend w pracy – jest. Pogoda – wymarzona, z komunikacją my akurat kłopotu nie
mamy, z Wrocławia wszędzie da się stosunkowo
łatwo dojechać. Tylko dokąd? Tam, gdzie nas dawno nie
było! Szybkie spojrzenie na mapę – Głogów! Ale czy
warto tam jechać? Najlepiej sprawdzić i przekonać się
samemu. A więc decyzja podjęta – jedziemy do Gło-

Panorama miasta z wieży
zamkowej.
Na wyciągnięcie ręki Ostrów
Tumski z katedrą.
Na pierwszym planie Odra i
przystań, a po prawej stronie
fragment „Mostu Tolerancji”.

gowa. Szybki rzut oka do Internetu i przewodników.
I już wiemy co chcemy zobaczyć w Głogowie.

dokończenie artykułu
w PSK nr 674

66

Konkursy

Konkurs
dla
Uczniów
Edycja VII

Rok 2018

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Co przedstawia ta
ilustracja i gdzie
jest ten obiekt?

60 drzew na 60-lecie „Psk”
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Co to za drzewo?
Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym
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Nie tylko Powązki

Bielsko-Biała

Ewenement
na kirkucie

Dziś panuje tam cisza i spokój. I tak już powinno pozostać do końca świata. Kirkut
rządzi się nieco innymi prawami niż cmentarze na przykład katolickie. Po pochówku
wykluczone są jakiekolwiek ingerencje na grobach, nawet renowacje macew muszą być
uzgadniane z Gminami Żydowskimi.

N

ienawiść i wzajemna niechęć toczy świat. Dzieli
państwa, społeczeństwa, religie, rodziny. Niestety, zawsze tak się działo, choć w różnym nasileniu.
Czasem jednak były sytuacje, gdy animozje między
narodami odstawiano na bok. Dowód na to, zarazem
historyczną ciekawostkę, można odnaleźć na Cmentarzu Żydowskim w Bielsku-Białej (konkretnie Bielsku),
utworzonym w 1849 r.

dokończenie artykułu
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Chodząc cmentarnymi alejkami
można znaleźć niezwykły,
a chyba także jedyny w kraju
nagrobek. Oto macewa
z wyrytym (oprócz nazwiska
i dat) sierpem i młotem. To
miejsce pochówku Zofii Herbst,
członkini PZPR.
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pttk
Muczne

Przewodnicy
w lesie

Pierwsza dekada lutego była dla przewodników turystycznych PTTK czasem poznawania
i wypoczynku. W Sanoku 8-10 lutego 2019 roku w ramach IX Ogólnopolskiego Forum
Przewodników Turystycznych PTTK, ich uczestnicy mieli okazję zapoznać się z pracą
leśników w Bieszczadach, zwiedzić zagrodę żubrów i wystawę przyrodniczą w Mucznem.
Mieli też okazję podziwiać zimowe Bieszczady.

W

części oficjalnej, po powitaniach ze strony gospodarzy spotkania, leśnicy będący jednocześnie przewodnikami beskidzkimi wygłosili
tematyczne prelekcje. Wśród nich wyróżniła się ta
o problematyce udostępniania lasu i korzystania z jego
dobrodziejstw w kontekście problemów związanych
z szeroko pojętą tematyką ochrony przyrody.
.
Zdjęcia i tekst: Edward Marszałek

dokończenie artykułu
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z naszej okładki
Brama
Dalejowska

Dalejowska Brama do Piekieł

Kilka kilometrów na południowy zachód od Skarżyska Kamiennej,
nieopodal rezerwatu „Piekło Dalejowskie” można natrafić na
niezwykłą konfigurację kilku skał. Tworzą one coś, co przypomina
portal, lub bramę. Na „Bramę” składają się 3 głazy piaskowca
triasowego.
Jest kilka hipotez powstania „Bramy”:
– może to być efekt erozji skał, oraz ruchów geologicznych w epoce lodowcowej,
– m oże być to skutek działalności człowieka,
ponieważ w tym rejonie wydobywano ru dę żelaza,
– może to być pozostałość po megalitycznym grobie,
– d obrym wytłumaczeniem może być działanie
sił nieczystych.
Głazy i ostańce

Smoszew

Głazy i ostańce

Usytuowany w sąsiedztwie Rezerwat „Piekło Dalejowskie” jest częścią Suchedniowsko-Oblęgorskiego
Parku Krajobrazowego. Za najcenniejsze w rezerwacie uważa się świerk wężowy i kolumnowy odmiany
świętokrzyskiej, oraz modrzew polski.
Do rezerwatu prowadzi zielony szlak Bliżyn – Zagnańsk.
Zarówno „Brama” jak i „Piekło Dalejowskie” znajdują
się na obszarze dawnej Puszczy Świętokrzyskiej.

Głazy i ostańce

Tekst i zdjęcia : Andrzej Kozicki

Głazy i ostańce Głazy i ostańce Głazy i ostańce Głazy i ostańce
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Zbójnicki Kamień
albo Kamień
Zbójnika Smoka

Na pokaźny głaz narzutowy
można natknąć się w pobliżu
wioski Smoszew, przy szlaku
pieszym o kolorze żółtym z
Krotoszyna do Sulmierzyc.
Aby go znaleźć, należy po
przejściu ok. pięciu i pół
kilometra, a czterysta metrów
przed wyjściem z lasu, skręcić
poprzecznym duktem w prawo,
po przejściu ok. dwustu metrów
znów skręcić w prawo i dojść do
uznanego za pomnik przyrody
głazu narzutowego o długości
ok. 250 cm, szerokości ok. 140
cm, i obwodzie ok. sześciu
metrów.
Tekst i zdjęcia: Andrzej
Chmielarz
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W świecie roślin
Wyka ptasia (Vicia cracca L.) jest rośliną,
która pochodzi z rodziny bobowatych.
Jej miejscem występowania jest Europa
oraz Azja. W naszym kraju spotkać ją
możemy przede wszystkim na niżu, ale
także nie jest wykluczone, że natkniemy
się na nią w innych miejscach, takich jak
niewysokie obszary górskie.
Kwitnie od czerwca do sierpnia.

R

oślina ta potrafi wyrządzić spore szkody w przypadku jej występowania w miejscach, gdzie człowiek prowadzi uprawy. Jej obecność w różnego
rodzaju zbożach prowadzi do obniżenia uzyskiwanych
zbiorów. Co więcej, ich jakość może ulec pogorszeniu.
Jej szkodliwa rola polega również na tym, że ogranicza
wzrost roślin uprawianych przez człowieka. W celu
zmniejszenia obecności wyki, w miejscach w których
prowadzi ona do zagłuszania innych roślin, redukuje
się jej ilość poprzez intensywne wykaszanie. Pomocne
jest w tym także odpowiednio prowadzone nawożenie
oraz zabiegi mające za zadanie utrzymanie właściwego poziomu pH.

dokończenie artykułu
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O brzędy

Wiele jest słów w polszczyźnie, związanych
z rządem i z rządzeniem. Ale rzadko kojarzymy ze
sobą takie słowa jak rząd, zarząd, przyrząd, urząd,
narząd, rozrząd czy nierząd, nie widzimy też
bliskich związków między na przykład urzędem
i urządzaniem czy przyrządem i przyrządzaniem,
a wyrządzanie komuś czegoś (choćby krzywdy),
sporządzanie czegoś (na przykład raportu) czy
rozporządzanie czymś (powiedzmy majątkiem)
w ogóle z rządzeniem mało kojarzymy. A jednak
wszystkie te słowa coś znaczeniowo łączy.

brząd jako taki nie pojawia się dzisiaj, a i jego późniejsza
wersja czyli obrzęd, dość rzadko w liczbie pojedynczej.
Częściej słyszymy o obrzędach. Mamy też obrządki, tak
w liczbie pojedynczej, jak w mnogiej. Obrząd z rządzeniem
czy zarządzaniem ma tyle wspólnego, że najpierw był swojego
rodzaju rozporządzeniem bożym, swojego rodzaju dyspozycją
czy instrukcją, jak należy spełniać rytuały....

O

Je rzy Bralczyk

dokończenie artykułu
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Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Znasz-li ten kraj

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres
pocztowy Redakcji lub mailem na:
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl
do dnia 29. marca 2019 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 KONKUR

Fot: D. Krześniak, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

FElieton bralczyka

ARTYKUŁ ARCHIWALNY psk 11/1962
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rozwiązania konkursów

Poznaj swój kraj 07/2018

Krzyżówka 673
„Objęty ochroną zaskroniec zwyczajny
jest pożytecznym gadem zupełnie niegroźnym dla człowieka”.
Otrzymaliśmy 60 maili i tylko 13 kartek
pocztowych.
Nagrody wylosowali: p. Ewa Wudniak z Bydgoszczy; p. Marian Stanisławski z Kętrzyna; p. Adam ze Słowienkowa.
Gratulujemy!
Do numeracji kratek wkradł się błąd, na co zwróciło uwagę kilku
„krzyżówkowiczów”. Dziękujemy za wskazanie błędu i przepraszamy z niego.

„Fotozagadka”
Fotografia przedstawiała Jezioro
Turkusowe w Wolińskim Parku
Narodowym Otrzymaliśmy
30 maili i 4 kartki. Nagrodę
wylosował p. Zdzisław ze Świdnicy.

„Znasz-li ten kraj”
Fotka przedstawia przecudną
górę – Szczeliniec w Górach
Stołowych.
Nagrodę wylosował
p. Andrzej z Francji.
Otrzymaliśmy 38 maili i 3 kartki.

„Co to za miasto”
Na fotografii pokazaliśmy
„prawie renesansowe”
kamieniczki na rynku
w Raciborzu.
Otrzymaliśmy 32 maile
i 2 kartki.
Nagrodę wylosował
p. Tomasz Gorczyczewski
z Krosna.

Nagroda dla spóźnialskich
Otrzymaliśmy siedem spóźnionych odpowiedzi. Nagrodę wylosował
p. Magdalena z Gliwic.
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”
Pytanie niezbyt trudne, ale
odpowiedzi wcale nie tak
dużo, bo raptem 25 plus
2 kartki. Chodziło oczywiście
o dąb „Fabrykant” z Parku
Klepacza w Łodzi.
Nagrodę wyślemy do
p. Sabiny z Sosnówki.
Przepraszamy za... brak odpowiedzi w poprzednim numerze „Psk”.
Pytaliśmy wówczas o Sosnę Bezgranicznej Miłości stojącej od dwustu
z górą lat we wsi Przeródki między Żurominem a Lidzbarkiem.

Konkurs dla uczniów
Nagrodę wylosował Mateusz ze szkoły podstawowej w Sosnówce.

Redakcja: 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 17
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Joanna Pińkowska, Olaf Płachta, Tomasz Puszczański, Katarzyna i Jerzy Samusikowie,
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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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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

30% zniżki dla naszych Prenumeratorów

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Skansen
budownictwa wiejskiego

09-200 Sierpc, ul. Gabriela Narutowicza 64
24 275-28-83 skansen@mwmskansen.pl
www.mwmskansen.pl

Jaskinia Wierzchowska

Najdłuższa trasa
jaskiniowa w Polsce

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

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

88-410 Gąsawa, Biskupin 17
52 302-50-25 sekretariat.muzeum@biskupin.pl

Muzeum
Archeologiczne

www.biskupin.pl

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

muzeum
miejskie

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

Zamek w Mosznej

47-370 Moszna ul. Zamkowa 1
77-466-96-79 marketing@moszna-zamek.pl
www.moszna-zamek.pl

Poznaj Taniej 2019 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.

Piaseczyńsko - Grójeckie
Towarzystwo Kolei Wąskotorowej

Wycieczki wąskotorówką

Zamek w Niemodlinie

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

www.zamekniemodlin.pl

10% zniżki

15% zniżki

Zniżki dla Prenumeratorów

15% zniżki

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

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

Kajaki.pl

81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 116a/54

601-655-896

Spływy kajakowe

www.mhk.pl

Muzeum Historyczne

www.kolejka-piaseczno.pl

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

Dla kogo bezpłatne wejściówki?

A) dla wszystkich tych, którzy przyślą nam swoje zdjęcie na tle obiektu prezentowanego na okładce, których zdjęcia zostaną opublikowane
w Miesięczniku. Pierwszeństwo mają zdjęcia tych osób, które sfotografują się razem z naszą flagietką, lub wydanym w bieżącym 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.

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

m.panek@kajaki.pl
www.kajaki.pl

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

WEJŚCIÓWKI NA SPECJALNYCH ZASADACH
PATRONATY

Nazwa

Data

IV Edycja Konkursu „Uroki Naszej Okolicy”
Rajd Bike Orient
Rajd Bike Orient
Front Wschodni

do dnia 18 kwietnia 2019 r
27 kwietnia 2019 r
29 czerwca 2019 r
23-25 sierpnia 2019 r.

Miejsce
Wieliczka
Ćmińsk k. Kielc
Włoszczowa
okolice Białegostoku

adres www
www.urokinaszejokolicy.wordpress.com
www.bikeorient.pl
www.bikeorient.pl
www.dzikakrew.pl

Wydawnictwo Kartograficzne

Przewodniki i mapy Compass
– aktualne, ciekawe, dokładne

Pełna oferta na

www.compass.krakow.pl

