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Główny szlak beskidzki

Cena 15,90 zł

Kaszuby

Prenumerata Redakcyjna 2020
Prenumerata 2021
wysyłka pocztą
ekonomiczną priorytetową

79 zł

9 zł/ egz

Tylko rocznik 2019
Wybrana Prenumerata

Prenumerata 2021
zagraniczna

189 zł (2 egz. 269 zł)

65 zł

BIC (Swift) BPKO PL PW

Prenumerata 2021

Prenumerata 2021

Prenumerata 2021

za pobraniem - tylko pierwszy numer
potem jak zwykła
wysyłka pocztą
ekonomiczną priorytetową

85 zł

i elektroniczna (PDF)

95 zł

119 zł

Wybrana Prenumerata

z saszetką

z kpl. sześciu magnesów

(przesyłka wliczona)

(przesyłka wliczona)

+40 zł

(PDF)

91 zł

89 zł

Numery archiwalne!

e-Prenumerata 2021

Prenumerata 2021

zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem
wysyłka pocztą
zwykłą

Wybrana Prenumerata

+49 zł

Numer konta: 02 1020 1026 0000 1602 0119 3895

2 egzemplarze na ten sam adres
wysyłka pocztą
ekonomiczną priorytetową

135 zł

149 zł

z mini-lunetką

Wybrana Prenumerata
z lornetką 10-30

(przesyłka wliczona)

(przesyłka wliczona)

+35 zł

+90 zł

Oferta ważna do dnia ukazania się numeru 04-06/2020

Zakładki do książek

Przypominamy, że mamy jeszcze kilkanaście
sztuk naszego srebrnego znaczka jubileuszowego.
Chcemy go wyprzedać
w cenie 19 zł za sztukę
i 7 złotych za wysyłkę.

Wymiary 5 x 21 cm
10 różnych wzorów
Pakiet 10 sztuk – 5 zł.
List zwykły – 5zł
List polecony – 7 zł
Prenumeratorzy – dostawa gratis

Zostaw plecak w domu!
Saszetka jest lżejsza, poręczniejsza, a na jednodniową wycieczkę zabierzesz
wszystko! Pojemność saszetki – 5 litrów.
Do środka wrzucisz przekąski i drobiazgi. Wejdzie nawet nieduża lornetka.
Dokumenty, karty i pieniądze włożysz do wewnętrznej, płaskiej kieszonki,
a klucze i drobne – do schowka pomiędzy kieszeniami na butelki.
Kurtkę przeciwdeszczową razem ze sweterkiem przytroczysz na wierzch.
Zmieszczą się też dwie (do 3/4 litra) butelki z wodą.
Docenisz komfort takiego rozwiązania – nie spocone plecy na wycieczce, a
następny dzień bez bólu ramion...
Szeroki (3,5cm) pasek ma długość około półtora metra i solidną, mocną
sprzączkę-klamerkę.

Ozdobne magnesy

Cena 45 zł

dla Prenumeratorów 30 zł

wysyłka 15 zł

(na lodówkę, 6 x9 cm)

Cena 9,90 zł

Osada obronna w Biskupinie

Rezerwat Skalny Ślichowice/Kielce

Zamek krzyżacki w Malborku

Profesjonalne czyszczenie matryc fotograficznych
Naprawa kompaktów i lustrzanek
Studio S5 Warszawa,
ul. Ciołka 35/62
tel: 511-757-559

Latarnia morska w Kołobrzegu

Katedra we Wrocławiu

Wiadukty kolejowe w Stańczykach

Kupię
książki, albumy
wydane przed
1939 rokiem.
tel: 784-900-419
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Moi mili

o nowej cenie i grubości naszego periodyku chyba każdy się zorientował, że coś się zmieniło. Tak, zmieniło się. Nie mogliśmy
nie zareagować na zmiany wokół nas, rozpędzającą się drożyznę
i... kłopoty (niektórych) kolporterów, które miały wpływ na podniesienie, i to dość znaczne ceny detalicznej „Poznaj swój kraj”. Operację tę
złagodziliśmy nieco (taką mam nadzieję), przyrostem tuszy „Miesięcznika”? - Miesięcznika? - Zapyta niejeden z Was. - Przecież na winiecie są trzy
numery, a ukazujecie się rzadziej, niż raz na miesiąc.
To prawda. I to jest także przyczyną tego, że w z rocznikiem 2020 na winiecie ukaże się tylko sześć zeszytów, a każdy będzie w tej samej cenie (15,90zł)
i objętości (100+4) strony. I każdy ukazywać się będzie co 6-7 tygodni, co
mam nadzieję, doprowadzi wreszcie do wyrównania daty na okładce z kalendarzem. Co dalej?

Dalej na rok 2021 nie przewidujemy już zmian. Nie odważymy się jeszcze
na osiem zeszytów, będą trzy potrójne i trzy pojedyncze. A jeśli okaże się, że
to za mało – może wydamy jakiś numer specjalny? Może nawet w połowie roku, tak by przed wakacjami 2021
ukazał się on na półkach? Np. z wycieczkami rowerowymi, albo samochodowymi? Zobaczymy!
Cenę na 2021, o ile nic szczególnego nie zajdzie, pozostawimy taką samą – 15,90 zł za zeszyt. Ustawiamy jednakże nieco inaczej koszt prenumeraty na 2021 rok. Kierując się bowiem powiedzeniem „kto szybko płaci – ten
dwa razy płaci” aż do ukazania się drugiego zeszytu 2020 roku cena prenumeraty będzie wynosić 79 złotych.
Potem będzie tylko wyższa, aż gdzieś na jesieni osiągnie docelową wielkość – 96 złotych. Obie te ceny dotyczą
najtańszej wersji – wysyłki listem zwykłym. Ceny innych wersji – na II stronie okładki.

Gdańsk, Ratusz i Fontanna Neptuna

Grodziec – Zamek na górze Grodziec

Zrezygnowaliśmy z wariantu wysyłki priorytetowej w wersji dobrze opakowanej. Psuje to nam zbyt mocno organizację wysyłek, bo płacąc za priorytet oczekujecie Państwo nie tylko tego, by poczta dostarczyła listy szybko,
ale również by także wysłane one zostały w pierwszej kolejności. Niestety, żmudne pakowanie w folię i tekturę
wyklucza praktycznie taką procedurę. Kto chce otrzymać czasopismo dobrze opakowane i nie czekać na nie
zbyt długo niech rozważy możliwość dokupienia w tej sytuacji wersji elektronicznej.
A co wewnątrz? Mamy nowy dział - „Drogi i krajobrazy” - poświęcony on będzie opisowi widokowych dróg,
które stanowić mogą nie coś, co prowadzi do celu, a być celem samym w sobie. Na początek przeprawa przez
Góry Sowie od Bielawy do Woliborza k. Srebrnej Góry.
Zapraszamy też na najdłuższy szlak pieszy w Polsce – dziś od Bieszczad rozpoczynamy wędrówkę, którą skończymy pewnie gdzieś pod koniec przyszłego roku w Ustroniu, w Beskidzie Śląskim. Prowadzić nas będzie p. Agnieszka, która niedawno zakończyła opowieści o Głównym Szlaku Sudeckim. Ciekawe, jak to będzie w Beskidach?
A ja zapraszam w okolice miasta Końskie, gdzie niedawno ścigano się, by odnaleźć wszystkie punkty kontrolne
(PK) Rajdu Bike Orient na orientację. To okolice warte przede wszystkim tego, by na spokojnie pojeździć tam rowerem i odkryć piękno tamtejszych lasów i arcyciekawą historię tamtej ziemi. Bardzo dokładną mapę Wydawnictwa Compass wydrukowaliśmy na stronie czwartej i piątej – zachęcamy by z niej skorzystać i zwiedzić te okolice.
A może ktoś z Was spróbuje swych sił i zechce odszukać zaznaczone miejsca? Najlepsi (najszybsi) na Rajdzie
zrobili to w czasie krótszym niż osiem godzin. Gratulacje dla zwycięzców!
Na pewno warto zwiedzić też znane przede wszystkim z podziemi miasto Opatów. Mają tam fenomenalną, prawie tysiącletnią kolegiatę, kryjącą w sobie skarby wprost niezwykłe. To każdy musi zobaczyć, ja na początek
zapraszam na skromny opis i miasta, i kościoła.
Pragnę przy okazji podziękować Biuru Turystycznemu „Artur”, i osobiście p. Ewie Dixon, bez pomocy której
nie powstałby żaden z tych artykułów. Dziękuję!

Olsztyn k. Częstochowy – ruiny zamku

Pieniny, Sokolica (747 m)

A przed nami – kolejny Marsz Śledzia, jedna z niewielu imprez, która mimo pandemii powinna się odbyć. Zasady zdobywania wejściówek na marsz opisane są na www.marszsledzia.pl. Wejściówki (ale tylko dwie sztuki,
razem lub oddzielnie) można też otrzymać od nas. Czekamy na chętnych, którzy dysponują niezłą kondycją (to
duży wysiłek, a w dodatku mokro i pogoda niepewna, choć na ogół jest ciepło), możliwościami dotarcia w sobotę, 22. sierpnia br. na dziewiątą rano do Kuźnicy na mierzei helskiej i... chęcią niesienia naszej flagi reklamowej. Szczegóły na III stronie okładki.
Na zgłoszenia ze zgodą na publikację nazwiska, imienia, miejscowości oraz wizerunku w papierowym i elektronicznym „Poznaj swój kraj”, na naszej stronie www i na naszym portalu na FB czekamy do dziesiątego sierpnia br.
Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski

Gdynia, Klif Orłowski
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Wszelkie prawa zastrzeżone

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

Temat miesiąca

Miedzierza

Rajd Bike Orient

Korzystając z gościnności Organizatorów cyklicznych rajdów na
orientację, skorzystałem z okazji i wybrałem się w okolice Sielpi
(to region Staropolskiego Okręgu Przemysłowego) by i przyjrzeć
się zmaganiom rowerzystów-rajdowców, i poznać tamtejsze
arcyciekawe i krajoznawczo, i historycznie okolice.

dokończenie artykułu
w PSK nr 683
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Polskie miasta

Opatów

Civitas Magna
Opatów

Był taki czas, że w Opatowie zbierały się najważniejsze
osoby w Państwie by zastanawiać się nad bieżącą
polityką, nad wyprawami wojennymi, nad przywilejami
dla jednych, a podatkami dla drugich... Bywali tu królowie,
kanclerze, hetmani, biskupi. Dziś jest to niewielkie, ciche
14

Polskie miasta

miasteczko, już nawet bez przemysłu, wciąż jednak
mające wszelkie możliwości rozwoju, bo co ciekawe –
wciąż położone jest na skrzyżowaniu szlaków z północy
na południe (Warszawa – Rzeszów/Sandomierz) i ze
wschodu na zachód (Lublin – Kielce/Kraków).
dokończenie artykułu
w PSK nr 683
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Dworki i pałace

Kamień Śląski

Kompleks pałacowo-parkowy
i sanktuarium św. Jacka
w Kamieniu Śląskim

Aż nie do wiary, że jeszcze trzydzieści lat temu, tam gdzie dziś
stoi przepiękny pałac, była opuszczona ruina, w niczym nie
przypominająca ani dawnych lat swojej świetności, ani tego,
co dziś, na miejscu dawnych zgliszczy, można zobaczyć.
30

dokończenie artykułu
w PSK nr 683

Drogi z krajobrazem

Jodłownik
Wolibórz

Jodłownik - Wolibórz

Całkowita długość wszystkich dróg w Polsce to nieco
ponad 400.000 km. Czy statystyczny turysta jest
w stanie przejechać wszystkie w ciągu swojego życia?
Tak, jest w stanie to zrobić. Ale czy warto?
dokończenie artykułu
w PSK nr 683
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Architektura drewniana

Sucha
Beskidzka

Ta karczma Rzym
się nazywa!
Sucha Beskidzka

Być w Rzymie i nie widzieć papieża? To prawie tak,
jakby pojechać do Suchej Beskidzkiej i nie zobaczyć
„Rzymu”. A wielu nawet jedzie tam specjalnie, by
pochwalić się, że „był w Rzymie”.
W karczmie „Rzym”, oczywiście.

34

dokończenie artykułu
w PSK nr 683

Wyprawa z plecakiem

Główny
Szlak
Beskidzki

Architektura drewniana

Główny Szlak Beskidzki
W Polsce – najdłuższy!

Ale i najtrudniejszy, najpiękniejszy, najbardziej honorowy. Po jego przejściu już nic
nie jest takie samo. Odporność na zmęczenie osiągnie najwyższy poziom, na szczyty
wzniesie się wrażliwość na piękno górskiego krajobrazu. Taki jest Główny Szlak Beskidzki.
Najdłuższy szlak turystyczny w Polsce, marzenie wielu piechurów, w całości za jednym
razem pokonują go tylko wyjątkowo zdeterminowani ludzie gór.

dokończenie
artykułu
w PSK nr 683
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Kraj
Warszawa

Syrenka Picassa

Gdyby ktoś miał wtedy ze sobą księgę pamiątkową, duże zdjęcie placu budowy, albo
chociaż jakąś czystą kartkę! A tam pod ręką nie było nic. Wziął więc Mistrz kawałek
węgla (nosił go zawsze ze sobą) i z rozmachem skreślił kilka linii bezpośrednio na ścianie
właśnie co wykańczanego mieszkania... I choć artysta wprowadził tymi „kreskami” do
zwykłego, robotniczego mieszkania „Wielki Świat”, to nie zdawał sobie zapewne sprawy,
w jakie kłopoty wpędzi mieszkających tam ludzi...

Pablo Picasso w Warszawie nie ograniczył się tylko
do tego jednego rysunku. Drugą „Syrenkę” narysował
w trakcie przyjęcia u prezydenta m.st. Warszawy Stanisława Tołwińskiego w jego prywatnym albumie. Niestety!
I tej „Syrenki” też już nie ma. Album gdzieś zaginął. O ile
oczywiście to prawda...

dokończenie artykułu
w PSK nr 683
44

Wyprawa z plecakiem

Główny Szlak
Beskidzki
Brzegi
Górne

Wołosate

dzień 1
Wołosate –
Brzegi Górne
32 km

Wiele jest przyczyn, dla których marsz Głównym Szlakiem
Beskidzkim warto zacząć w Bieszczadach. Jedną z nich jest ta,
że pierwsze kilkadziesiąt jego kilometrów szlak wiedzie przez
wiele efektownych, a niezalesionych szczytów, gwarantując
niezapomniane panoramy. To zresztą najbardziej „widokowy”
fragment całego GSB.

dokończenie artykułu
w PSK nr 683
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Kościoły i sanktuaria

Opatów

Opatów

Ukryta kolegiata

Grobowiec kanclerza
Szydłowieckiego. Na
górze postać Jezusa
Zmartwychwstałego, pośrodku
- Krzysztof w zbroi rycerskiej,
na dole słynny „Lament”, czyli
brązowa płaskorzeźba oddająca
uczucia bliskich kanclerza tuż
po wieści o jego śmierci.

Kto wie, czy nie gdzieś tu w pobliżu ukryte są skarby templariuszy,
zakonu, który zgromadził bajeczne dobra zanim na początku
czternastego wieku został zniszczony przez żądnego ich bogactw
papieża Klemensa V i króla Francji Filipa IV Pięknego?

dokończenie artykułu
w PSK nr 683
54

Kraj
Mamry

Wielki Rejs

z Żeglugą Mazurską

Jeszcze nie tak dawno oprócz
pociągów i autobusów,
podróżny w Polsce mógł
w niektórych przypadkach
skorzystać także z usług
żeglugi śródlądowej. Dziś to
może być już tylko podróż
sentymentalna. Ale czy na
pewno?

Żegluga Mazurska – to najstarszy i największy armator na Wielkich Jeziorach. Chociaż nie
prowadzi stałej komunikacji pasażerskiej, to w sezonie można skorzystać z wycieczki i zamienić ją
na podróż.
Kilkanaście statków i przystani gwarantuje, że
każdy będący w rejonie działania „ŻM” znajdzie
odpowiednie dla siebie połączenie.

dokończenie artykułu
w PSK nr 683
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Nasi Czytelnicy

P. Małgorzata
Jacewicz
z Gorzowa
Wielkopolskiego
na trasie wycieczki
po Wielkopolsce...

Witam serdecznie,
z radością wyjęłam dzisiaj ze skrzynki przesyłkę
z najnowszym numerem Psk. Dziękuję również za zakładki,
kartę i wejściówki - sprawił mi Pan miłą niespodziankę.
Z przyjemnością przeczytałam opis wyprawy rowerowej po
Warmii oraz wycieczki do Olsztyna. Przypomniałam sobie
moją wyprawę w tamte okolice - bardzo podobna trasa, ale
o Diabelskim Kamieniu w Bisztynku nie wiedziałam.
PS. Po przeczytaniu artykułu o Olsztynie, gdzie wspomina
Pan o pomniku Mikołaja Kopernika, musiałam sprawdzić na
zdjęciach, czy nie targałam naszego astronoma za nos.
Na szczęście nie, tylko się przywitałam
Barbara z Grudziądza

Państwo Teresa i Janusz Wierzbiccy byli już chyba wszędzie...
Na zdjęciu – przy Pomniku Rybaka w Kołobrzegu.

59

Także i inna nasza Czytelniczka – p. Barbara Chodera ze
Złotowa, odnalazła Pomnik Rybaka i przysłała nam fotkę
z Kołobrzegu.

Kraj
Krokowa

Zamek Książąt Pomorskich w
Szczecinie

Maciej von Krockow
Maciej von Krockow (1600-75)
– pochodził ze słynnego rodu
Krokowskich z Krokowej. Jego
dziadek – Reinhold von Krockow,
służył królowi Francji Henrykowi
II Walezjuszowi, a następnie
Zygmuntowi II Augustowi
i Zygmuntowi III Wazie. Ojciec –
Jerzy von Krockow, organizował
pogrzeb księcia Barnima XI
i Bogusława XIII.

dokończenie artykułu
w PSK nr 683
Katedra w Kołobrzegu
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Trasa dla Ciebie
Wielka
Piaśnica

Północne Kaszuby

Władysławowo

samochodem

Już tylko kilka dni wymarzonego i beztroskiego leżakowania na plaży we
Władysławowie sprawiło, że zaczęliśmy się rozglądać za jakąś odmianą,
która by urozmaiciła zasłużony wypoczynek nad morzem. Przecież nie
przyjedziemy tu nawet na przedłużony weekend, bo z centralnej Polski
zajęłoby to zbyt wiele czasu. Tymczasem mając już „bazę” pokusiliśmy się
poznać bliższe i dalsze okolice Władysławowa.
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dokończenie artykułu
w PSK nr 683

Wieża widokowa „Kaszubskie Oko” w Żarnowcu

Muzeum

Walim

Muzeum Sztolni
Walimskich

Najgorsze w tym przypadku jest to, że... nie wiadomo o czym tu
pisać. Tak, bo mija już prawie osiemdziesiąt lat od czasów, gdy
powstały te sztolnie, i do dziś nie wiadomo do czego miały służyć.

Praca polegająca na drążeniu
hali w litej skale była ponad siły
niedożywionych więźniów.

dokończenie
artykułu
w PSK nr 683
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Kraj
Wkra

Dzień na Wkrze

Upalna pogoda w wielkim mieście sprawia, że do głowy
przychodzą częściej, niż w czasie chłodu myśli o wyjeździe
nad wodę. Ale dokąd by tu wyjechać z Warszawy? Do
Zegrza? Nad Wisłę? Bo na Mazury, czy nad morze to chyba
za daleko jak na jeden dzień. Ale spójrzmy na mapę. Mam!
Wkra. Godzina drogi i cały dzień w kajaku. Jadę!
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dokończenie artykułu
w PSK nr 683

Fortyfikacje
Toruń

Fort Jakuba

prawdziwą perełką toruńskich
fortyfikacji

Dziś tego na pierwszy rzut oka nie widać, ale jeszcze niewiele ponad sto lat
temu, dziesięć kilometrów na wschód od Torunia, przebiegała granica między
cesarstwami Niemiec i Rosji. Tłumaczy to powód, dla którego to historyczne
miasto zostało zamienione w twierdzę.

dokończenie artykułu
w PSK nr 683
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Kraj

Przewodnik po muzeach – dzień za darmo cz. III

W bieżącym numerze publikujemy dalszy ciąg listy darmowych dni w muzeach. W tym zestawieniu znajdują się zarówno znane jak
i niewielkie placówki muzealne. Kolejna lista zostanie opublikowana w numerze 4-6/2020 „Poznaj swój kraj”. UWAGA: W związku z pandemią COVID-19 zmieniły się zasady zwiedzania, należy też uwzględnić zmienną sytuację epidemiologiczną, dlatego polecamy sprawdzić
na stronie www przed odwiedzeniem placówki.
Nazwa muzeum

Miasto

Dzień za
darmo to:

Muzeum
zamknięte w:

Telefon

www

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

Warszawa

poniedziałek

czynne non stop

22 620 04 80

http://www.stacjamuzeum.pl/pl

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

Sandomierz

poniedziałek

pierwszy pon. mies

15 832 22 65

www.zamek-sandomierz.pl

Muzeum Papiernictwa

DusznikiZdrój

poniedziałek

czynne non stop

74 862 74 00

www.muzeumpapiernictwa.pl

Apteka Pod Orłem
– Muzeum Historyczne

Kraków

poniedziałek

każdy drugi
wtorek miesiąca

12 656 56 25

http://www.mhk.pl/oddzialy/aptekapod-orlem

Fabryka Schindlera - Muzeum
Historyczne

Kraków

poniedziałek

wybrane dni
(na www)

12 257 10 17

http://www.mhk.pl/oddzialy/fabrykaschindlera

Bystrzyca
Kłodzka

wtorek

poniedziałek

74 811 06 37

www.muzeum-filumenistyczne.pl

Muzeum Filumenistyczne

Katowice

wtorek

poniedziałek

32 209 00 21

www.mhk.katowice.pl

Warszawa

wtorek

poniedziałek

22 827 88 95

http://muzeumkarykatury.pl/joomla/

Poznań

wtorek

poniedziałek

61 856 80 00

www.mnp.art.pl

Warszawa

wtorek

poniedziałek

22 629 30 93

www.mnw.art.pl

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
Manggha

Kraków

wtorek

poniedziałek

12 267 27 03

www.manggha.pl

Muzeum Śląskie

Katowice

wtorek

poniedziałek

32 77 99 300

www.muzeumslaskie.pl

Muzeum Warmińskie w Lidzbarku
Warmińskim

Lidzbark
Warmiński

środa

poniedziałek,
czwartek

89 767 21 11

lidzbark.muzeum.olsztyn.pl

Muzeum Wojska Polskiego

Warszawa

czwartek

poniedziałek,
wtorek

22 629 52 71

www.muzeumwp.pl

Muzeum Narodowe w Gdańsku
– Oddział Etnografii

Gdańsk

piątek

poniedziałek

58 552 12 71

www.mng.gda.pl

Muzeum Narodowe w Gdańsku
– Oddział Sztuki Nowoczesnej

Gdańsk

piątek

poniedziałek

58 552 12 71

www.mng.gda.pl

Wrocław

sobota

poniedziałek

71 372 51 50

www.mnwr.pl

Muzeum Historii Katowic
Muzeum Karykatury
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Muzeum Instrumentów Muzycznych
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe
Muzeum Etnograficzne
Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Krosno

sobota

non-stop

13 432 41 88

www.muzeumrzemiosla.pl

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Kłodzko

sobota

poniedziałek

74 867 35 70

www.muzeum.klodzko.pl

Dom Gazety Olsztyńskiej

Olsztyn

niedziela

poniedziałek

89 534 01 19

gazeta.muzeum.olsztyn.pl

Muzeum Archeologiczne
– Gmach Główny

Kraków

niedziela

poniedziałek

12 422 71 00

www.mnk.pl/oddzial/gmach-glowny

Muzeum Armii Krajowej

Kraków

niedziela

sobota

12 410 07 70

www.muzeum-ak.pl

Muzeum Czapskich - Kraków

Kraków

niedziela

poniedziałek

12 433 58 40

www.mnk.pl/oddzial/muzeum-imemeryka-hutten-czapskiego

Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli
w Rzeszowie

Rzeszów

niedziela

poniedziałek,
sobota

17 862 02 17

www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl

Pałac biskupa Erazma Ciołka

Kraków

niedziela

poniedziałek

12 433 59 20

www.mnk.pl/oddzial/palac-biskupaerazma-ciolka

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Rzeszów

niedziela

poniedziałek,
sobota

17 853 52 78

www.muzeum.rzeszow.pl

Gietrzwałd

non-stop

czynne non stop

89 512 31 02

biuro@sanktuariummaryjne.pl

Tarnów

non-stop

poniedziałek

14 621 99 93

www.muzeum.diecezja.tarnow.pl

Waplewo
Wielkie

non-stop

poniedziałek

58 301 68 04

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

Gietrzwałdzkie Sanktuarium Maryjne
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie
Muzeum Tradycji Szlacheckiej
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PARKI I REZERWATY
Suwałki

Suchary

w Wigierskim PN

Jeżeli nocną przybliżysz się dobą
I zwrócisz ku wodom lice,
Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą,
I dwa obaczysz księżyce.

dokończenie artykułu
w PSK nr 683
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Kraj

„Ambasador Psk”
Niestety, nie „wypaliła” nam akcja „Ambasadorów”. Może wynikło to z nieporozumienia?
Może niejasno się wyraziłem? Może jeszcze coś?

W

numerze 04/2018 inicjując akcję napisałem m.in. o fotkach,
które oczekujemy otrzymywać z Waszych wypraw i wyjazdów, dziękujemy za nie, otrzymaliśmy ich, zwłaszcza
w początkowym okresie całkiem dużo, ale prosiliśmy też o ich
publikację na Waszych stronach www, na Waszych portalach społecznościowych, czy choćby umieszczenie płachetki z naszym logo
na Waszych plecakach.
Chodziło nam i cały czas chodzi o to, by krąg osób mających do
czynienia z Miesięcznikiem, osób, poznających nasze logo, naszą
nazwę stale się powiększał.
Nie przyczyni się do tego publikacja Waszych, nawet najładniejszych zdjęć dla osób, które znają już „Poznaj swój kraj”.
To my, „Poznaj swój kraj” potrzebujemy promocji, nie inaczej.
Chętnie opublikujemy jedno, czy drugie zdjęcie, ale nie chcemy
i nie możemy przekształcić się w portal ogłoszeniowy...
Publikujemy przecież Wasze zdjęcia w rubryce „Nasi Czytelnicy”. Dział ten nie został jednak stworzony dla Ambasadorów, choć
byliście tam dość częstymi gośćmi. Tam, chcemy widzieć tych, którzy z Miesięcznikiem w ręku (lub flagietką) podążają po naszych

śladach, po miejscach które opisujemy. To zupełnie co innego, niż
ambasadorowanie, ale to także bardzo nas cieszy, bo wskazuje,
że interesują Państwa nasze opracowania.

Co dalej w takim razie?
Na razie nic. Myślę, że po wakacjach zorganizujemy jeszcze jedno podejście do akcji „Ambasadorowie Psk”. Tymczasem proszę
tych Ambasadorów, którzy nie dali znaku życia ani przysłanym
zdjęciem, ani informacją o ich publikacji gdzie indziej, o ponowne przemyślenie swojej dawnej decyzji, a tych, którzy przysyłali
nam zdjęcia już teraz zapraszam do współpracy, ale już na nowych zasadach. Te opublikujemy już wkrótce, po wakacjach. To
samo dotyczy także i tych nielicznych, którzy wprawdzie opublikowali takie zdjęcie, ale raz na rok, czy dwa lata – to jednak
trochę za mało...
Mówią, że do trzech razy sztuka, mamy zatem jeszcze dwie próby...
Paweł Cukrowski

ambasador psk ambasador psk ambasador psk ambasador psk ambasador psk ambasador psk ,

Publikujemy ostatnio otrzymane materiały. To właśnie (zdjęcia z flagietkami) winno się znaleźć na Waszych blogach, profilach społecznościowych i innych miejscach, drodzy Ambasadorowie...

P. Andrzej Wisławski
Kiedy w 2014 roku „Psk” napisał o samolocie Łoś spod Dłutowa byłem zaskoczony, że to tak blisko mnie a ja tam nie byłem. Wsiadłem
w samochód i żoną pojechaliśmy znaleźć to miejsce. Od tamtej po-
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ry byliśmy tam już kilkakrotnie ale rowerami organizując wycieczki
z naszym klubem, a raz z rajdem miejskim z Pabianic. Najkrótsza
trasa to ok 16 km od Pabianic (granice miasta) więc dobra na solidną wycieczkę. Wiedzie w większości lasami co ma swój urok.
Tak było i teraz kiedy w listopadzie, a więc niecały miesiąc temu
pojechaliśmy z naszym Klubem Rowerowym „WIGOR” z UTW
do osławionego Łosia. Makieta samolotu leży bez zmian w swoim
miejscu i wygląda całkiem naturalnie przypominając tamte wydarzenia z 1939 r. Pomnik i tablica informacyjna dość szczegółowo
mówią o tych wojennych
czasach i ludziach którzy
zginęli w obronie naszego
kraju. Miejsce pamięci jest
zadbane, są znicze i kwiaty.
Warto tu przyjechać i przyrodniczo jest też pięknie.
Blisko tego pomnika jest
pomnik powstańców styczniowych, a to dla ciekawych
historii, myślę że jakieś niecałe 2 km...
Chciałem dodać, że flagietkę „Psk” umieściłem na
moim zdjęciu profilowym na
FB i każdy kto mnie odwiedza widzi tą reklamę mojego
ulubionego pisma. Flagietka
wędruje za mną jak cień.
Pozdrawiam turystycznie, Andrzej Wisławski z Pabianic.

K raj

chociaż istnieje przypuszczenie, że może pochodzić nawet z czasów
epidemii cholery w 1855 roku.
Nasza piękna rzeka Bug skrywa wiele tajemnic. Jedną z nich jest
wrak parowca widoczny w nurcie rzeki w miejscowości Płatkownica. Kilka lat temu było o nim bardzo głośno, kiedy był niski poziom
wody. Jest mnóstwo domysłów, skąd się tu przypłynął i dokąd zmierzał. Zapewne powstał w stoczni w Elblągu pod koniec XIX wieku.
Prawdopodobnie tkwi tu około 100 lat. Dla okolicznych mieszkańców taki stan jest „od zawsze”. Pięć lat temu szumnie mówiono
o wyciągnięciu go i przekazaniu do muzeum. To raczej niemożliwe.
Stanowi ciekawą atrakcję turystyczną regionu.

Rodzina p. Jakubików z Prostyni

T

ak wygląda nasza najbliższa okolica zwiedzana na rowerze. We
wsi Zalesie, gm. Sadowne, znajduje się drewniana kapliczka
z figurą św. Jana Nepomucena. Rzeźba naturalnej wielkości powstała w drugiej połowie XVIII wieku. Z kapliczką wiąże się ciekawa
legenda. Otóż została ona przyniesiona z niewiadomego miejsca
przez powodziowe wody rzeki Bug w pobliże kościoła w Sadownem.
Przez pewien czas tam stała, do czasu kiedy kolejna powódź zabrała
ją i ustawiła w obecnym miejscu, około 2,5 km dalej. Pobożni parafianie przewieźli ją znów obok kościoła. Ale następna powódź po
raz drugi zabrała „Nepomuka” i usadowiła go w obecnym miejscu.
Legenda mówi, że po odejściu wody, ludzie znowu zabrali kapliczkę
do kościoła, ale sytuacja powtarzała się, więc dali spokój. Do dzisiaj
wśród miejscowych istnieje powiedzenie: „Odsunąć się jak św. Jan
od Sadownego”. Kapliczka jest objęta ochroną i jest jednym z cenniejszych zabytków regionu.
Pierwsze miejsce to obiekt bardzo nawiązujący do teraźniejszych
wydarzeń - krzyż karawaka w Morzyczynie nad Bugiem. Wystawiony został podczas zarazy tyfusu plamistego w latach 1941/1942.
W Morzyczynie były wystawione dwa takie krzyże: na początku
i na końcu wsi. Do dzisiejszych czasów zachował się ten jeden. Kilka kilometrów stąd w miejscowości Szynkarzyzna również jest taki
dwuramienny obiekt drewniany.
Kiedyś przed zarazami chroniono się stawiając karawaki, czyli
krzyże dwuramienne, tzw. „przeciw morowe”. Taki właśnie krzyż
stoi jeszcze w miejscowości Szynkarzyzna (ciekawa nazwa), gm. Sadowne. Powstał podczas epidemii tyfusu plamistego z lat 1941/1942,
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Nie tylko Powązki

Kraków

Stary cmentarz na Podgórzu
w Krakowie

Dziś już mało kto wie, że jeszcze nie tak dawno było sobie obok
Krakowa niewielkie miasto zwane Podgórzem. Założył je nie kto
inny jak cesarz Austrii – Józef II Habsburg i nazwał nie inaczej, jak od
swego imienia – Josefstadt. Jak każde miasto „wyposażone” było ono
w szereg miejskich wyróżników, jak rynek, szpital, kościół czy... bruk.
Jednym z takich wyróżników był i jest cmentarz.

dokończenie artykułu
w PSK nr 683
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Konkursy i rozwiązania

Wyniki Konkursu
Długofalowego
Trzecia edycja Konkursu Długofalowego przeszła do historii...
Poniżej drukujemy tabelę uczestników, prosimy każdego biorącego
udział o zweryfikowanie ilości zdobytych punktów i o ewentualne
uwagi. Dotyczy to przede wszystkim takich sytuacji, gdzie jeden
czy drugi e-mail z różnych przyczyn mógł nie dotrzeć do Redakcji.
Wysłanie kopii takiej wiadomości pomoże przy weryfikacji punktacji.

I

nne nieścisłości rozwiązywaliśmy na bieżąco. Chodziło w nich przede wszystkim o przeoczenie tego,
czy innego maila z rozwiązaniem. Przychodzi ich
naprawdę bardzo dużo, w tej chwili więcej nawet od
osób nie będących Prenumeratorami, a więc nie ujętych w zestawieniu, i niestety łatwo coś przeoczyć,
zwłaszcza, że nie wszyscy starannie podpisują maile
i wysyłają je na adres: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl.
Generalnie wyniki są podobne do ubiegłorocznych.
Większość osób z „czuba tabeli” potknęła się o „drzewo”. Dobrze to i źle. Źle, że nastąpiły potknięcia, dobrze, że pomogły nam one „wyszczuplić” ten „czub”.
Inaczej znów byłoby kilka osób z taką samą ilością
punktów, i trzeba by dzielić pierwsze miejsce...
Przecież tak naprawdę do dziesiątego miejsca różnice między uczestnikami nie przekraczają punktu, czy
dwóch, zakładając, że nie byłoby drzew, i dostalibyśmy
od wszystkich komplet odpowiedzi do każdego numeru.

Niektórzy przysłali jedynie cztery zestawy. O piątym
zapomnieli? Nie dotarło do nas? Warto by to wyjaśnić.
Naprawdę, poziom odpowiedzi jest bardzo wysoki
i niezwykle wyrównany.
Na tym tle trzeba docenić pracę p. Jana (A113), który jako jedyny prawidłowo odpowiedział na wszystkie
pytania, i to w kolejnym już Konkursie. Czapki z głów!
Ale czekamy jeszcze na weryfikację, być może takie same gratulacje trzeba będzie złożyć także kolejnym uczestnikom Konkursu. Na maile weryfikujące
tabelę czekamy do połowy sierpnia (do 17.08.2020).
Niestety, nie da się już zrealizować nagrody polegającej na zniżkach w prenumeracie za rok 2020. Zakończyliśmy bowiem przyjmowanie wpłat. Dla tych z Was,
którzy czekali z wpłatą aż do końca, zrobimy wyjątek
ale czekać będziemy tylko do końca lipca. Jeśli to będzie zbyt krótki termin – proszę wpłacić ze zniżką na
rok 2021. To samo dotyczy tych wszystkich, którzy nie
czekając na końcowe wyniki dokonali już wpłat bez bonifikat. Należne Wam zniżki odbierzcie proszę w prenumeracie na rok 2021.
Przypominam od razu, że ceny na ten rok będą dynamiczne. Im bliżej 2021 roku,tym będzie drożej, bo
kto wcześnie płaci – dwa razy płaci...
Już w przyszłym numerze ogłosimy nową edycję
Konkursu Długofalowego na 2021 rok. Jakichś większych zmian raczej nie będzie, ale kto wie? Za dużo
jest osób, dla których nasze zagadki są zbyt trudne,
więc musimy i dla nich coś wymyślić.
Chcemy w przyszłym numerze ogłosić pełną listę zwycięzców (miejsca 1-25) dlatego zwracamy się
z prośbą, by zainteresowane osoby udzieliły nam zgody
na publikacje imienia, nazwiska i miejscowości, w której
mieszkają. W przeciwnym razie opublikujemy jedynie
numer Prenumeratora i ostateczny wynik.

Wejściówki
Mamy niejakie kłopoty z wejściówkami, dlatego że
nie wszystkie firmy, których dane teleadresowe publikowaliśmy na trzeciej stronie okładki wywiązały się
ze swoich przyrzeczeń. Wyślemy to, co mamy, dzieląc tak, by każdy uczestnik-Prenumerator coś dostał.
W niektórych przypadkach dorzucimy jakiś upominek.
Przepraszamy.
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Konkursy i rozwiązania

Kolorowanka dla najmłodszych
Nawet nie przypuszczaliśmy, że akcja „kolorowanka” będzie miała
aż taki odzew wśród najmłodszych. No, bo gdyby to była jakaś
zabawa na szklanym ekranie smartfona, czy tableta, to tak! Ale tak
„po staroświecku” (nomen omen świecowe kredki!), w XXI wieku?
A jednak!

Z

nalazły się też instytucje, które prosiły o wysłanie
PDF-ów z kolorowankami, aby mogli wydrukować
i dać swoim podopiecznym do malowania. Co mieliśmy zrobić? Chętnie wysłaliśmy!
Niestety, nie udało się nam wysyłać każdemu z Was
po każdej edycji kolorowanki obiecanych kredek i magnesów. Przepraszamy! Zrobimy to już wkrótce dla

każdego, kto przysłał nam swój adres domowy. Ci,
którzy podali adres szkolny – otrzymają swe upominki
we wrześniu, a tych, którzy nie podali nam żadnego
adresu – prosimy o jego nadesłanie.
Poniżej prezentujemy wybrane prace. „Fajnie wyszło”.
Dziękujemy i zapraszamy do kolorowania następnych
rysunków!
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Wydawnictwo
K artograficzne

Konkursy I rozwiązania

Konkurs dla Uczniów 2019

rozwiązania

Zakończyliśmy serię
konkursów dla uczniów,
polegających na odgadnięciu,
jaki obszar Polski przedstawia
„pocięta” mapa Wydawnictwa
Compass publikowana na
74 stronie naszego
periodyku.

U

dało się nam w czasie trwania Konkursu wydrukować fragmenty pięciu map. Oto, co one przedstawiały:

– Niedzicę i okolice,
– Kielce i Góry Świętokrzyskie,
– Beskid Sądecki,
– Wielkie Jeziora Mazurskie,
– Żuławy Wiślane.
W Konkursie udział wzięło niestety tylko kilkunastu uczniów. Co gorsza, otrzymywaliśmy od nich odpowiedzi jakby „wymiennie”, tak że jeśli przyszło pięć
odpowiedzi z informacją o Jeziorze Czorsztyńskim,
to odpowiedź w kolejnej edycji dotyczącej Gór Świętokrzyskich przyszła od niemal zupełnie innych osób.
Na tym tle zupełnie wyjątkowo zaprezentowali się:
Mateusz z Sosnówki oraz Wojtek z Ciechocinka, którzy nie dość, że przysyłali odpowiedzi pełne i prawidłowe, to jeszcze odpowiedzieli na wszystkie zagadki.
Gratulujemy!
Puchary i śpiwory powędrują do Ciechocinka i Sosnówki.
Wyróżniamy także Jakuba Lewandowskiego ze
Szczecina, od którego otrzymaliśmy wprawdzie tylko
trzy odpowiedzi, ale w formie graficznej – i to jakiej!
Proszę się przyjrzeć.
Starania Jakuba wynagrodzimy lornetką turystyczną i zakładkami do książek.
Pozostałym uczestnikom także serdecznie dziękujemy za udział, żałując jednocześnie, że zabrakło
trochę systematyczności. Wyślemy im upominki, czyli
komplet zakładek do książek, zapraszając jednocześnie do startu w kolejnej edycji KdU!
Redakcja
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Kraj

Latarnia morska

Świnoujście

Świnoujście   

Jeszcze niedawno było ich czterech. Ostatnio jeden z nich został
„przeszeregowany”, więc w tym niezwykle odpowiedzialnym
zawodzie pozostało ich już tylko trzech.
Latarnicy.
To tu, w Świnoujściu pracują ostatni polscy przedstawiciele tej profesji.
UWAGA
Promy, które kursują
w centrum miasta przez
Świnę NIE ZABIERAJĄ
samochodów innych,
niż te, które mają lokalne (ZSW....) tablice
rejestracyjne.

dokończenie artykułu
w PSK nr 683

Przyjezdni samochód
muszą zostawić na prawym brzegu, na parkingu
(bezpłatnym, niestrzeżonym), i dopiero piechotą
udać się na prom.
Zasięg światła: 46,5 km
Charakterystyka:
światło 4 s, przerwa 1 s.

Latarnia czynna:
01. 03 – 30. 06

10.00 - 18.00

01.07 – 31.08

10.00 - 20.00

01.09 – 31.10

10.00 - 18.00

01.11 - 28(9).02

10.00 - 16.00

Bilet normalny – 9 zł
Bilet ulgowy – 5 zł.
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W świecie roślin
Łacińska nazwa bodziszka
cuchnącego brzmi (Geranium
robertianum L.). Należy on do
rodziny bodziszkowatych.
Bodziszek rośnie w Europie, a także
w Azji oraz północnej Afryce.
Doliczono się kilkuset odmian tej
rośliny! Na terenie naszego kraju
spotykany jest często, a najłatwiej
go dostrzec od maja do września.
To roślina...

dokończenie artykułu
w PSK nr 683

Bodziszek cuchnący
(Geranium robertianum L.)
Krzyżówka
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Przygoda
Przygoda to coś, co się przygodziło, przydarzyło.
Dobre to, czy złe? Kiedyś raczej chroniliśmy
się od przygody, zwłaszcza od niespodzianej
przygody, choć właściwie każda przygoda jest
niespodziewana.

W

iele dziwnych dziś dla nas przysłów wskazywało na
niebezpieczeństwo w przygodzie. „Szczęśliwy, kto
się cudzą przygodą karze” przypomina trochę „uczenie się na cudzych błędach”; mówiono też: „w czas, gdy kto
może, zabiegaj przygodzie” i: „by nie przygody, byłby świat
jako gody”. Ale przygody...		

Je rzy Bra l czyk

dokończenie artykułu
w PSK nr 683

Krzyżówka 682

Rozwiązanie
Chrońmy i szanujmy nasze lasy, bo bez nich nie będzie
życia
Otrzymaliśmy 69 maili i 14 kartek pocztowych,
Nagrody wylosowali: p. Beata z Grudziądza, p. Przemysław
Owczarzak z Mieleszyna i p. Roman Kowalski z Torunia.
Gratulujemy!

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 14. kwietnia 2020.

Lipa w Cielętnikach k. Częstochowy była przedmiotem pytania w jednym z poprzednich numerów „Poznaj swój kraj”. Niegdyś było to największe drzewo tego gatunku w Polsce, ale
wielka wichura sprzed kilku lat pozbawiła go tego miana.
Szkoda, że nikt nie podparł lipy przed szkodą, mocno pochylony pień wskazywał przecież,
że do nieszczęścia wiele nie trzeba... I tak się niestety stało, szkoda.
Nagrodę wylosował p. Tomasz Gorczyczewski z Krosna.
Otrzymaliśmy 21 odpowiedzi, niestety, jedną błędną. Wszystkie nadeszły drogą elektroniczną.

ARTYKUŁ ARCHIWALNY psk 7/1979
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Konkursy I rozwiązania
Nagrody do konkursów funduje Wydawnictwo Kartograficzne

Co to za
miasto?

Co to za miasto? - rozwiązanie

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Piękny, kuty, żelazny most. Tylko... w jakim mieście go zbudowano?
Prosimy o odpowiedzi do 31. sierpnia br.

Fotozagadka

Na fotografii zaprezentowaliśmy ulicę klimatycznego
miasteczka na Podlasiu – Supraśla.
Otrzymaliśmy 54 maile plus dwie kartki.
Nagrodę wylosował p. Jarosław Kosowski z Radomia
(prosimy o adres do wysyłki nagrody).

Fotozagadka - rozwiązanie

Co to za obiekt i gdzie się znajduje?

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Co to za wieża stojąca na rynku pewnego miasta - jakiego? Prosimy o odpowiedź do 31. sierpnia br.

Prosimy każdego, kto zechce aby umieszczono jego imię i nazwisko w naszym Miesięczniku, a także
miejscowość, w której mieszka, aby udzielił nam wyraźnie na to zgody, poprzez dopisanie do swoich
odpowiedzi formułki:
Proszę o publikację podpisu do odpowiedzi: Paweł Cukrowski z Warszawy (proszę oczywiście podać swoje dane...).
Zakończyliśmy Konkurs Długofalowy, wyniki są wewnątrz numeru. Kolejną edycję rozpoczniemy na jesieni. Bieżące
zagadki – tylko dla utrzymania formy. Życzymy miłych wakacji!

Znasz-li
Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Dość niezwykłe to wzgórze, jakby ktoś poukładał rury - jedną przy drugiej, tak to przynajmniej wygląda z daleka. Ale czy
na pewno?
Prosimy o nazwę tego miejsca i miejscowości, obok której się te „rury” znajdują. Czekamy do 31. sierpnia br.
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W tej formie to już zawód odchodzący. Ławeczka-pomnik Rybaka i Rybaczki w kołobrzeskim porcie jest hołdem dla ludzi morza, którzy uprawiali ten piękny, ale
trudny i niebezpieczny zawód.
Otrzymaliśmy 54 odpowiedzi mailowe i jedną kartkę.
Wszystkie były prawidłowe.
Nagrodę wylosował Michał z Łodzi.

Znasz-li - rozwiązanie

Na fotografii przestawiliśmy wodowskaz w Raciborzu-Miedonii. To tam odczytuje się czy będzie powódź, czy
też może z powodu niskiego poziomu wody w Odrze nie
da się pokonać tej rzeki przy pomocy promu...
Otrzymaliśmy 21 odpowiedzi mailem i jedną kartę pocztową.
Nagrodę wylosował p. Przemysław Kopijasz z Brzeszcz.

Wszystkim którzy odpowiedzieli prawidłowo
serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi,
również te błędne!
Na odpowiedzi czekamy do 31. sierpnia 2020 r.

Obiekty Rekomendowane

10% zniżki dla naszych Prenumeratorów

Zapraszamy na Marsz Śledzia 2020!

W

obec niepewnej sytuacji w kraju (jak i na świecie) z powodu epidemii, przez dłuższy czas nie wiadomo było, czy Marsz w ogóle
się odbędzie, a jeśli tak, to w jakiej formule. Okazało się ostatnio, że akurat niewiele tu się zmieniło i Impreza odbędzie się w formie
niemal identycznej jak w roku ubiegłym i w latach wcześniejszych.
Mamy do dyspozycji dwie bezpłatne wejściówki. Chętnie przekażemy
je osobom, które są zainteresowane tą niezwykłą przygodą. Warunek
jest jeden, a właściwie dwa.
Otóż będziemy chcieli, aby wybrani (może to być para, albo dwie
zupełnie obce osoby), zechciały nieść flagę „Poznaj swój kraj”, a co się
z tym łączy, pozwoliły na udostępnienie swojego wizerunku na potrzeby promocji Marszu (dla nas i dla Organizatorów), no i opublikowały
zdjęcia i filmy z imprezy na swoim profilu na FB, blogu, czy innej stronie internetowej. I to zarówno PO Imprezie, jak i w formie zapowiedzi
PRZED Imprezą. Oczywiście wszelkie materiały zostaną im dostarczone.
Jak się przygotować do Marszu?
Najlepiej ubrać się w „piankę”, taką - jaką zwykli zakładać surferzy.
Do tego KONIECZNIE jakieś opinające stopę buty, bo trzeba iść nie
tylko po kamieniach, ale także po muszelkach i innych morskich ”śmieciach” - gałązkach, liściach.
Organizatorzy zapewniają skromny posiłek – bułki i owoce, napoje (wodę niegazowaną), ale także śledzia, od którego nie ma ucieczki.
Śledź jest surowy, solony, ale tylko kawałeczek, chyba że ktoś lubi – to
może zjeść więcej. To tzw. „Chrzest” czy też „Pasowanie na Śledzia”.
No i trzeba mieć kondycję, bo to około dziesięciu kilometrów do
przejścia, a po grząskim piasku, gdy trzeba pokonać do tego opór wody – nie jest to łatwe.
Warto też umieć pływać, bo trzeba przepłynąć raz około pięćdziesięciu metrów, i drugi raz – około stu metrów. Ale w tym organizatorzy
mogą pomóc – podholują...
UWAGA: Iść trzeba w kapoku / kamizelce ratunkowej. Od tego nie
ma ucieczki. Najlepiej mieć własną, można wypożyczyć na miejscu (od
licznych na mierzei wypożyczalni) lub od nas.

Paweł Cukrowski

30%

Paweł Cukrowski

15% zniżki

Zniżki dla Prenumeratorów

10% zniżki

zniżki to za dużo... Poturbowani po przejściu koronawirusa „nasi” hotelarze nie są w stanie zapewnić
w dalszym ciągu tak wysokich zniżek, przy zapewnieniu właściwej jakości usług, i nie podnoszeniu wcale niewygórowanych cen.
Zresztą i tak zbyt często napotykałem przy rozmowach z nowymi obiektami na wielki opór materii. – 30%? To niemożliwe...
Zgadzam się i ustępuję.
Od dziś będziemy żądać dużo mniej, bo tylko 10% zniżki w sezonie (choć dla każdego pojęcie „sezon” znaczy co innego, przyjmijmy w przybliżeniu, że to okres od Wielkanocy do końca września),
i jeśli to możliwe – po sezonie nieco więcej. Ale tu dajemy każdemu
przedsiębiorcy wolną rękę.
Mamy przy tym nadzieję, że w tej sytuacji już w następnym numerze będziemy mogli przedstawić Państwu kolejne „Obiekty Rekomendowane”.
Także inicjatywa z obiektami z listy „Poznaj Taniej” utknęła w martwym punkcie. Może to dla Was niezrozumiałe, ale i ja tego nie rozumiem, że generalnie brak jest zainteresowania współpracą. Jest
owszem kilka wyjątków, ale spora część Partnerów zdaje się jakby
niezainteresowana publikacjami w cenie kilku, czy kilkunastu wejściówek do „swoich włości”.
Będziemy zmuszeni do weryfikacji prezentowanej tu listy – i,
być może – zmianie formuły współpracy. Myślę, że więcej będę
mógł przedstawić na ten temat najwcześniej w najbliższym numerze „Poznaj swój kraj”.

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

Zwracamy uwagę, że zniżka w „Obiektach Rekomendowanych” obejmuje tylko cenę za nocleg. Jeśli noclegi liczone są tylko w pakiecie ze śniadaniem - to wtedy, i tylko wtedy śniadanie
wchodzi w zakres zniżki. Nie ma możliwości udzielenia zniżki
tylko na śniadanie, czy tylko na kolację.

Wydawnictwo Kartograficzne

Przewodniki i mapy Compass
– aktualne, ciekawe, dokładne

Pełna oferta na

www.compass.krakow.pl

