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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
Karta ważna do 31 stycznia 2020 r.
Kart nie wydajemy również Prenumeratorom instytucjonalnym: bibliotekom, szkołom,
organizacjom i innym.
Co daje Karta Prenumeratora?
Zniżki. 30% przy noclegach w tzw. „Obiektach Rekomendowanych”. A to chyba nieKarta Prenumeratora
mało. Lekko licząc, to około 20 zł za nocleg, przy założeniu średniej jego ceny w wysoko„Poznaj swój kraj” upoważnia do zniżek
i bezpłatnych wejściówek w obiektach
Imię i Nazwisko
ści 70 zł. Kto umie liczyć – się doliczy, że dwa noclegi (w atrakcyjnym turystycznie regiowspółpracujących z Wydawnictwem.
Regulamin, zasady wydawania bezpłatnych wejściówek, oraz lista
nie) w roku oznaczają, że prenumerata naszego Miesięcznika jest... za darmo, ba, nawet
podmiotów współpracujących – na www.poznaj-swoj-kraj.pl
Numer Karty
oraz w każdym egzemplarzu periodyku.
„dopłacamy” do niej! A kto zaprzeczy, że lokalizacja Obiektu w Suchej Beskidzkiej, na
Karta wydawana jest bezpłatnie do każdej prenumeraty redakcyjnej Miesięcznika.
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.

2019

Prenumerata Redakcyjna 2019
Prenumerata 2019

Prenumerata 2019

4 zeszyty
wysyłka pocztą
ekonomiczną priorytetową

zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem
wysyłka pocztą
ekonomiczną priorytetową

38 zł

43 zł

45 zł

49 zł

Prenumerata
2019
elektroniczna
(pdf 15-20 MB)

25 zł

Główny Szlak Sudecki - 36 zł
Mapa Zamków w Polsce - 9 zł

plus koszty wysyłki poleconej odp.13 i 7 zł

Plakaty Poznaj swój kraj

Długi Targ w Gdańsku

Ruiny zamku w Olsztynie k. Częstochowy

Ratusz i Fontanna Neptuna w Gdańsku

Długie Pobrzeże w Gdańsku

Święty Kamień k. Tolkmicka

Zamek w Grodźcu

Zielona Brama w Gdańsku

Informujemy, że posiadamy coraz większą ilość wystarczająco dużych zdjęć, aby można je było wydrukować w formacie
B2, a więc około 50x70cm. Oferujemy te pliki po 9 złotych za sztukę.
Można z nich samodzielnie wydrukować duży plakat (o ile ktoś ma odpowiedniej wielkości drukarkę) albo zlecić wydruk
w zaprzyjaźnionej drukarni. Można też wydrukować wielkość A4 lub A3, a potem np. zafoliować wydruk.
Jest też możliwość zamówienia gotowych wydruków u nas. Cena 29 zł za sztukę plus 19 zł za przesyłkę, niezależnie od
ilości zamawianych plakatów.
Oferujemy papier plakatowy, powlekany, o gramaturze 150 gramów.
Zamówienia prosimy kierować na adres redakcji.
Pełna oferta na naszej stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl
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Moi mili

eśli poprzedni numer ”Poznaj swój kraj” był, można powiedzieć, „pod znakiem konkursów”, to ten jest „pod znakiem kanału”, czy kanałów, bo piszemy
o kilku kanałach mazurskich łączących się w jedną całość – o Kanale Elbląskim. Ciekawa jest jego historia, ciekawy szlak, a jeszcze ciekawsze urządzenia,
które pozwalają na pokonywanie niemałych różnic poziomów wody na trasie jego przebiegu.
Pochylnie zbudowane tam w drugiej połowie dziewiętnastego wieku są pomnikami ludzkiego geniuszu i dalekowzrocznego spojrzenia na dobro Państwa, którym się kieruje.
Także o „kanale” pisze w swoim felietonie prof. J. Bralczyk, warto przeczytać, żeby nie dać się czasem „wpuścić w kanał”...

Zapraszamy do Złotorii – niewielkiego miasteczka leżącego w cieniu Torunia, niegdyś znacznego grodu, do którego jeździli królowie, i gdzie podpisywano ważne dokumenty państwowe. O zamku samym już kiedyś pisaliśmy,
teraz opowiadamy o miejscu, w którym stoją jego ruiny. I tak jak kiedyś pisałem – przydałaby się jakaś ścieżka
stamtąd do Torunia, która wraz z rejsem statkiem wycieczkowym po Wiśle, byłaby znakomitą promocją regionu dla turystów niekoniecznie zainteresowanych objadaniem się piernikami na rynku.
Tak, jak to zrobiono w Gdańsku, no może prawie tak, bo typowej ścieżki rowerowej (jeszcze) nie ma, ale jest
za to inna atrakcja, choć jeszcze tylko sezonowa. Niedawno otwarto tam na Wyspie Sobieszewskiej (pisaliśmy
o niej!)... wieżę ciśnień. Tak, to nie pomyłka. Te bardzo przydatne urządzenia znajdują swe zastosowanie również w epoce wysokowydajnych pomp i zbiorników wyrównawczych. Zresztą są przecież też takim zbiornikiem
wyrównawczym. Ale nie o to chodzi. Otóż na jej szczycie dostępna jest platforma widokowa, gdzie każdy turysta może wejść (wjechać windą) za darmo i podziwiać piękno Zatoki Gdańskiej, od ujścia Wisły – niemalże po
sam Hel. Warto się tam pospieszyć, bo w tym roku wieża czynna wyjątkowo tylko do 18. sierpnia! www.giwk.pl.
A propos ścieżki rowerowej. Być może nie wszyscy Warszawiacy jeszcze wiedzą, że można już zrobić niemałą
pętlę rowerową z Tarchomina (Żoliborza) do Modlina, Dębego, Nieporętu i z powrotem na Tarchomin i Żoliborz, praktycznie nie schodząc, przepraszam, nie zjeżdżając ze ścieżki rowerowej? Zapraszam na wycieczkę.
Na tej wycieczce zrobiłem sporo zdjęć, objętość Miesięcznika nie pozwala, aby zamieścić ich choćby dziesięć procent,
mam więc pewien pomysł. Chętnie się nimi podzielę z Wami, oczywiście bezpłatnie (mamy też zdjęcia z wycieczki
Kanałem Ostródzkim, zrobione przez naszego współpracownika, a prezentowane na końcu opisu tejże, na stronie 37),
jednak ze względów formalnych i organizacyjnych, będziemy mogli „dołączać” je do prenumerat wyłącznie elektronicznych. Myślę, że z każdej takiej wycieczki można będzie wybrać dodatkowo nawet po 20 zdjęć, które lepiej zobrazują to, o czym czasem trudno napisać. Wiadomo przecież, że jeden obraz wart jest tysiąca słów...
A co z tymi, którzy mimo wszystko wolą czuć w nozdrzach zapach farby drukarskiej, a w rękach delikatny aksamit okładki i plik zapisanych tradycyjnie kartek pomiędzy nimi?

Sierpc

Żniwa
w skansenie

4 sierpnia 2019 r
Ciechanowiec

Podlaskie
Święto Chleba

11 sierpnia 2019 r
Kuźnica - Rewa

Marsz Śledzia

17 sierpnia 2019 r.
Wasilków k. Białegostoku

Front Wschodni
www.dzikakrew.pl

23-25 sierpnia 2019 r.
Sierpc

Wykopki
w skansenie

Każdy Prenumerujący tradycyjną wersję Miesięcznika, będzie mógł dokupić wersję elektroniczną w niewygórowanej cenie.
Ale to wszystko ogłosimy dopiero w następnym zeszycie „Poznaj swój kraj”, wraz z zasadami prenumeraty na
2020 rok.

1 września 2019 r
Niedzica

Jeszcze tylko ostatnia sprawa. Mamy coraz więcej „pocztówkowych” czy nawet plakatowych zdjęć, które można
wydrukować w wielkości nawet B2, czyli około 50 x 70 cm. Moglibyśmy to zrobić, ale ceny przesyłki „zabiją” jakąkolwiek opłacalność tej inicjatywy. Ale może zechcesz Czytelniku wydrukować te plakaty u siebie? Może w Twoim sąsiedztwie jest drukarnia, która zrobi to stosunkowo tanio i do tego nie trzeba będzie płacić za przesyłkę?
Jeśli tak jest – wybierz plakat, który Cię interesuje i przelej nam 9 złotych. Wyślemy wtedy plik lub pliki PDF
z wybranymi plakatami.
I nie zapomnij dopisać, że pozwalasz na wykorzystanie Twoich danych osobowych wyłącznie do zrealizowania
tego zlecenia.

Rajd Waligóry
www.rajdwaligory.pl

7 września 2019 r
Biskupin
XXV Festyn Archeologiczny

www.biskupin.pl

I to chyba już wszystko... zapraszam do lektury i
do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski

14-22 września 2019
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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
Wydawany przez Poznaj Swój Kraj sp. z o.o.

Temat miesiąca
Sierpc

Czas zbierania
plonów
w sierpeckim skansenie
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Temat miesiąca

Początek sierpnia i początek września w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
będzie obfitował w niezapomniane spotkania z folklorem i tradycją Mazowsza.
Czwartego sierpnia Skansen zaprasza do wspólnego koszenia i stawiania
stogów podczas „Żniw skansenie”.

N

atomiast pierwszego września na pola należące do
Skansenu wyjdą gospodynie z motykami i wyjadą
kopaczki konne by zacząć „Wykopki w Skansenie”. W programach wydarzeń znajdą się pokazy prac
gospodarskich w polu i zagrodzie, warsztaty i zabawy
dla najmłodszych, występy zespołów folklorystycznych i kiermasze.

Na Wniebowzięcie pokończone żęcie

Podczas letnich imprez
w Skansenie publiczność
zobaczy suity taneczne z
różnych regionów Polski:
Łowicza, Rzeszowa, Opoczna,
Kaszub, Beskidu Żywieckiego.
Przerwy między koncertami
wypełnią skoczne przyśpiewki
w wykonaniu wiejskiej Kapeli
Pana Jacka.
W czasie wykopków
w amfiteatrze wystąpi
Ludowy Zespół Artystyczny
KASZTELANKA z Sierpca.
Artyści wykonają skoczne
krakowiaki, kujawiaki, oberki i
barwne polonezy i mazury.
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Sierpień i wrzesień na dawnej wsi zawsze wypełniała
intensywna praca. Był to też bardzo nerwowy czas.
Czy z pól i sadów uda się zebrać wszystko przed deszczem? Z niepokojem spoglądano więc w niebo w obawie, że nadciągające burze i towarzysząca im ulewy
zamoczą zbiory, które potem zgniją i się zmarnują.
Pracowano wtedy z mozołem od świtu do nocy, by
jak najszybciej wypełnić spichrza, stodoły i spiżarnie.
Nikt wtedy nie był zwolniony od pracy. Także kobiety
szły w pole, a w domu zostawali jedynie najmłodsi, i ci
którzy nie mieli już sił do pracy.

Kto ma żytko, ten ma wszytko
Zgodnie z tradycją dzień rozpoczęcia żniw wyznaczał głos przepiórki. Gdy jednak pogoda wiosną
nie dopisywała i zboże nie było dojrzałe, żęto tego
dnia tylko symbolicznie, czekając „aż zboże doj-

dzie”. Do pracy wstawano wraz ze świtem i z pianiem kogutów.
Zboże zawsze żęto poświęconymi sierpami i kosami,
a pierwsze ścięte kłosy właściciel ziemi układał na krzyż.
Żęto w odpowiedniej kolejności – najszybsi, najbardziej
sprawni, czyli przodownik i przodownica przewodzili
żniwiarzom, nadając im tempo, słabsi szli za nimi.
Co ciekawe, „przywilej” koszenia kosą przysługiwał
jedynie tym kosiarzom, którzy przeszli swego rodzaju „chrzest”, wykazując się umiejętnościami, a także
odpowiednim „wpisowym” w karczmie...

W Skansenie
W pierwszą niedzielę sierpnia zapomniane zwyczaje żniwne zostaną ożywione w sierpeckim Skansenie
dzięki pokazom prac związanych ze zbiorem zbóż,
które odbędą się na polach przylegających do zagród.
Zwiedzający zobaczą jak ścinało się zboże kosą lub żniwiarką konną i podbierało sierpami. Wraz z gospodyniami zwiążą snopy i ustawią je w stogi. Poznają zwyczaj strojenia przepiórki, który miał służyć ochronie
gospodarstwa przed szkodnikami. Na jednym z pól
uruchomiona zostanie zabytkowa młockarnia napędzana pasem transmisyjnym połączonym z silnikiem
spalinowym. Wymłóci zboże na prostą słomę.
Jednym z najciekawszych punktów programu imprezy będzie widowisko obrzędowe z udziałem pu-

Temat miesiąca
bliczności „Idą polem żniwa…” przygotowane przez
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca BOCZKI CHEŁMOŃSKIE z Kocierzewa. Wykonawcy zaprezentują
wyjście żniwiarzy w pole, żniwowanie, śpiewy i tańce na rżysku, a także wspólny posiłek. Barwnym elementem skansenowej ekspozycji będą członkowie
Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej z Mławy w krótkich scenach obyczajowych z życia dawnej wsi.

Co jeszcze?
Dzieci wezmą udział w warsztatach wykonywania
masek duchów polnych, które niegdyś miały gnębić żniwiarzy lub im pomagać, zaś w wiejskiej izbie
szkolnej stworzą niepowtarzalne ozdoby ze słomy.
Natomiast podczas zajęć „Jak to ze zbożem było?”
odbywających się w stodole młynarza, wymłócą
kłosy cepami, oczyszczą ziarno z pomocą wialni,
a następnie zmielą je na żarnach. Zgodnie z tradycją na zakończenie żniw ze zbóż i kwiatów zebranych z pól powstanie wieniec dożynkowy. Niegdyś
towarzyszyły temu obrzędowi śpiewy żniwiarzy,
dziś te same piosenki wykonywać będą artyści na
scenie amfiteatru.
Również wnętrza chałup chłopskich będą tętnić
życiem. W jednej z nich gospodynie zmielą zboże na
kaszę, w innej ukiszą ogórki, a w kolejnej ubiją masło w kierzance. Goście przyjrzą się też procesowi tłoczenia oleju na gorąco a także odkryją tajniki pracy
kowala, plecionkarza, garncarza czy szewca.
Na największej polanie odbędzie się kiermasz pieczywa, rękodzieła i produktów regionalnych.
W zabytkowym kościele z Drążdżewa odprawiona
zostanie msza święta w intencji rolników.

Muzeum w Sierpcu żyje. Poza tylko niektórymi eksponatami – wszystkiego można dotknąć, a także, co
jest rzadko gdzie indziej spotykane – użyć. Tak, jak
używano dzisiejszego eksponatu sto i więcej lat temu.
Kluczem do przygody jest dobry humor i ciekawość. Spragnionych wiejskiego klimatu, wypoczynku
na świeżym powietrzu i dobrego jadła zapraszamy do
Sierpca na cały dzień, bo czynne będzie od dziesiątej
do szóstej wieczór.
Czekamy na Was!

Szczegółowy program
wszystkich wydarzeń
organizowanych przez Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
znaleźć można na stronie
mwmskansen.pl i na facebook.
com/muzeumsierpc .

Tekst: Jarosław Asztemborski
Zdjęcia : Dariusz Krześniak

Wykopki
Ledwie kończyły się żniwa przychodził czas wykopków i przygotowywania zapasów na zimę. Także i te
prace będzie można w Sierpcu zobaczyć „na żywo”,
i to już w pierwszą niedzielę września br.
„Wykopki w Skansenie” to coroczne święto ziemniaka. Zwiedzający zobaczą dawne metody ich kopania z pomocą autentycznych narzędzi – motyk
i kopaczki konnej, a także sortowania i przechowywania. Każdy będzie mógł też pomóc w ich zbieraniu, by potem upiec je sobie w ognisku, które zapłonie na polanie. Na polach odbędą się pokazy orki
i bronowania, zaś w chałupach i w obejściach prezentacje zajęć gospodarskich, związanych z okresem
jesiennym – m.in. kiszenia kapusty, mechanicznego
gręplowania i przędzenia na kołowrotku wełny, młócenia lnu, kręcenia powrozów i wyciskania soków
w drewnianej prasie.
Będzie okazja by zapoznać się z właściwościami
ziół rosnących na polach i w ogrodach, a zrobi to jedna z lokalnych zielarek.
Jedną z największych atrakcji wydarzenia będzie
Wiejski Kram. Na stoisku ustawionym w jednej z zagród zwiedzający kupią warzywa i owoce z własnych
upraw Skansenu.
Wizyta w Skansenie może stać się niezwykłą wakacyjną podróżą, prawdziwą wyprawą w przeszłość do
świata zapomnianych obrzędów i wspaniałych tradycji.

5

Polskie miasta
Złotoria

Złotoria

mała wieś z bogatą historią

Chociaż ślady bytowania ludzi w tym miejscu pochodzą sprzed prawie czterech tysięcy
lat, to tak na dobre na karty historii Złotoria, leżąca w widłach Wisły i Drwęcy, wpisała
się dopiero w XIII wieku jako posiadłość biskupów kujawskich. Tak status miejscowości
określa akt mistrza zakonu krzyżackiego – Hermana Balka z roku 1230, a potwierdza to
w roku 1242 Konrad – książę krakowski i łęczycki.

N

ie wiadomo jednak do dziś, czy nazwa wsi przyjęta została od szlacheckiego herbu Złoty Ryj, czy
może ma związek z wydobywaniem złota z dna
Drwęcy – rzeki tworzącej granicę z sąsiednią wsią
Kaszczorek (dziś dzielnicą Torunia).
Na przestrzeni wieków pisownia nazwy wsi zmieni

Widok z Kaszczorka na Drwęcę i
kościół św. Wojciecha w Złotorii.

6

Kraj

Przewodnik po muzeach – dzień za darmo cz. IV
Publikujemy czwartą część naszej listy muzeów oferujących darmowe dni dla zwiedzających. Jak poprzednio, informujemy naszych
Czytelników zarówno o znanych jak i tych mniej znanych placówkach muzealnych. W numerze 12/2018 PSK opublikujemy ostatnią listę
„bezpłatnych muzeów”.
Nazwa muzeum

Miasto

Dzień za
darmo to:

Muzeum
zamknięte w:

Telefon

www

Muzeum Sportu I Turystyki

Karpacz

wtorek

poniedziałek

75 761 96 52

www.muzeumsportu.org

Muzeum Marynarki Wojennej

Gdynia

poniedziałek

wtorek

58 620 13 81

www.muzeummw.pl

Muzeum Miasta Gdyni

Gdynia

piątek

poniedziałek

58 662 09 55

www.muzeumgdynia.pl

Muzeum Emigracji

Gdynia

środa

poniedziałek

58 670 41 61

www.polska1.pl

Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski

Warszawa

czwartek

poniedziałek

22 628 76 83

www.u-jazdowski.pl

Muzeum Archeologiczne
w Warszawie

Warszawa

niedziela

sobota

22 504 48 00

www.pma.pl

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej

Kraków

wtorek

poniedziałek

12 263 40 03

www.mocak.pl

Ulica Pomorska - Muzeum Historyczne

Kraków

wtorek

poniedziałek

12 633 14 14

www.mhk.pl/oddzialy/ulica-pomorska

Kamienica Hipolitów

Kraków

środa

poniedziałek,
wtorek

12 422 42 19

www.mhk.pl/oddzialy/kamienicahipolitow

Muzeum Historii Fotografii - Kraków

Kraków

niedziela

czynne non-stop

12 634 59 32

www.mhf.krakow.pl

Muzeum Etnograficzne - Kraków

Kraków

niedziela

poniedziałek

12 430 55 75

www.etnomuzeum.eu

Starkowo

non-stop

czynne non-stop

664 183 726

www.zagroda-sledziowa.pl

Słupsk

sobota

poniedziałekwtorek

59 842 40 81

www.muzeum.slupsk.pl

Hel

środa

poniedziałek

58 675 05 52

www.nmm.pl/muzeumrybolowstwa

Swołowo

poniedziałek

poniedziałek
zima

59 811 94 10

www.muzeum.swolowo.pl

Muzeum Zachodniokaszubskie
w Bytowie

Bytów

poniedziałek

czynne non-stop

59 822 26 23

www.muzeumbytow.pl

Muzeum Wisły

Tczew

sobota

czynne non-stop

58 761 75 31

www.nmm.pl/muzeum-wisly

Kluki

poniedziałek
wtorek (IX-II)

poniedziałek
(IX-II)

59 846 30 20

www.muzeumkluki.pl

Muzeum Śledzia
Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku
Muzeum Rybołówstwa
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza
w Swołowie

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Gdańsk

środa

poniedziałek

58 305 40 50

www.laznia.pl

Waplewo Wielkie

non-stop

czynne non stop

58 301 68 04

www.mng.gda.pl/wizyta-w-muzeum

Opole

czwartek

poniedziałek

77 443 17 50

www. muzeum.opole.pl

Opole

poniedziałek

czynne non-stop
wiosna-jesień

77 457 23 49

www.muzeumwsiopolskiej.pl

Częstochowa

środa

poniedziałek

504 757 814

www.muzeumczestochowa.pl

Muzeum Wojska w Białymstoku

Białystok

sobota

czynne non-stop

85 741 64 49

www.mwb.com.pl/mwb2017

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

Bydgoszcz

sobota

poniedziałek

52 585 99 66

www.muzeum.bydgoszcz.pl

Szczecin

wtorek

poniedziałek

91 459 92 01

www. muzeumtechniki.eu

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Nowy Sącz

sobota

poniedziałek

18 443 77 08

www.muzeum.sacz.pl/strony_filie/
gmach-glowny/

Dom Gotycki

Nowy Sącz

sobota

poniedziałek

18 442 04 42

www. muzeum.sacz.pl/strony_
filie/dom-gotycki/

Galeria Marii Ritter

Nowy Sącz

sobota

poniedziałek

18 442 04 42

www. muzeum.sacz.pl/strony_
filie/galeria-marii-ritter-i-starewnetrza-mieszczanskie/

Miasteczko Galicyjskie

Nowy Sącz

sobota

poniedziałek

18 444 35 70

www.muzeum.sacz.pl/strony_
filie/miasteczko-galicyjskie/

Muzeum Lachów Sądeckich

Nowy Sącz

środa

poniedziałek,
wtorek

18 440 01 88

www. muzeum.sacz.pl/strony_
filie/muzeum-lachow-sadeckich/

Muzeum Pienińskie

Szlachtowa

niedziela

poniedziałek

18 262 22 58

www.muzeum.sacz.pl/strony_
filie/muzeum-pieninskie/

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1
Muzeum Tradycji Szlacheckiej
Muzeum Śląska Opolskiego
Muzeum Wsi Opolskiej
Muzeum Częstochowskie

Muzeum Techniki i Komunikacji
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Warszawa

Do Modlina i Nieporętu

Wybieram się na rower to tu, to tam, a Warszawa i Mazowsze
jakoś zawsze leżą trochę odłogiem. W ciągu tych kilku lat
przemierzałem Puszczę Kampinoską, a raz otarłem się o Polesie,
„błądząc” jego skrajem, na granicy Mazowsza.
Dziś postanowiłem zrobić wypad nad Jezioro Zegrzyńskie.
12

Muzeum
Poznań

Muzeum
Literackie

Henryka Sienkiewicza w Poznaniu
Henryk Sienkiewicz choć interesował się stosunkiem zaborcy pruskiego do Polaków,
czego odzwierciedleniem były listy pisarza do cesarza Wilhelma II, z Poznaniem nie
miał właściwie żadnych związków. W stolicy Wielkopolski był tylko kilka razy. Napisanie
powieści „Krzyżacy” oraz nowel, których akcja dzieje się w zaborze pruskim jak „Bartek
zwycięzca” czy „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”, to jeszcze nie powód do
wystawiania mu muzeum w Poznaniu.
Popiersie pisarza

Salonik biedermeierowski

C

zęściej już nasz „narodowy pisarz” gościł w dworach i pałacach znanych wielkopolskich ziemian;
przebywał m.in. w Śmiełowie, gdzie czuł się jak
u siebie w domu oraz w Rogalinie. Jak to się więc stało,
że właśnie w Poznaniu powstało jego muzeum, które

dzielnie konkuruje z tym w Oblęgorku (posiadłość
podarowana pisarzowi z okazji 25-lecia twórczości
literackiej przez naród polski) i tym w Woli Okrzejskiej, w której to miejscowości Sienkiewicz się urodził
i mieszkał tam przez pierwsze lata swojego życia?

dokończenie artykułu
w PSK nr 677
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Zamki i ruiny

Zamek

w Inowłodzu

Dziś do zamku wiedzie droga
po drewnianym moście tak jak po przebudowie w
1519 roku, wcześniej wjazd
był umiejscowiony tak, jak
na rysunku w dalszej części
artykułu.

Skrzyżowanie szlaków handlowych było tam już za czasów Mieszka I,
a to dlatego, że wśród bagien i mokradeł znalazło się miejsce bardziej
dostępne, gdzie dało się wozem przejechać przez Pilicę.

G

dy Władysław Herman dziękując Bogu za syna,
fundował w kraju liczne świątynie pod wezwaniem św. Idziego, nie przypuszczał, że dwieście
pięćdziesiąt lat później obronny nad Pilicą będzie zbyt
mały na potrzeby rozwijającej się w dole osady.

26

dokończenie artykułu
w PSK nr 677

Wyprawa z plecakiem

Duszniki-Zdrój
Długopole-Zdrój

Główny Szlak Sudecki, Dzień VII
Duszniki-Zdrój – Długopole-Zdrój

Dziś minie tydzień na Głównym Szlaku Sudeckim. Chcemy to
„uczcić” zbliżając się do trzechsetnego kilometra szlaku. Jeśli się
to uda, to kolejnego dnia zaatakujemy Masyw Śnieżnika, ostatnią
tak wysoką „przeszkodę” na trasie.
39

Pomysł na wycieczkę
Ostróda

Bocianem

po Kanale Elbląskim

Zamek w Rydzynie powstał jako
królewska rezydencja rodziny
magnackiej z ambicjami.
Pracowali przy nim najlepsi
ówcześni projektanci Pompeo
Ferrari, czy Józef Belotti. Na
zdjęciu powyżej elewacja tylna,
od strony parku i sali balowej
w pałacu.
Zdjęcia na sąsiedniej stronie
przedstawiają dzisiejszy obraz
wnętrz, które staraniem SIMP
odtworzono z ruin.

30

Wyjazd samochodem z Warszawy w kierunku Wybrzeża i Mazur
w sobotę rano nie jest dobrym pomysłem. Ale cóż? Rejsy są
organizowane we wtorki, czwartki i w soboty właśnie. Nie biorąc
urlopu w ciągu tygodnia – wyboru nie ma.

P

omysł, by zajrzeć do Starych Jabłonek dojrzewał od
dłuższego czasu. To przecież bardzo znane miejsce,
w dodatku blisko od Warszawy i ze stosunkowo niezłym dojazdem. Tyle tylko, że jeśli samochodem, to nie
w dni wymiany turnusów nad morzem...

dokończenie artykułu
w PSK nr 677

Pomysł na wycieczkę

Tylko dla Prenumeratorów „elektronicznych”!
Czytasz relację z wycieczki górskiej, rowerowej, czy takiej jak ta, i masz niedosyt zdjęć?
Trudno pokazać wszystko na kilku stronach Miesięcznika. Ale mamy rozwiązanie! Na razie tylko dla Prenumeratorów elektronicznych
wydań „Psk”. Otóż chętnym na dodatkowe zdjęcie możemy wysłać (na razie bez opłat, potem w symbolicznych cenach, aby automatycznie rozgraniczyć chętnych od pozostałych), od 10 do 20 zdjęć do każdego podróżniczego artykułu, czyli „Rower”, „Pomysł”, „Góry”.
Zdjęcia ok. 200kB, ustawione chronologicznie i zwięźle podpisane, wystarczające do dokładnego prześledzenia drogi wycieczki. Do
numeru 12/2018 dodamy te zdjęcia gratisowo, jednocześnie opublikujemy zasady prenumeraty na 2019 i 2020 rok.
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PATRONAT

Włoszczowa

Bike Orient
we Włoszczowej

Sobota, 29 czerwca była kolejnym świętem
rowerzystów, którzy spotkali się we Włoszczowie na
drugim rajdzie na orientację z cyklu Bike-Orient.
Tym razem ścieżki prowadziły po malowniczych
świętokrzyskich okolicach, ocierając się niemal
o wzgórza Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

D

obrym zwyczajem na rajdach jest, że stosownie
do swoich sił można w nich wziąć udział w jednej
z trzech kategorii.
W kategorii GIGA, gdzie trzeba było przejechać minimum sto kilometrów, by odnaleźć wszystkie punkty
kontrolne zwyciężyli:
Kobiety
1) Iwona Dziewior (Dziewiorki)
2) Ewa Adamczyk (Zbieranina z Niesięcina)
3) Angelika Nieduziak
Mężczyźni
1) Paweł Brudło (KTE Tramp)
2) Piotr Buciak (Team 360°)
3) Krystian Jakubek (Mitutoyo AZS Wratislavia)
W kategorii MEGA, gdzie wystarczyło odnaleźć minimum dziesięć punktów kontrolnych zwyciężyli:
Kobiety
1) Lidka Hajduk
2) Magdalena Soboń (PAJK Orient Team)
3) Anna Kępińska (Team 50)
Mężczyźni
1) Marcin Stachura (Metrobikes.pl)
2) Bartłomiej Gonciarz (Aktywny Ćmińsk)
3) Tomasz Lesiak (Estile Racing)
A w kategorii FUN najlepsi okazali się
1) Dominika Ponikiewicz, Rafał Ponikiewicz (VIVO)
2) Grzegorz, Ryszard, Ignacy Sucheccy
3) Kamila Rokita, Magdalena Bolek, Mateusz Babula (Majonez Team)
A jak było na trasie – przyjrzyjcie się! I już teraz zapraszamy na trzeci, kończący tegoroczny cykl rajdów, Rajd
Waligóry, siódmego września w okolicach Niedzicy.
Tekst i zdjęcia: Piotr Banaszkiewicz
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Wiąz
Dąb
Dąb
Dąb
Cis
Platan
Wierzba
Platan
Lipa
Dąb
Sosna
Dąb
Dąb
Morwa
Dąb
Grusza
Sosna
Topola
Tulipanowiec
Lipa
Limba
Grab
Głóg
Klon
Sosna
Sosna
Sosna
Dąb
Sosna
Modrzew
Klon
Dąb
Platan
Dąb
Dąb
Dąb
Jodła
Bluszcz
Jabłoń
Grusza
Grab
Daglezja
Buk
Buk
Lipa
Mamutowiec
Dąb
Topola
Jawor
Wierzba
Dąb
Kasztanowiec
Dąb
Cis

55
56
57
58
59
60

Lipa
Jałowiec
Brzoza
Dąb
Leszczyna
Dąb

Nazwa
Więźniów Pawiaka
Bartek
Dąb Rzeczpospolitej
Dąb Bażyńskiego
Cis Henrykowski
Olbrzym
Rokita
BN
Chrobry
Lira
Bolko
Dąb Puecklera

Gatunek
Pomnik
Dąb szypułkowy

Platan klonolistny

? Wierzba biała
Lipa drobnolistna
Dąb szypułkowy
Sosna pospolita

?
?
? Morwa biała

Uparty Mazur
Zielona Gruszka
Sosna Bezgranicznej Miłosci
Topola Biała

Sosna pospolita
Białodrzew, Sokora

?
Łoś
BN
BN

Wszebora
Na Szczudłach
Bartek
Sosna Powstańców 1863

Fabrykant
Władek
Dąb Władysława Szafera
Chrobry
Lasumiła

Głóg jednoszyjkowy
Klon pospolity
Sosna karłowata
Sosna pospolita
Sosna pospolita
Sosna pospolita
Modrzew europejski
Klon pospolity
Dąb szypułkowy
? Platan klonolistny
Dąb szypułkowy
? Dąb szypułkowy

?

?
?
?
?
Buk Sobieskiego
BN
Lipa św. Ottona

?

Dąb Wielki Mamamuszi

?

Adam
Wiercisław
Franek
Henryk

?
?
?
?
?
?

?

Dziadek

Miasto
Warszawa
Zagnańsk
Górzno
Kadyny
Henryków Lubański
Chojna
Niekarzyn
Nieborów
Cielętniki
Białobrzegi
Ruciane-Nida
Hniszów
Szydłowiec Śl.
Sulechów
Młock
Kończyce Wlk.
Zieluń
Bochotnica
Gorzów Wlkp.

Kaszuby
Ziemia Łódzka
Pałuki
Lubelszczyzna
Krajna
Dolny Śląsk
Bieszczady
Kaszuby
Mazowsze
Śląsk
Grab zwyczajny
Śląsk
Daglezja zielona
Pomorze
Górny Śląsk
Buk zwyczajny
Ziemia Łódzka
Lipa szerokolistna
Pomorze Zachodnie
Mamutowiec olbrzymi Pomorze Zachodnie
Puszcza Białowieska
Topola biała
Warmia
Jawor-klon
Wielkopolska
Śląsk
Pobrzeże Bałtyku
Śląsk
Małopolska
Dolny Śląsk

? Lipa drobnolistna
?

Region
Mazowsze
Świętokrzyskie
Górznieńsko-Lidzbarski PK
Zalew Wiślany
Dolny Śląsk
Pomorze Zachodnie
Lubuskie
Ziemia Łowicka
Śląsk
Mazowsze
Mazury
Lubelszczyzna
Opolszczyzna
Lubuskie
Mazowsze
Śląsk Cieszyński
Górznieńsko-Lidzbarski PK, wsch. skraj
Lubelszczyzna
Ziemia Gorzowska
Bieszczady
Lubelszczyzna
Wielkopolska
Wielkopolska
Kaszuby
Pieniński PN
Mazowsze
Świętokrzyskie
Wielkopolska
Mazowsze

Jałowiec pospolity

?
? Dąb szypułkowy
? Leszczyna turecka

Mieszko

BN – bez nazwy

Park Kr. Puszczy Knyszyńskiej
Mazury
Mazury
Dolny Śląsk
Wielkopolska
Mazowsze

Sieniawa
Gołuchów
Leszno
Sulęczyno
Pieniny
Mińsk Mazowiecki
Wełecz
Kotwasice
Górki
Gdańsk
Gołubie
Łódź
Grocholin
Karczmiska
Potulice
Piotrowice
Baligród
Łebunia
Zabiele
Sławków
Rudy Raciborskie
Sianów
Świerklany
Rogów
Szczecin
Chojna

sw

ój k ra
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3
4
5
6
7
8
9
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13
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21
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27
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40
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52
53
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60 drzew na 60-lecie „Psk”

P o z n aj

2 01 8

Lokalizacja
Muzeum „Więzienie Pawiak”
Przy drodze nr 750 z Zagnańska do Ćmińska.
Rezerwat przyrody „Jar Brynicy”
Przy wjeździe do Kadyn od strony Elbląga
Przy szosie Henryków-Sławnikowice
Chojna, park, północna część miasta
Okolice Sulechowa
Przy pałacu w Nieborowie
Przy kościele
Na południowo-wschodnim krańcu wsi
Między Rucianem a Nidą
Południowy skraj wsi Hniszów
Północna część wsi, niedaleko kanału
Północna część miasta
Południowy skraj wsi Młock
Kończyce Wielkie, ul. Brzozowa
Z Zielunia na pn-wsch. w stronę wsi Przeródki
Za Parchatką, przed zjazdem na prom
Przy Szpitalu Psychiatrycznym
Rezerwat Sine Wiry
Sieniawa, ul. Poniatowskiego
Park wokół pałacu
Okolice Osiecznej
Sulęczyno, ul. Żeromskiego
Sokolica
Na południe od miasta
Na zachód od Buska-Zdroju
W zachodniej części wsi.
Wieś Górki przy drodze Cybulice-Kampinos
Zach. część miasta
Przy leśniczówce Uniradze
Centrum miasta, park Klepacza
Kcynia
Karczmiska koło Opola Lubelskiego
na zachód od wsi, przy drodze
Okolice rezerwatu Buczyna Szprotawska
Masyw Łopiennika
Centrum, ul. Pomorska
niedaleko Kolna
koło Olkusza
Między Rudami a Raciborzem
Centrum Świerklan
Centrum wsi, przy arboretum
Płonie – wsch. dzielnica Szczecina
Brwice – centrum

Olsztyn
Krzyż
Katowice
Bagicz
Lubliniec
Kraków
Bystrzyca

Teren Uniwersytetu
Leśnictwo Zacisze
ul. Piastów 7

Suchy Hrud
Lipowiec
Giżycko
Wrocław
Poznań
Warszawa

Okolice wsi Suchy Hrud

wieś Borek Fałęcki
Przy drodze z Bełczyny do Wlenia

Wieś Doba
Park Szczytnicki – obrzeża
Park Marcinkowskiego
Ursynów, ul. Nowoursynowska

? – do potwierdzenia obecność i lokalizacja
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Wieżyca

Góry i wzniesienia
Wieżyca

Najwyższa z najniższych

Tak naprawdę to nie wiadomo, czy to jest góra. Za góry w Polsce
uważa się bowiem wzniesienia mające minimum 600 metrów ponad
poziom wody w Bałtyku. Tymczasem Wieżyca ledwie przekracza
połowę tego limitu...

N
Z tej wieży widać wszystko.
Jezioro Patulskie, Ostrzyckie,
okoliczne wzniesienia. Wieżę
pobudowano znacznie wyższą
od otaczających ją drzew, więc
spełni swoje zadanie przez
wiele lat.
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a to pytanie inaczej odpowie ten, kto zechce „zdobyć” Wieżycę. Te zaledwie 30 metrów przewyższenia liczone na odcinku siedmiuset metrów od
parkingu na drodze do Szymbarku, odchodzącej od
drogi numer 20 (Kościerzyna- Żukowo) dadzą się we
znaki, zwłaszcza w upalny dzień każdemu. A do tego
trzeba doliczyć kolejne trzydzieści metrów schodków
wieży, bo inaczej cały wysiłek na nic! Całe wzgórze,
łącznie ze szczytem jest gęsto zalesione blisko dwieście

lat liczącym lasem bukowym, więc bez wdrapania się
na szczyt wieży niczego wokół, poza pięknymi drzewami, się nie zobaczy... Przed „ostatnim atakiem” ....

dokończenie artykułu
w PSK nr 677

Fortyfikacje

Srebrna Góra

Srebrna Góra

Jest rok 1741. Znów narastają religijne spory i prześladowania w katolickiej Austrii.
Luteranie – z małymi wyjątkami – nie mogą cieszyć się ustaleniami zawartego
przed blisko stu laty Pokoju Westfalskiego i wciąż uzyskane w nim ustalenia
nie są przestrzegane przez austriackich cesarzy.

D

la szybko rozwijających się, po sąsiedzku leżących
Prus, taka sytuacja paradoksalnie jest na rękę,
gdyż pozwala pod pretekstem obrony praw luteran zaatakować Cesarstwo Habsburgów i po ponad
dwudziestu latach krwawych wojen zdobyć większość
ziem Górnego i Dolnego Śląska.

dokończenie artykułu
w PSK nr 677
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Dworki i pałace
Wierobie

Przy granicy
z Białorusią

Wierobie, a wcześniej Wierobieje, jak nazwano tę wioskę w połowie szesnastego
wieku przy kolonizowaniu Puszczy Jałowieckiej, dziś leży zaledwie sześć kilometrów
od przejścia granicznego w Bobrownikach. W czasie swej pięćsetletniej historii ta
mała wioska wielokrotnie „przekraczała” granicę przechodząc z jednego państwa
do drugiego... Niezmiennie trzyma się Kołodzieżanki – lewego dopływu Świsłoczy,
wpadającego do Niemna.

T

uż przy granicy polsko-białoruskiej, 6 km od przejścia granicznego w Bobrownikach, nad rzeczką Kołodzieżanką, będącą lewym dopływem Świsłoczy,
leży wieś Wierobie.

Dworek w Wierobiach z
charakterystycznym
dla siedzib szlacheckich
portykiem.
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dokończenie artykułu
w PSK nr 677

Parki i rezerwaty

Zagórów

Nadwarciański Park Krajobrazowy
dolina warta poznania

Niewiele osób wie, że na kilkadziesiąt kilometrów przed ujściem
Prosny do Warty, między Pyzdrami, a Koninem rozciąga się niezwykle
urokliwy fragment doliny środkowej Warty. Ten niezwykle malowniczy
obszar naszego kraju, to wynik genialnego twórcy krajobrazów –
skandynawskiego lądolodu. Strumienie wody z topniejącego lodu,
znosząc wszystko co stanęło na ich drodze, wyżłobiły i uformowały
rozległą, i szeroką na kilka kilometrów dolinę.
dokończenie artykułu

w PSK nr 677
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Kraj

Nasi Czytelnicy
Otrzymaliśmy nieco zdjęć od naszych Czytelników,
którymi chcemy się podzielić ze wszystkimi.

Pan Andrzej Ulatowski każdego roku przyjeżdża do Polski
na wakacje, tym razem na Dolny Śląsk.
Ząbkowice – przy Krzywej Wieży, Pilchowice – przy zaporze na rzece Bóbr i na zamku w Raciborzu. Te zdjęcia wybraliśmy do publikacji, ale otrzymaliśmy ich wiele, wiele więcej.

A p. Janusz Wierzbicki ze Skwierzyny przysłał
nam fotki przy pomnikach zaślubin Polski z morzem. To Puck i Mrzeżyno, zdjęcie z Kołobrzegu
gdzieś się chyba zawieruszyło, bo nie wątpimy, że
i tam był nasz „Polandtrotter”.

P. Sławomir Madej ze Szczecina przy „Niebieskich Źródłach” koło
Tomaszowa Mazowieckiego.
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Kraj
Gdańsk

Turystyczna
Wieża Ciśnień

Czy warto liczyć tu schody? Są przestronne, lewoskrętne – inaczej niż
w wieżach średniowiecznych zamków. Co jedenaście stopni mała przerwa. I tak
dwanaście razy. Do tego jeszcze trzy razy po osiem – i już jesteś na miejscu. Dla
tych, który nie liczą kalorii jest winda na samą górę, no powiedzmy
prawie na samą górę. Ale na taras widokowy dojeżdża. I o to chodzi.
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Konkursy

Krajoznawca Roku 2020
Konkurs Krajoznawczy
Dyplom
za zajęcie

I miejsca
dla

..............................
z ....................

w Konkursie Krajoznawczym 2020

„Poznaj swój kraj”
Redaktor Naczelny
Poznaj swój kraj
Paweł Cukrowski
Warszawa, czerwiec 2020 roku

Z dniem 1. sierpnia 2019 roku
ogłaszamy konkurs krajoznawczy
„Krajoznawca Roku 2020”, będący
kontynuacją wcześniejszych
Konkursów Długofalowych I i II.

K

onkurs polegać będzie na odgadywaniu odpowiedzi
do czterech prezentowanych na naszych łamach
konkursów cząstkowych i podsumowaniu ogólnej
ilości punktów zdobytych we wszystkich jego edycjach.

typu: „24” albo np. „37” przyznamy jeden punkt.
Dopuszczamy oczywiście także odpowiedź pełną,
np. „Dąb Bartek w Zagnańsku”.

Uczestnicy
Zachęcamy do rozwiązywania konkursów wszystkich Czytelników „Poznaj swój kraj”. Punkty zliczać
będziemy jednak tylko tym Prenumeratorom, którzy
podawać będą do rozwiązania swój numer Karty Prenumeratora. To jakby akceptacja warunków Konkursu
i zgłoszenie się do jego udziału. Nie będziemy zliczać
punktów tym osobom, które nie będą podawać swoich numerów Karty Prenumeratora.

Konkursy cząstkowe to:

Dyplom
za zajęcie

II miejsca
dla

..............................
z ....................

w Konkursie Krajoznawczym 2020

„Poznaj swój kraj”
Redaktor Naczelny
Poznaj swój kraj
Paweł Cukrowski
Warszawa, czerwiec 2020 roku

Dyplom
za zajęcie

III miejsca
dla

..............................
z ....................

w Konkursie Krajoznawczym 2020

„Poznaj swój kraj”
Redaktor Naczelny
Poznaj swój kraj
Paweł Cukrowski
Warszawa, czerwiec 2020 roku

Znasz-Li.
Konkurs polegać będzie na prezentacji zdjęć pokazujących krajobrazy, charakterystyczne elementy przestrzeni, jak np. szczyty górskie, jeziora, rzeki, mosty, pomniki, elementy zabudowy miast i wsi.
Do zdobycia dwa punkty. Odpowiedź polegać ma na
podaniu co przedstawia dane zdjęcie i gdzie to jest.
Przykładowa odpowiedź: Szczyt Turbacza w Gorcach. Za tak udzieloną odpowiedź przyznamy dwa
punkty. Na odpowiedź krótszą: Gorce (jako pasmo)
albo Turbacz (jako konkretny wierzchołek) przyznamy odpowiednio tylko po jednym punkcie.

Fotozagadka.
Konkurs polegać będzie na prezentacji bardziej lub
mniej znanych budowli: zamków, ruin zamkowych,
pałaców, ratuszy, wież, bram miejskich. Do zdobycia dwa punkty. Odpowiedź ma być dwuczęściowa
i np. za „Pałac Jana III Sobieskiego w Warszawie”
przyznamy dwa punkty, a za „Pałac w Wilanowie” tylko jeden. Podobnie, jak za odpowiedź:”Pałac Jana
III Sobieskiego”.

Co to za miasto.
Konkurs polegać będzie na zaprezentowaniu centrum jakiegoś większego, albo charakterystycznego
pod względem zabytków czy historii polskiego miasta,
ewentualnie charakterystycznego dla niego budynku.
Odpowiedź w stylu: „Olsztyn”, albo: „Bielsko-Biała”
będzie w zupełności wystarczająca. Do zdobycia jeden punkt.

Co to za drzewo.
Konkurs polega na odgadnięciu jakie drzewo prezentowane będzie na zdjęciu. Ograniczymy się jedynie
do listy „60 Drzew na Sześćdziesięciolecie Miesięcznika”. Wystarczy podać numer na liście-spisie drzew.
Lista prezentowana jest na stronie 74. Za odpowiedź
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Odpowiedzi
Rozwiązania prosimy przysyłać drogą mailową na adres: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl, lub listownie na
adres Redakcji. Przy wyborze drogi elektronicznej
niezwykle ważne jest, aby podawać tylko jedno rozwiązanie w jednej wiadomości. Tytuł odpowiedzi musi
być jednoznaczny. np. „Fotozagadka” albo „Znasz-Li”.
Odpowiedzi zatytułowane: „Konkurs” lub” „Odpowiedzi”, albo „Rozwiązania” mogą zostać pominięte
przy ich segregacji. Prosimy nie przysyłać odpowiedzi
w załącznikach.
Osoby wysyłające odpowiedzi pocztą proszone są
udzielać odpowiedzi na oddzielnych kartkach pocztowych lub na kilku kartkach w jednym liście.

Dodatkowa Karta Prenumeratora
Osoby dysponujące Dodatkową Kartą Prenumeratora mogą przystąpić do Konkursu na tych samych zasadach, co zwykli Prenumeratorzy. Warunkiem jest
jednak przysyłanie oddzielnych odpowiedzi. W sytuacji wysyłki odpowiedzi pocztą – można oddzielne
kartki włożyć do jednej koperty.

Czas trwania Konkursu
Konkurs Długofalowy będziemy zliczać przez sześć
cząstkowych edycji, poczynając od numeru 676 „Poznaj swój kraj”, do numeru 682 włącznie. Ogłoszenie
wyników nastąpi w numerze 684. Orientacyjnie będzie to około lutego 2020.

Nagrody
W każdym cząstkowym Konkursie wylosujemy jedną osobę, która otrzyma upominek od Redakcji lub
Sponsora. Najczęściej będą to mapy i przewodniki turystyczne.

Konkursy
Nagrody dla Laureatów w Konkursie Krajoznawczym PSK 2019:
– dla 25 osób z największą ilością punktów – 25%
zniżki na prenumeratę 2020 roku i dodatkowo dwie
podwójne, bezpłatne wejściówki do Obiektów z naszej
listy „Poznaj Taniej”, ważne w 2020 roku.
– dla 15 osób z największą ilością punktów – 50%
zniżki na prenumeratę 2020 roku i dodatkowo trzy
podwójne, bezpłatne wejściówki do Obiektów z naszej
listy „Poznaj Taniej”, ważne w 2020 roku.
– dla 5 osób z największą ilością punktów – 75%
zniżki na prenumeratę 2020 roku i dodatkowo cztery
podwójne, bezpłatne wejściówki do Obiektów z naszej
listy „Poznaj Taniej”, ważne w 2020 roku.
– dla Zwycięzcy – prenumerata 2020 za 10% wartości, zestaw pięciu podwójnych, wybranych przez niego wejściówek, oraz Tytuł Krajoznawcy Roku 2020!
Przykład: Osoba, która zajmie 5 miejsce otrzyma
75% zniżki na prenumeratę „Poznaj swój kraj”, oraz
trzy podwójne, bezpłatne wejściówki do Obiektów
z listy „Poznaj Taniej”.

Transparentność
Na stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl każdy będzie
mógł śledzić rywalizację, na bieżąco obserwować zma-

gania, sprawdzać swoje odpowiedzi i porównywać je
z innymi.
Istnieje możliwość wysyłki Prenumeratorom bezpłatnie konkursów w formie elektronicznej, pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby na adres mailowy
Redakcji: redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl.

Ochrona
danych
Dostęp do danych osobowych uczestników mają
tylko osoby z redakcji naszego Miesięcznika. Dane
te są chronione i przechowywane na czas trwania
Konkursu i okresu składania reklamacji. Potem zostaną razem z odpowiedziami bezpowrotnie usunięte, wobec czego nie będzie możliwe składanie
reklamacji później, jak dwa tygodnie od daty opublikowania wyników.

Reklamacje
Reklamacje przyjmowane będą na 30 dni po opublikowaniu wyników cząstkowych Konkursu i tylko 14
dni po ogłoszeniu wyników ostatecznych.

Jury
Interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Redakcji Miesięcznika „Poznaj swój kraj”.
Decyzje Jury są ostateczne.
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Nie tylko Powązki
Skulsk

Cmentarz w Skulsku
Skulsk – miejscowość od XI wieku słynąca z kultu
Maryjnego. W 1015 roku polującemu w tej okolicy
Bolesławowi Chrobremu miała ukazać się Matka
Boża. To zdarzenie dało początek miejscowemu
sanktuarium. Skulską, łaskami słynącą figurkę Maryi,
pochodzącą z 1420 roku ukoronował w Gnieźnie
papież Jan Paweł II w roku 1997.
Skulsk jest malowniczo
położoną wsią – niegdyś
miastem – między jeziorem
Skulskim, a najbardziej na
południe wysuniętą zatoką
jeziora Gopło.

Ślad dramatu sprzed lat.

C

mentarz rzymskokatolicki położony jest na
obrzeżu Skulska, na zboczu wzniesienia opadającego w stronę wsi. Niemal na szczycie cmentarnego wzgórza zbudowano mauzoleum ziemiańskiego
rodu Mittelstaedt herbu Hornklow. Na portyku z doryckimi kolumnami wyryto napis: Grobowiec rodziny
Mittelstaedtów, a w tympanonie kartusz z czteropolowym, złożonym herbem Hornklow z hełmem,
koroną i klejnotem. Budowlę otaczają słupki zdobione wieńcami.

dokończenie artykułu
w PSK nr 677
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Mauzoleum
Mittelstaedtów

z naszej okładki
Buczyniec

Pochylnia Buczyniec
Gdyby tak zapytać ludzi jak nazywa się ten Kanał, z pewnością
otrzymalibyśmy wiele odpowiedzi. A to Kanał Elbląski, a to
Ostródzki, a to Ostródzko-Elbląski lub odwrotnie.

B

o faktycznie przez około sto pięćdziesiąt lat funkcjonowania Kanału miał on kilkanaście nazw. Ale
ostatnia, „oficjalnie potwierdzona” nazwa - to
Kanał Elbląski.
Historia jego powstania to potrzeba połączenia okolic Ostródy, czyli zachodniej części Prus Wschodnich
z portami bałtyckimi, po to by zaktywować gospodarczo te regiony państwa pruskiego. Być może bezpośrednią przyczyną jego budowy był transport pni sosny
taborskiej, surowca doskonałego dla budowy masztów
statków i okrętów. A w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku budowano jeszcze drewniane statki, i do
tego jeszcze napędzane siłą wiatru.
Wprawdzie istniały już maszyny parowe, a nawet statki zbudowane ze stali, ale nawet na nich stawiano ożaglowanie, by wspomóc siłę maszyn, lub zapewnić kontynuację rejsu w razie gdyby okazało się, że brakuje węgla...
Pierwsze prace budowlane rozpoczęto w 1844 roku. Kanał Augustowski (1824-39), a pierwszy statek
popłynął w 1860 roku. Kanał był gotowy w roku 1862.
Obecny kształt – z pochylniami, a jest ich pięć – Kanał uzyskał w roku 1876.
Nie cieszono się jednak długo z eksploatacji nowej
drogi wodnej. Nieuchronny postęp techniczny spowodował, że niemal równocześnie z otwarciem Kanału,
oddano do eksploatacji linię kolejową z Poznania do
Olsztyna i dalej, biegnącą przez Toruń, Iławę i Ostródę.
Linia ta stworzyła nowe możliwości komunikacyjne,
a jednocześnie popyt, wobec rozwoju konstrukcji statków na sosny taborskie zaczął zanikać, więc już na początku wieku dwudziestego Kanał zaczął pełnić praktycznie jedynie funkcje turystyczne.
A pochylnie? Jest ich pięć, największa w Oleśnicy. Omawiana w Buczyńcu pozwala na pokonanie ponad dwudziestometrowej różnicy poziomów wody. Nie było w dziewiętnastym wieku możliwości pokonania takiej różnicy
poziomów wody za pomocą jednej śluzy. Warto wiedzieć,

że największa śluza na Kanale Augustowskim jest śluzą
czterokomorową, a różnica poziomów tam to niecałe
dziesięć metrów – tylko.
Dodatkowo wiązałoby się to z olbrzymimi kosztami
i... problemem braku wody traconej przy każdorazowym
śluzowaniu statku. Na pochylniach także „traci” się wodę, jednak zdecydowanie mniej. Służy ona praktycznie
tylko do pokonania różnicy ciężarów wózków (ok. 24
tony) i statków (do 50 ton), gdyż „śluzowanie” polega na
jednoczesnym przemieszczaniu wózka ze statkiem (lub
bez) płynącego w górę kanału i drugiego wózka ze statkiem płynącego w kierunku przeciwnym.
Podobne rozwiązanie zastosowano w Krynicy-Zdroju na Górze Parkowej, gdzie zawsze jeden wagonik jedzie w górę, a drugi w dół. Połączone są one jedną liną,
podobnie jak wózki na pochylniach. Tam rolę statku
pełnią... ludzie.
Dziś Kanał eksploatują cztery konkurencyjne firmy,
przewożąc od kwietnia do października tysiące turystów rocznie.
Tekst i zdjęcia : Kamil Nowak
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W świecie roślin
Jaskier ostry (Ranunculus acer L.)
to roślina wieloletnia z rodziny
jaskrowatych. Jego drobne, żółte
płatki kwiatów rozświetlają pola
i łąki od maja do września.
Jaskier w Polsce wobec
szerokiego rozpowszechnienia
zyskał miano rośliny pospolitej,
a spotkać go można również
w innych europejskich krajach,
w Afryce Północnej oraz w Azji.

Jaskier
ostry

J

askier raczej nie porasta miejsc, gdzie prowadzi się
uprawy polowe, więc wpływ na nie ma niewielki.
Sytuacja jednak ulega zmianie kiedy roślina ta pojawia się na terenach, gdzie prowadzi się wypas bydła,
a takimi miejscami są łąki oraz pastwiska. Świeże pędy
tego kwiatu niekorzystnie wpływają na te zwierzęta,
gdyż potrafią one między innymi zmienić kolor i smak
mleka. Jednak o ile podczas kwitnienia jaskier ma zły
wpływ na uzyskiwane z takiej paszy produkty mleczne,
to po skoszeniu łąk staje się dla bydła rośliną neutralną.

dokończenie artykułu
w PSK nr 677
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K anał
Słownik z połowy dziewiętnastego wieku podaje
już aż sześć znaczeń tego słowa, wszystkie dziś
brzmią osobliwie. Wyjaśniono tam, że kanał
to „kopanica, rów głęboki i szeroki”; „morze
zacieśnione między dwoma lądami, ciaśnina”;
„naczynie w ciele zwierzęcem”; „droga, którędy
co przechodzi” (przykład: „Sakramenta są
kanałami łask Bożych”); „wydrążenie wnętrzne
działa”; „miejsce przed samą sceną /…/”

P

o pół wieku dodano następne znaczenia, jak „rura, rynna
dla jakiej cieklizny”, „sztuczna komunikacja wodna, łącząca drogi spławne”; „ulica wodna” (np. w Wenecji); „staw,
sadzawka”; dodano też astronomiczne „Kanały Marsa”.
Po następnym półwieczu konieczne było dodanie „ścieku podziemnego” oraz „miejsca na stacjach obsługi aut”,
a po kolejnym: „drogi wysyłania i otrzymywania informacji”
(przykład: „kanał służbowy”) oraz...

Je rzy Bralczyk

dokończenie artykułu
w PSK nr 677

KONKURSY I rozwiązania KONKURSY I rozwiązania KONKURSY I rozwiązania KONKURSY I rozwiązania KONKURSY I rozwiązania KONKURSY I rozwiązania KONKURSY I rozwiązania

FElieton bralczyka

Co to za drzewo?

Nagrody funduje

Wydawnictwo Kartograficzne

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Jak się nazywa i gdzie rośnie to drzewo? Alternatywnie wystarczy podać jego numer z naszej Listy Drzew.
Na odpowiedzi czekamy do 2. września 2019.

Drzewo na fotografii to lipa drobnoziarnista w Cielętnikach, niedaleko Częstochowy. Jeszcze do 2017 roku była to najgrubsza lipa w Polsce.
Nagrodę wyślemy do p. Janusza ze Skwierzyny.
Otrzymaliśmy tylko 20 maili i jedną kartkę.
Gratulujemy!

ARTYKUŁ ARCHIWALNY psk 11/1963
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Konkursy I rozwiązania
Nagrody do konkursów funduje Wydawnictwo Kartograficzne
Nagroda dla
Spóźnialskich
Otrzymaliśmy
cztery spóźnione
maile i dwie kartki.
Nagrodę pocieszenia
wyślemy do p. Anny
z Bydgoszczy.

Co to za miasto?

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Wszystkim którzy
odpowiedzieli
prawidłowo
serdecznie
gratulujemy!

Na fotografii pokazaliśmy fragment centrum Zielonej Góry.
Otrzymaliśmy 37 maili i 4 kartki.
Jakie miasto przedstawia powyższa fotografia? Za prawidłową odpowiedź przyznamy jeden punkt. Termin odpowiedzi - 2. września br.

Nagrodę wylosowała p. Aleksandra Michalewska z Żar.

Dziękujemy
za wszystkie
odpowiedzi, również
te błędne!

Fotozagadka
Co to za obiekt i gdzie się znajduje?

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Fotografia konkursowa przedstawia fontannę ze zwierzętami Lubelszczyzny i Roztocza.
Otrzymaliśmy 38 maili i 2 kartki.

Za prawidłową nazwę przyznamy jeden punkt, a drugi – za podanie nazwy miejscowości, gdzie znajduje się ten obiekt. Termin odpowiedzi - 2. września br.

Nagrodę wylosował p. Tomasz Mazurek z Lipniaka k. Lublina
W poprzednim numerze nie podaliśmy zwycięzcy konkursu „Fotozagadka”.
Został nim p. Czesław z Żagania. Przepraszamy i pozdrawiamy!

Znasz-li

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:

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Czy to są mury obronne jakiegoś zamku? A może będzie to zapora wodna?
Bo chyba nie jest to fragment Wielkiego Muru Chińskiego? Kto wie?
Za prawidłową odpowiedź przyznamy dwa (1+1) pkt. Odpowiedzi do 2. września br.
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Nieustająco prosimy
o nie przysyłanie
odpowiedzi
w załącznikach,
a także właściwe
tytułowanie
odpowiedzi.
Maile podpisane
„konkurs” lub
„zagadki” sprawiają
nam wiele kłopotów.

Wydawało się nam, że będzie to trudne pytanie, jednak duża ilość
odpowiedzi, i to prawidłowych zweryfikowała nasze przypuszczenia. Na zdjęciu pokazano Basztę Maślankową zamku w Malborku.
Nagrodę otrzyma p. Jarosław z Dąbrowy Górniczej.
Otrzymaliśmy 31 maili i dwie kartki.

Proszę o publikację
podpisu do odpowiedzi:
Paweł Cukrowski
z Warszawy (proszę
oczywiście podać swoje
dane...).

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

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

Najdłuższa trasa
jaskiniowa w Polsce

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.

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Piaseczyńsko - Grójeckie
Towarzystwo Kolei Wąskotorowej

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

Wycieczki wąskotorówką

www.kolejka-piaseczno.pl

15% zniżki
10% zniżki

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

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

Zniżki dla Prenumeratorów

15% zniżki

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

www.muzeumrolnictwa.pl

Muzeum Rolnictwa

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.

18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5
87 277-13-28 info@muzeumrolnictwa.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
Marsz Śledzia
Front Wschodni
Rajd Waligóry

Data

Miejsce

17 sierpnia 2019 r.
23-25 sierpnia 2019 r.
7 września 2019 r

Kuźnica - Rewa
okolice Białegostoku
Niedzica gm. Łapsze Niżne

adres www
www.marszsledzia.pl
www.dzikakrew.pl
www.rajdwaligory.pl

Przewodniki i mapy Compass
– aktualne, ciekawe, dokładne

Pełna oferta na

www.compass.krakow.pl

