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ok 2020 ma się ku końcowi. Dziwny i chyba niezbyt ła-
skawy był to czas. Gdy składaliśmy sobie życzenia no-

woroczne niewielu z nas zdawało sobie sprawę, że nikt rok później 
nawet nie pomyśli o kolejnej zabawie noworocznej. A nie obie-
cywaliśmy sobie dokąd to w Nowym 2020 Roku nie pojedziemy, 
czego nie zwiedzimy? I co? Jeden niezwykle mały ustrój sprawił, 
że nasze życie zostało postawione na głowie. 
Owszem, człowiek czytał tu i ówdzie o straszliwych zarazach sza-
lejących w wiekach średnich, ba nawet i w wieku dziewiętnastym, 
i dwudziestym było „morowe powietrze”. No tak, brud, szczury, 
robactwo. Ale teraz? W klinicznie czystym XXI wieku?
Dlaczego więc zlekceważono zagrożenie? Dlaczego ludzie odpo-
wiedzialni za politykę zdrowotną nie dostrzegli powagi sytuacji? 

Dlaczego, dlaczego?
A dlaczego o tym piszę w piśmie krajoznawczym? Co ma piernik do wiatraka? 
Ano ma, i to całkiem sporo. Bo to właśnie my, turyści i krajoznawcy jesteśmy jedną z najbardziej 
poszkodowanych grup. To nam zamknięto muzea i zabytki, to nas nie wpuszczano na szlaki 
turystyczne, a nawet do parków i lasów. Jednocześnie jesteśmy najspokojniejszą grupą, bo nie 
słyszałem o jakichkolwiek protestach, postulatach, czy wystąpieniach turystów z tego powodu.

Powiada się, że historia jest nauczycielką życia. Dlaczego więc Kazimierz Wielki otoczył Polskę 
łańcuchem zamków? Czy rzeczywiście dla obrony przed najazdami? Zapewne tak, ale czy tylko? 
Nie, nie tylko. Również po to, by wymusić na kupcach przestrzeganie kwarantanny przed wjaz-
dem na teren Państwa Polskiego. Podobnie było w Brodnicy w 1831 roku, gdy grupa naszych uła-
nów w ucieczce przed Moskalami przekraczała granicę Królestwa i echoddziła do Prus w okoli-
cach Brodnicy. Najpierw wojacy oddali broń, a zaraz potem udali się na kwarantannę. Tak. Na 
przymusową kwarantannę w Brodnicy i Golubiu.
No, ale mądry Polak po szkodzie – i nie chcę tej myśli kończyć słowami Jana Kochanowskiego, 
że „nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie...”
Obyśmy umieli wyciągać wnioski z przeszłości. Własnej i przodków, bo to taniej... I tego, oprócz 
zdrowia życzymy Wam (i sobie też...), drodzy Prenumeratorzy i Czytelnicy z okazji Świąt Boże-
go Narodzenia i Nowego 2021 Roku, najbardziej.
Do Siego Roku!

Zakończyliśmy definitywnie Konkurs Krajoznawczy 2020. 
Listę Zwycięzców w porządku alfabetycznym publikujemy tuż obok. 
Jeszcze raz gratulujemy Lauteatom nieprzeciętnej wiedzy, a wszystkich 
Was w zaciszu domowym, przy choince zapraszamy do lektury kolej-
nego wydania naszego pisma!

Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski

Moi mili

Plakaty krajoznawcze 
„Poznaj swój kraj”

format B2
Cena 29,00 zł

Olsztyn k. Częstochowy – ruiny zamku

Pieniny, Sokolica (747 m)

Gdynia, Klif Orłowski 

Gdańsk, Ratusz i Fontanna Neptuna

Grodziec – Zamek na górze Grodziec

w Konkursie Krajoznawczym 2020 
 Miesięcznika „Poznaj swój kraj”  

zdobył tytuł

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

Krajoznawcy Roku

      2020

Redaktor Naczelny  
Poznaj swój kraj 

 
Paweł Cukrowski

Warszawa, czerwiec 2020 roku

Laureaci Konkursu  
Krajoznawczego 2020
Roman Domański 
Mariusz Groś 
Jan Kamiński 
Aleksandra z Łodzi 
Roman z Łęknicy. 
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Jesień idzie 
przez park...

temat miesiąca

to słowa popularnej niegdyś piosenki czerwonych Gitar, ale 
tych jesiennych piosenek było kiedyś więcej, śpiewaliśmy je 
przecież przy ognisku, jak np. Jesień idzie, nie ma na to rady.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685
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poLsKie miasta

Gdynia, ustronie, Grunwald, a nawet morskie oko – 
nie, to nie jest opis jakiejś trasy wycieczkowej, choć 
trzeba przyznać, że to bardzo atrakcyjne miejsca. Jeśli 
ktoś zechce odwiedzić je w ciągu jednego dnia – niech 
jedzie do Brodnicy!

Brodnica 
jest kobietą

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Brodnica

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685
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Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Polskie miasta

7
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pomysł na wycieczKę

narew nie jest rzeką, zwłaszcza w swym górnym biegu, którą 
można by nazwać łatwą. łatwą w sensie organizacyjnym, 
bo chociaż nie ma tam zwalonych w nurt rzeki drzew, brak 
elektrowni wodnych, które powodują niemałe czasem przenoski, 
to przed spływem należy pomyśleć o wszystkim, i zabrać ze sobą 
to wszystko, bo potem już nie będzie możliwości naprawy tego, 
czy owego błędu.

Płyniemy
Narwią

Maciejkowa  
Góra

Kurowo

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685



Narew w Kurowie

Pomysł na wycieczkę

17



EuroVelo 9
Europejski Szlak Rowerowy  
Gdańsk – Pula

rowerem na weeKend

No to dojechałem do morza! chociaż nie, do brzegu jest 
z Mikoszewa jeszcze spory kawałek drogi. Ale rowerem 
nie potrwa to długo, a jazda przez las będzie tylko 
przyjemnością. Jedynie na ostatnich metrach trzeba rower 
prowadzić, za dużo piasku na wydmach...

Przegalina, droga pod topolami.

Prabuty

Mikoszewo

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685
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Jak to się robi... 

gdzie indziej, czyli szlak rowerowy 
z prawdziwego zdarzenia.

rowerem na weeKend

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685



zaByteK

Dom Jana Matejki 
w Krakowie

Kraków

Jan matejko, współtwórca zbiorowej świadomości narodowej 
polaków, mieszkał w swoim życiu w wielu miejscach. Był 
m.in. właścicielem – zakupionego za pieniądze otrzymane 
ze sprzedaży obrazu „Batory pod pskowem” hrabiemu 
potockiemu z zatora – zabytkowego, dziewiętnastowiecznego 
staropolskiego dworku w Krzesławicach. Budynek ten, co 
ciekawe, należał wcześniej do Hugona Kołłątaja. ale mistrz 

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685



Ulica Floriańska przy której swoją kamienicę miał Jan Matejko

zabytek

nie mieszkał w nim na stałe. przyjeżdżał tam jedynie 
w czasie letniej kanikuły, gdy panująca w kamiennym 
mieście temperatura nie pozwalała na twórczą 
pracę. dziś w tamtejszym  dworku przechowywana 
jest unikatowa kolekcja obrazów pt. „poczet królów 
i książąt polskich”, wykonana przez uczniów matejki 
do jego szkiców.



40

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

trasa dLa cieBie

trzeba sporej dawki wyobraźni, by porównać dolinę 
opatówki z doliną Loary i zamkami nad tą rzeką. 
nie ten klimat, nie ta wielkość rzeki z wszystkimi jej 
konsekwencjami, nie to zagospodarowanie terenu, 
choć winnice można spotkać i nad opatówką. ale czy 
historia tych ziem ma w czymś ustępować tej pisanej 
językiem Balzaca, prousta, czy moliera?

Dolina OpatówkiOpatów

Sandomierz

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

trasa dla ciebie

ruiny pałacu we Włostowie 41



muzeum

na początku był chaos... no może niezupełnie, ale 
las musiał tam rosnąć nie byle jaki. paprocie i widłaki 
osiągały wysokość trzydziestu metrów, nic dziwnego 
więc, że „surowca” do produkcji węgla w tym rejonie 
nazbierało się sporo. i są na to dowody...

Kopalnia
Nowa Ruda

Nowa Ruda

Kopalnia w Nowej rudzie.
dokończeNie artykułu  

w PSk Nr 685
46
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Jurajskie fragmenty 
Linii B1

FortyFiKacJe

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Żarki

Wyżyna Krakowsko-częstochowska zwana też Jurą, znana jest przez 
pryzmat ostańców i zamkowych ruin. Wąwozy rozcinające liczne wzniesienia 
sprawiają, że jest to jeden z najpiękniejszych obszarów w naszym kraju. 
Ale czy, zwłaszcza młodzi turyści i krajoznawcy wiedzą, że pośród wielu 
krajoznawczych atrakcji, powstałych miliony lat temu, są tam także 
„pamiątki”, będące dziś tylko niemymi świadkami ponurych czasów, lecz 
mimo tego rozpalające wyobraźnię do czerwoności?

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685



dworKi i pałace

Jedenaście z czterystu. wystarczyło, aby „Forteca 
Krzyżtoporska”, jak ją nazwał Krzysztof ossoliński, 
stała się synonimem przepychu i bogactwa magnaterii 
i rzeczpospolitej. o wyposażeniu i zbytkach tej 
rezydencji legendy krążą do dziś. Bo wszystko co o niej 
wiemy  pochodzi jedynie z badań i przekazów osób 
trzecich.

Krzyżtopór
Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Ujazd

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685
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Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

dworki i Pałace

57
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Trasa
Kąty-Śliwica 

droGi z KraJoBrazem

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Kąty

Jadąc wygodną drogą szybkiego ruchu z Warszawy do Gdańska, 
i dalej nad morze, warto za Ostródą i Miłomłynem pomyśleć 
o „skrócie” i jednocześnie przenieść się w czasie sto pięćdziesiąt lat 
wstecz.

Śliwica

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Dobre Źródło 
i kaplica św. Anny na Grabowcu

Kościoły i sanKtuaria

Góra 
Grabowiec

Okoliczni mieszkańcy powiadają, że być w Sosnówce i nie napić się 
z Dobrego Źródła, to jak być w rzymie i nie zobaczyć papieża. I coś w tym 
chyba jest, bo woda ta słynie ze swych cudownych właściwości, a zachodnie 
zbocze Grabowca, z którego wypływa to niezwykłe źródełko, uważane jest 
za najstarsze miejsce kultowe po polskiej stronie Karkonoszy.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685
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wyprawa z pLecaKiem

Dziś wreszcie wyrwiemy się z nadopiekuńczych skrzydeł Bieszczadzkiego PN 
i dalej powędrujemy już razem. razem z Szyszką, naszym psim przyjacielem, 
opiekunem, przewodnikiem i niestrudzonym towarzyszem wędrówki.
Tymczasem jest poranek, a my jedziemy samochodem do cisnej, by 
trzeciego dnia rozpocząć wędrówkę w dokładnie tym samym miejscu, 
w którym zakończyliśmy ją poprzedniego dnia.

Jeziorko Duszatyńskie 

Główny Szlak  
Beskidzki  dzień 3  
Cisna – Komańcza 32 km   
(łącznie 96 km)

Cisna 
Komańcza

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685
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Warszawa
co znaczy dobra re-

klama! Materiał, czyli 
wspomniany zlepie-
niec, z którego zrobio-
no kolumnę, stał się 
niezwykle popularny, 
i zyskał jednocześnie 
nośną nazwę „zlepień-
ca zygmuntowskiego”. 
Od tego też kamienio-
łom, gdzie wydoby-
wano tę skałę nazwa-
no „Zygmuntówką”.

Kto uważnie spaceruje 
po placu zamkowym 
w warszawie, niewątpliwie 
dostrzeże gdzieś tam  na 
uboczu leżące kamienne 
tuleje. Gdy podejdzie 
bliżej, zorientuje się, że to 
fragmenty dwóch większych 
całości. dwóch kolumn. 
Kolumn zygmunta.

zaByteK

Kolumna  
Zygmunta
Warszawa   

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685
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parKi i rezerwaty

Park ptaków
Park Narodowy Ujście Warty

Słońsk

To fragment jednego z najmniejszych Parków Narodowych 
w Polsce, a jednocześnie najmłodszego z nich. To, co się tam 
chroni najbardziej – to wielkie podmokłe obszary, będące 
miejscem bytowania i lęgów blisko 250 gatunków ptaków.

Błotniak stawowy Jaskółka

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685
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Leosia
   

KraJ

Leosia

Jest gdzieś tam w lasach zagubiona mikroskopijna stacja kolejowa 
w Polsce, bez dworca, bez poczekalni, bez kas, ba, nawet semaforów 
tam nie ma! Niedawno zlikwidowano nawet tzw. „mijankę”, pociągi 
się więc muszą mijać na większych stacjach. 
świadczy to o małym ruchu, bez nadziei na jego zwiększenie.

Most kolejowy w Leosi
dokończeNie artykułu  

w PSk Nr 685
87
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Rossoszyca
cmentarz rzymskokatolicki

nie tyLKo powązKi

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Rossoszyca

rossoszyca, położona na północ od Sieradza, w połowie odległości między 
Szadkiem, a Wartą ma cmentarz umiejscowiony w znacznym oddaleniu od 
centrum wsi.  Trafić tam nie jest łatwo; ktoś obcy wjeżdżający do wsi jedną 
z czterech dróg z czterech świata stron, cmentarza nie zobaczy. 

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685



Śnieżka   
z naszeJ oKładKi

Śnieżka

śnieżka – cel wypraw krajoznawczych już od wielu, wielu lat. 
Najwyższy szczyt „Gór Olbrzymich”, jak kiedyś nazywano 
Karkonosze, choć proste tłumaczenie nazwy z niemieckiego może 
być zawodne, ponieważ słowo Riese ma więcej znaczeń.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!
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Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Krzyżówka             nr 685

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym
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Przymiotno białe
(Erigeron annuus) 

w świecie rośLin Rodzina astrowatych, do której 
należy przymiotno białe jest 
bardzo duża i liczy ponad 
dwadzieścia tysięcy gatunków. 
Sama nazwa pochodzi z łaciny. 
Astra – to w tym języku gwiazda, 
bo kwiaty tych roślin rzeczywiście 
je przypominają.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685

96



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Co to za drzewo? Nagrody fuNduje

Wydawnictwo Kartograficzne

A słowo oznaczające ten życiodajny płyn jest dodatkowo 
przydatne – frazeologia wody w języku zajmuje wiele stron. 
W księdze polskich przysłów Juliana Krzyżanowskiego 

znajdujemy 119 przysłów związanych z wodą, w słownikach 
hasła woda obejmują po kilka stron, i to bez lania wody.      

Jerzy Bralczyk 

ArTYKUŁ ArcHIWALNY  PSK 9/1982

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 685

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym
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Woda jest tak potrzebna, że o czymś niezwykle 
potrzebnym, koniecznym, mówimy, że jest 
potrzebne jak woda – podobnie myślimy tylko 
o powietrzu. Woda jest jednym z czterech 
żywiołów, bez których życia sobie nie 
wyobrażamy. Zresztą z niej się w przeważającym 
stopniu składamy. 

FeLieton BraLczyKa

Woda

Krzyżówka 684 Rozwiązanie
„Góry, chociaż są niezmienne, to ich smak dla każdego z nas 
jest inny. Ryszard Pawłowski”.

Otrzymaliśmy 60 maili i 14 kartek pocztowych.
Nagrody wylosowali: p. Dorota z Krakowa, p. Wanda z Gliwic 
i p. Jacek z Warszawy. 
Gratulujemy!

W poprzednim numerze „Poznaj swój kraj” pytaliśmy o mamutowiec olbrzymi, rosnący 
w Brwicach, niedaleko chojny i Szczecina. Numer 46. na naszej Liście Drzew.
Największe drzewa tego gatunku rosną w USA, osiągają wysokość do 150 metrów. Ten „nasz”  
nie ma tu tak korzystnych warunków, jak w upalnej Kalifornii (dziękujemy za porównanie  
p. Leszkowi ze Starachowic, wyślemy upominek), ale i tak jest to całkiem potężne drzewo.
Otrzymaliśmy 16 mailowych odpowiedzi (jedna błędna), a nagrodę wylosował  
p. Jan Kamiński z Grudziądza. 

POPRAWKA – choć w poprzednim numerze”Psk” zapowiadaliśmy inaczej, to jednak będziemy 
podawać nazwy drzew.  
To zbyt mała grupa odpowiedzi, aby z tego robić tajemnicę, poza tych chcemy zachęcić wszyst-
kich czytelników do odnajdywania w terenie tych krajobrazowych perełek.

Jak się nazywa i gdzie rośnie pokazane na fotografii drzewo?
alternatywnie wystarczy podać jego numer na naszej liście Drzew.

na odpowiedzi czekamy do 25. stycznia 2021.
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przedstawiony na zdjęciu most Groszowy znajduje się 
oczywiście w opolu, znanym z festiwali piosenki polskiej, 
chociaż ten most z piosenkami wspólnego wiele nie ma.
otrzymaliśmy 49 maili plus dwie kartki.
nagrodę wylosował p. Michał z Kramska.

Fotografia pokazana w numerze 1-3/2020 przedstawia 
gotycką wieżę ratuszową w żninie. dziś tam znajduje się 
muzeum ziemi pałuckiej.
otrzymaliśmy 55 odpowiedzi mailowych i pięć kartek.
nagrodę wylosował p. roman domański ze swarzędza.  

na fotografii pokazaliśmy unikatową strukturę słupo-
wą porfirów komina wulkanicznego, czyli po naszemu 
„organy wielisławskie”. znaleźć je można w okolicy wsi 
sędziszowa niedaleko świerzawy na pogórzu Kaczaw-
skim, najlepiej o zachodzie słońca, wtedy wyglądają 
najpiękniej.
otrzymaliśmy 42 odpowiedzi mailem i trzy kartki pocz-
towe.
nagrodę wylosował p. Andrzej Ulatowski z Francji.

KONKUrSY I rOZWIąZANIA 

UWAGA: zmieniliśmy nieco formułę konkursów. 
Pytania do Konkursu Krajoznawczego 

(Długofalowego) prezentujemy teraz na stronie 
nr 92. Tam też przedstawiliśmy zasady owego 

konkursu.
Odpowiedzi na pytania z tej strony 

będą nagradzane tylko upominkiem od 
Wydawnictwa Compass. 

co to za  
miasto?

co to za miasto? - rozwiązanie

Fotozagadka - rozwiązanie

Znasz-li - rozwiązanie

niebosiężne wiadukty stanowią ozdo-
bę wielu miejsc w polsce. przykładem 
są stańczyki. ale jest także wiele in-
nych ciekawych obiektów inżynieryjno- 
-architektonicznych. czy wiesz, gdzie 
wybudowano ten most? 
prosimy o odpowiedź do 9. listopada br.  

w górach wielu z nas ma za cel zdobyć ten, czy inny szczyt. a często „po drodze” jest wiele miejsc wartych zobaczenia, jak 
choćby wodospady. czy poznajesz ten zaprezentowany tuż obok? czekamy do 9. listopada br. 

Fotozagadka
Co to za obiekt i gdzie się znajduje?

Znasz-li

Nagrody do konkursów funduje Wydawnictwo Kartograficzne 

Fotografia przedstawia rynek pewnego polskiego miasteczka. czy wiesz, którego?
prosimy o odpowiedzi do 9. listopada br.

Informujemy, że 
odpowiedzi zatytułowane 

„Rozwiązanie”, 
„Dokument”, „Zagadki” 

nie będa już od tego 
numeru w ogóle brane 
pod uwagę i kasowane 

bez czytania, niezależnie 
od tego, czy jest tam 
podpisany, czy nie – 

załącznik.
Akceptujemy 

WYŁĄCZNIE 
odpowiedzi, w których 

tytule jest nazwa 
Konkursu, ewentualnie 

rozwiązanie. 



30% 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 obiek-

tami 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 bę-
dziemy mogli przedstawić Państwu kolejne „Obiekty Rekomendowane”.

Także inicjatywa z obiektami z listy „Poznaj Taniej” utknęła w mart- 
wym punkcie. Może to dla Was niezrozumiałe, ale i ja tego nie rozumiem, że 
generalnie brak jest zainteresowania współpracą. Jest owszem kilka wyjąt-
ków, ale spora część Partnerów zdaje się jakby niezainteresowana publika-
cjami 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”.

Paweł Cukrowski

Ambasador 2.0
Sprawa jest o tyle ważna dla nas, że parę osób czy to bezpośred-

nio, czy przez FB pytało o możliwość zakupu flagietek „Psk”, a nie 
wiedzieliśmy co odpowiedzieć. Teraz pojawiły się takie możliwo-

ści. Mamy te flagietki i chętnie je udostępnimy wszystkim chętnym.  
Cena: 29 złotych plus wysyłka 7 zł. Aktualnym Prenumeratorom 

wyślemy je łącznie z kolejnymi numerami „Psk” bez dopłat.

A co dAlej?
Dalej chcielibyśmy, abyście to Państwo zdjęcia z naszą flagietką 

umieszczali wszędzie tam, gdzie to możliwe. U siebie w mediach spo-
łecznościowych, przy wpisach na cudzych stronach. Chcemy także, 
byście się Państwo fotografowali na tle obiektów opisywanych i wska-
zywanych przez nas. 

Po co to?
Po to, aby rozpowszechnić świadomość istnienia naszego Miesięcz-

nika, nie ma co tu owijać w bawełnę. To jest główny motyw tej inicjaty-
wy. Ale są i inne. Jakie? O tym napiszemy w następnym numerze „Psk”. 

co W zAmiAn?
No właśnie. Co w zamian. Na już możemy dać 10% (w zaokrą-

gleniu do pełnego złotego, na teraz 8 złotych) upustu przy zakupie 
prenumeraty, te osoby które już wpłaciły, za flagietkę niech zapłaca 
nie 29, a 21 złotych. 

Chętni na udział w Marszu Śledzia będą rekrutowani wyłącznie 
spośród Ambasadorów. Dwóm szczególnie wyróżniającym się Am-
basadorom przekażemy bezpłatne wejściówki na Marsz, jeśli będzie 
ich więcej – zrobimy losowanie.

Na razie wspomniane wcześniej inne „fanty” dalej znajdują się 
w sferze zamierzeń, ale być może coś się z nich jednak skrystalizuje 
i przybierze konkretną postać.

Pod adresem: ambasador@poznaj-swoj-kraj.pl czekamy na 
kontakt od chętnych. Prześlemy wówczas deklarację przystąpienia 
do inicjatywy, zawierającą praktycznie tylko zgody na publikacje wize-
runku, imienia, nazwiska i miejscowości. Zgoda może być oczywiście 
ograniczona tylko do imienia, albo nazwy miejscowości.

Czekamy także na „starych” Ambasadorów. Z naszej strony nic 
się nie zmieniło. Flagietki Państwo mają, zawsze można jednak wy-
stąpić o nową, wyślemy w podanych cenach.

Paweł Cukrowski

Obiekty Rekomendowane  
10% zniżki dla naszych Prenumeratorów 

Zwracamy uwagę, że zniżka w „Obiektach Rekomendowa-
nych” obejmuje tylko cenę za nocleg. Jeśli noclegi liczone są tyl-
ko 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.

Wycieczka z przewodnikiem
75-329 Koszalin, ul. Kazimierza Wyki 12/8

692-455-178 
biuro@wycieczkazprzewodnikiem.pl
www.wycieczkazprzewodnikiem.pl

Wycieczki krajowe 
i zagraniczne10

%
  z

ni
żk

i

Zniżki dla Prenumeratorów
Biuro Podróży artur

00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9/38
602-431-440 

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

Wycieczki krajowe 
i zagraniczne15

%
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Państwo Knapowie z Krakowa na spływie kajakowym Nidą.
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rynek w chęcinach ma kształt kwadratu z uliczkami 
rozchodzącymi się we wszystkie strony świata. wokół 
rynku stoją kamienice, niektóre z nich posiadają cechy 
zabudowy sięgającej nawet XV wieku. w jednej z nich 
mieści się „zajazd pod srebrną Górą”, którego nazwa 
pochodzi albo od nazwiska właściciela - żyd silberg, 
albo od wydobywanego srebra w okolicach chęcin 
wraz z rudami ołowiu i miedzi. na konkursowym zdję-
ciu widać już pomnik władysława łokietka, który sta-
nął w październiku 2018. Będąc w chęcinach miesiąc 
wcześniej, nie mam go jeszcze na zdjęciach :) 
otrzymaliśmy 37 odpowiedzi mailowych i 3 kart-
ki. Jedna odpowiedź była błędna, a my dziękujemy 
wszystkim, a szczególnie p. Karinie za piękny opis te-
go miejsca. wysyłamy upominek. 

na zdjęciu pokazali-
śmy niebosiężny wia-
dukt na linii kolejowej 
z Laskowic pomorskich 
do wierzchucina  
w Leosi. o tym wia- 
dukcie piszemy szerzej 
na stronie 87.
odpowiedzi otrzymali-
śmy wyłącznie mailem. 
Było ich 21, ale aż trzy 
błędne. szkoda.
nagrodę wylosowała 
p. Małgorzata Buda 
z Wolsztyna.  

na fotografii pokazaliśmy prezentowany już w „psk” 
wodospad na rzece wilczce w międzygórzu, w masy-
wie śnieżnika.

otrzymaliśmy 42 odpowiedzi, w tym dwie kartki.

nagrodę wylosował p. Arkadiusz z Gorlic.

KONKUrSY I rOZWIąZANIA 

uwaGa: zmieniliśmy nieco formułę 
konkursów. pytania do Konkursu 

Krajoznawczego (długofalowego) 
prezentujemy teraz na stronie nr 92. tam też 

przedstawiliśmy zasady owego konkursu.
odpowiedzi na pytania z tej strony 

będą nagradzane tylko upominkiem od 
wydawnictwa compass. 

co to za  
miasto?

co to za miasto? - rozwiązanie

Fotozagadka - rozwiązanie

Znasz-li - rozwiązanie

 to ruiny jednego z kilkuset zamków na 
ziemiach polskich. Którego?
prosimy o odpowiedzi do 25. stycznia 
2021 r. 

zdjęcie niczym z horroru, gdy strudzony wędrowiec zapragnie poszukać schronienia... no właśnie, gdzie? Gdzie jest ten 
budynek? na odpowiedzi czekamy do 25. stycznia 2021 r. 

Fotozagadka
Co to za obiekt i gdzie się znajduje?

Znasz-li

Nagrody do konkursów funduje Wydawnictwo Kartograficzne 

Bajecznie kolorowe i idealnie pasujące do siebie kamieniczki na rynku pewnego miasta. Którego?
prosimy o odpowiedzi do do 25. stycznia 2021 r. 

Przypominamy, że nie bierzemy pod uwagę odpowiedzi przysyłanych bez stosownego 
podpisu w nagłówku maila: „Miasto”, „Fotozagadka”, „Znaszli”. 

Prosimy każdego, kto zechce aby umieszczono jego 
imię i nazwisko w naszym Miesięczniku, a także 

miejscowość, w której mieszka, aby udzielił nam 
wyraźniej na to zgody, poprzez dopisanie do swoich 

odpowiedzi formułki: 
Proszę o publikację podpisu do odpowiedzi: Paweł 

Cukrowski z Warszawy (proszę oczywiście podać 
swoje dane...). 

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym



30% 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 obiek-

tami 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 bę-
dziemy mogli przedstawić Państwu kolejne „Obiekty Rekomendowane”.

Także inicjatywa z obiektami z listy „Poznaj Taniej” utknęła w mart- 
wym punkcie. Może to dla Was niezrozumiałe, ale i ja tego nie rozumiem, że 
generalnie brak jest zainteresowania współpracą. Jest owszem kilka wyjąt-
ków, ale spora część Partnerów zdaje się jakby niezainteresowana publika-
cjami 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”.

Paweł Cukrowski

Nasi Czytelnicy
Panie redaktorze, czytając artykuł o Mazurach na rowerze zo-

baczyłem zdjęcie wiatraka ze Starej Różanki. Byłem tam ponad 
dwadzieścia lat temu i znalazłem w albumie prawie identyczne 

zrobione w sierpniu 1999 r. Wtedy rzeczywiście działała tam restau-
racja, a zdjęcie dołączam (jest na nim żona z synem). 

Jak tam trafiłem? 
Byliśmy na wakacjach w Pieckach na campingu z przyczepą campin-

gową i objeżdżaliśmy samochodem Mazury. Do Starej Różanki trafi-
liśmy jadąc z Gierłoży do Kętrzyna. Byliśmy również w Świętej Lipce 
i Reszlu. Kościół w Świętej Lipce był wtedy żółty jak na załączonym 
zdjęciu. A i drogi pewnie teraz lepsze i gastronomia bardziej roz-
winięta, pizzerii nie było. Ale wydaje mi się, że było bezpieczniej... 
Pozdrawiam serdecznie i turystycznie.

Andrzej Wisławski z Pabianic (ambasador Psk). 

Obiekty Rekomendowane  
10% zniżki dla naszych Prenumeratorów 

Wycieczka z przewodnikiem
75-329 Koszalin, ul. Kazimierza Wyki 12/8

692-455-178 
biuro@wycieczkazprzewodnikiem.pl
www.wycieczkazprzewodnikiem.pl

Wycieczki krajowe 
i zagraniczne10
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Zniżki dla Prenumeratorów
Biuro Podróży artur

00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9/38
602-431-440 

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

Wycieczki krajowe 
i zagraniczne15
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Wydawnictwo Kartograficzne

Przewodniki i mapy Compass
– idealne na prezent 

Pełna oferta na 
www.compass.krakow.pl


