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NOWOŚĆ!
dOstępNe Od kWietNia 2021

Kończymy przyjmowanie wpłat na prenumeratę roku 2021. Ostateczny termin to moment ukazania się 
końcowego numeru rocznika 2020. Potem już nie będzie możliwości przyjmowania wpłat, pozostanie ewen-
tualnie sprzedaż wysyłkowa.

Prenumeratę na rok 2022 zaczniemy przyjmować dopiero po wakacjach, zapraszamy!
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yjątkowo długo przyszło Wam czekać na nowy numer „Poznaj 

swój kraj”... Niestety, i nas otacza złowroga pandemia. Pozamykała nam 
szlaki (dawniej, potem otworzyła), muzea, zabytki. Restauracje i hotele/
pensjonaty. A teraz jeszcze zaczęła wybierać „po nazwisku”. I niestety, po-
łowa „załogi” się położyła, jej reszta jakoś się jeszcze trzyma... Ale proszę 
się nie niepokoić. Dochodzimy do zdrowia, a wysyłką prenumerat zajmo-
wała się i tak ta zdrowa połowa, tak więc nie ma mowy o „sprzedaży” wi-
rusa pomiędzy wierszami...

Także ci „elektroniczni” dostali (już) niezainfekowane pliki.

Co zatem przygotowaliśmy?
Wyjątkowo dużo o Krakowie. O Krakowskim Salonie Ekonomicznym 

NBP, gdzie można się dowiedzieć wielu interesujących informacji o pieniądzu w dziejach, ile był wart, skąd się 
brał, jak wyglądał. 

Warto też od razu zajrzeć do Nowej Huty, do muzeum tego miasta. Czy było idealne? Czy można by je po-
równać z ... Zamościem? Oba wybudowano od podstaw, jak to się mówi: na surowym korzeniu. Oba na swój 
sposób miały być idealne...

Jest w tym numerze sporo wycieczek, a to w Góry Sowie, a to w Beskid Wyspowy. Ja osobiście zapraszam nad 
Bug, dawno tam nie byliśmy, warto sobie przypomnieć tę ciszę, ten spokój, te przestrzenie, zapach sierpniowych 
pól... I ta delikatna niepewność, czy będzie most, czy też nie?

Kontynuujemy wędrówkę Głównym Szlakiem Beskidzkim, a odważnych i szukających mocnych wyzwań za-
praszamy na Orlą Perć. Tych, którzy chcą wcześniej zobaczyć, co ich tam może czekać zapraszamy na stronę 64.

Nie możemy Was jeszcze zaprosić do udziału w Marszu Śledzia 2021. Organizatorzy wciąż jeszcze nie otrzy-
mali zgody władz na jego przeprowadzenie. Przypominamy, że mamy do rozdania dwie wejściówki na przej-
ście. Warunek – to niesienie naszej flagi i...? W pierwszej kolejności zapraszamy aktywnych Ambasadorów...

Mamy natomiast potwierdzenie organizacji rajdu rowerowego na orientacją BIKE-ORIENT 2021. Odbędzie 
się on 3. lipca br. w miejscowości Kozów – 15 km na południe od miasta Końskie.

I jeszcze jedno – wkrótce będziemy zamykać przyjmowanie wpłat na prenumeratę roku 2021. Tych, którzy 
jeszcze nie dokonali wpłaty prosimy o przelewy, zapraszamy też nowych Czytelników do tej formy nabywania 
naszego czasopisma.

Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski

Moi mili

3. lipca 2021



2

Olsztyn

Gdańsk
Koszalin

Bydgoszcz

Białystok

Wrocław

Łódź

Lublin

RzeszówKatowice

Poznań

Zielona Góra

Warszawa

Kraków

Brodnia s. 90

Kraków  s. 3
Kraków  s. 44

Kraków  s. 24

Orla Perć s. 65

Zamość s. 56

Zamość s. 8

Cieleśnica s. 80

Wzdłuż Bugu  s. 48

Czerna s. 74

Poręby Dymarskie s. 27

Góry Sowie s. 31

Beskid Wyspowy s. 39

Radzyń Chełmiński s. 84

Przesieka s. 95

GBS s. 16

Rudzica s. 88

Szczecin

Suwałki

Artykuł wstępny  ....................... 1
Spis treści  .................................. 2

Pieniądze! W Krakowskim  
Salonie Ekonomicznym NBP  ..... 3
Temat miesiąca

Zamość  ..................................... 8
Polskie miasta

Główny Szlak Beskidzki cz. V .. 16
Wyprawa z plecakiem

Muzeum w Nowej Hucie.......... 24
Muzeum

Drewniany kościół z Cmolasu  . 27
Architektura drewniana

Tydzień w Górach Sowich  ....... 31
Trasa dla Ciebie

Beskid Wyspowy  .................... 39
Pomysł na wycieczkę

Narodowy Bank Polski  
w Krakowie  .............................  44
Zabytek

Rowerem  
wzdłuż Bugu  ........................... 48
Rowerem na weekend

Twierdza Zamość  ................... 56
Fortyfikacje
A chodźże na pole!  ................. 64
Kraj
Orla Perć ................................. 65
Górskim Szlakiem

Klasztor Karmelitów Bosych 
w Czernej ................................ 74
Kościoły i sanktuaria

Cieleśnica  ................................ 80
Dworki i pałace

Radzyń Chełmiński  ................. 84
Zamki i ruiny

Kamień Rudzicki  ..................... 88
Głazy i ostańce

Konkurs Krajoznawczy ............ 89
Konkursy i rozwiązania

Brodnia  ................................... 90
Nie tylko Powązki

Żmija zygzakowata  ................. 92
Bliżej zwierząt

Zawilec gajowy  ....................... 94
W świecie roślin

Wodospad Podgórnej  ............. 95
Z naszej okładki
Krzyżówka  ............................. 97
Konkursy i rozwiązania

Konkursy krajoznawcze........... 96
Konkursy i rozwiązania
Bralczyk o brodzie  .................. 98
Bralczyk o... 

Konkurs dla Uczniów ............... 99
Konkursy i rozwiązania
Kolorowanka ........................  100
Konkursy i rozwiązania
Współczesne odrodzenie 
miasta renesansu 10/68 ....  III str. okł.
Artykuł archiwalny

sPis treści

Redakcja: 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 17 
tel: 22-299-70-74, redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl
Redaktor Naczelny: Paweł Cukrowski
Grafika i skład: Tomasz Rządkowski
Okładka:  Wodospad Podgórnej, Karkonosze, fot. Paweł Cukrowski 
Nakład: 4200 egz.

Kod numeru:  MC40 0313 1961 
Numer konta: PKO BP 02 1020 1026 0000 1602 0119 3895

Autorzy tekstów i zdjęć:  Jerzy Bralczyk, Paweł Cukrowski, Agnieszka 
Cygan, Anna Dąbek, Barbara Fliegel, Ewa Jasińska, Michał Knap, Muzeum 
Krakowa, NBP, Kamil Nowak, Mirosław Pisarkiewicz, Ludmiła Rumpel, 
Jerzy Samusik, Katarzyna Samusik, Anna Tucznio, Krzysztof Wojtasiński, 
Jan Wortyński, Agnieszka Wójcik, Anna i Piotr Wywiał, Krzysztof Żyra. 
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.01/58 10/20



Pieniądze!
W Krakowskim Salonie 
Ekonomicznym NBP

temat miesiąca

Kraków

Mają różne kształty, są prostokątne, kwadratowe, eliptyczne i okrągłe, 
a niekiedy nawet kuliste. Jest jednak nieomal niemożliwe by ktoś płacił nimi 
w sklepie. Ich realna wartość na ogół znacznie przekracza nominał. Wykonane 
są ze szlachetnych kruszców: złota i srebra, czasem platyny, zdobione 
minerałami i cyrkoniami, i stanowią obiekt pożądania kolekcjonerów na całym 
świecie. Pieniądze. Monety i banknoty. Każdy miał je w ręku, ale czy znalazł 
chwilę, by się zastanowić co oznaczają na nich liczby, symbole i postacie?

Budynek NBP, Barbakan i Plac Grunwaldzki
dokończeNie artykułu  

w PSk Nr 687
3
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Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Marzenia o stworzeniu miasta, które łączyłoby funkcjonalność 
z harmonią i bezpieczeństwem, towarzyszą ludzkości od czasów 
starożytnych. Koncepcje „miast idealnych” pojawiały się w umysłach 
wielkich myślicieli każdej z epok, począwszy od rozważań Platona 
i Arystotelesa, aż po projekty wybitnych architektów i urbanistów 
XXI wieku. Niezwykłym efektem jednej z takich wizji jest miasto 
Zamość – spełnione marzenie kanclerza wielkiego koronnego – 
Jana Zamoyskiego o posiadaniu miasta idealnego.

Zamość Zamość 
miasto spełnionych marzeń

POlsKie miasta

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 687



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

wyPrawa Z PlecaKiem

Karpacka buczyna w najpiękniejszej, wiosennej odsłonie.

Rymanów-Zdrój  

Chyrowa

Zaczynamy kolejny dzień na szlaku. dzień wcześniej 
Beskid niski zafundował nam prawdziwy test 
przetrwania. nie złamał nas, ale czy wzmocnił? Okaże 
się to podczas kolejnych prób, z których pierwsza już 
za chwilę. Bo przed nami dzień piąty, który zapowiada 
się wyjątkowo uzdrowiskowo i relaksacyjnie.

Główny Szlak  
Beskidzki  dzień 5  
Rymanów-Zdrój – Chyrowa 29 km 
(łącznie 164 km) 

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 687

9
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Muzealna opowieść 
o Nowej Hucie

muZeum

Niecodzienne to muzeum. No bo jak tu pokazać coś, co jeszcze nie 
tak dawno było dniem powszednim dziesiątek i setek tysięcy ludzi? 
Nowa Huta, dziś dzielnica Krakowa, miała być wzorcowym miastem 
nowej, socjalistycznej Polski. Szerokie ulice, dużo zieleni, szkoły, żłobki, 
przedszkola, kina, kawiarnie, a nawet teatr. Miasto zbudowane jak 
Zamość – na surowym korzeniu. Udało się, czy nie?

Budynek kina, zabytek 
późnego socrealizmu, został 
zaprojektowany przez Andrzeja 
Uniejewskiego. Mieściły się w 
nim dwie sale kinowe – duża, 
z balkonem, wyposażona 
w 680 miejsc (obecnie sala 
wystaw czasowych) i mała 
dla 170 osób (obecnie sala 
edukacyjna), a także obszerne 
hole, reprezentacyjne klatki 
schodowe i dwa schrony 
przeciwlotnicze zlokalizowane 
w podziemiach.

Kraków

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 687



Drewniany  kościół z Cmolasu
architeKtura drewniana

O Staropolskim Okręgu Przemysłowym opierającym się na hutnictwie 
żelaza w rejonie Gór Świętokrzystkich wiedza jest dosyć powszechna. 
Niemniej i tereny położone na północ od Rzeszowa mają swoją tradycję 
hutniczą. Słychać ją do dziś, ale już tylko w nazwach miejscowości tam 
położonych. Jedną z nich są  Dymarki Porąbkowskie.

Poręby 
Dymarskie

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 687 Kościół pw. św. St. Biskupa i św. Wojciecha w Porębach Dymarskich 27



Tydzień w Górach 
Sowich 

POmysł na wyciecZKę

Góry Sowie

Pierwszy covidowy lipiec. Wraz z synem wybrałam się koleją w tajemnicze 
Góry Sowie. Wiele słyszeliśmy z synem o malowniczych tam tunelach, 
wiaduktach, czy mostach kolejowych, ale też o zagadkowych budowlach 
pochodzących z czasów II wojny światowej.
Pierwszym etapem wyprawy był dojazd pociągiem Intercity do stacji 
Wałbrzych Miasto.

Na szczycie Wielkiej Sowy (1015 m n.p.m.)
dokończeNie artykułu  

w PSk Nr 68731



Weekend 
w Beskidzie Wyspowym

POmysł na wyciecZKę

Beskid 
Wyspowy

Blisko tam z Krakowa, ale mimo tego turystów tam niewielu. 
Kto wie, może to i lepiej? Są jeszcze wspaniałe miejsca, do 
podziwiania których nie trzeba stać w kolejce jak to się dzieje 
w Tatrach, czy Karkonoszach. Dobrą propozycją są więc 
dwie wycieczki po mniej znanych, o intrygujących nazwami 
szczytach, jak Paproć i Miejska Góra albo Pępówka i Łyżka.

Wąwóz w drodze na Pępówkę
dokończeNie artykułu  

w PSk Nr 687 39
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Narodowy Bank Polski
w Krakowie   

ZaByteK

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Chociaż kamienica przy ulicy Basztowej 20 w Krakowie nie 
ma jeszcze nawet stu lat, to kryje w sobie szereg ciekawostek, 
zapomnianych faktów i tajemnic. Zainteresowani tymi ostatnimi 
poczują się z pewnością zawiedzeni, bo nie uchylimy z nich nawet 
rąbka. W końcu budynek jest siedzibą banku, a to zobowiązuje do 
milczenia...

Kraków

Główna fasada banku 
widziana przez pryzmat baniek 
mydlanych puszczanych na 
pełnym życia placu między 
Bramą Floriańską a Barbakanem. 

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 687
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Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

rOwerem na weeKend

Lubię wyjeżdżać rowerem na wschód od Warszawy.  
Godzina jazdy pociągiem, a człowiek od razu jest w „innym 
świecie”. Te lasy, te przestrzenie, cisza, to jest to, czego 
mieszczuchowi, zamkniętemu w siatce ulic wielkiego miasta 
potrzeba najbardziej. I ta wolność, która towarzyszy wędrówce, 
że zda się, że nic więcej do szczęścia nie potrzeba...

Rowerem
wzdłuż Bugu

Drohiczyn

Małkinia

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 687
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FOrtyFiKacje

Twierdza 
Zamość

Zamość jest inny. Już od samego jego początku tak było. Powstał nie jak wiele 
innych miast gdzieś przy brodach, na skrzyżowaniu szlaków, nad zatoką, czy 
u ujścia rzek, lecz z kaprysu pewnego możnowładcy. Człowieka niezwykle 
światłego i wykształconego, autora jednej z najmądrzejszych sentencji 
dotyczących młodego pokolenia...

Zamość

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 687
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Orla Perć

Przejście Orlą Percią jest marzeniem wielu osób, 
w końcu to szlak turystyczny, jeden z wielu, przez 
co można zrozumieć, że dla każdego, ale czy rzeczy-
wiście każdy tam może iść? Nawet ten, co zdobył już 
pierwsze dwutysięczniki? Zdecydowanie nie.

Ten szlak jest inny. By nim przejść, trzeba mieć nie 
tylko odpowiednie przygotowanie kondycyjne i oswo-
jenie się z przestrzenią, zdobytą na innych, mniej wy-
magających szlakach, Tu trzeba mieć jeszcze świado-
mość, co czeka wędrowca na tym szlaku, w co się on 
może „wpakować”, póki jest na to czas.

Ale jak to zrobić, nie będąc na miejscu? Żaden tekst 
nie odda przestworza, żadne zdjęcie nie jest tak ob-
szerne, by pokazać tyle przestrzeni i tyle informacji 
o szlaku co dobry film.

Tu z  pomocą przychodzi kanał filmowy na profilu 
YouTube – „A chodźże na pole!” Ponad czterdziesto-
minutowy film odsłoni wszystkie uroki Orlej Perci. 
Pokaże wśród nich także te „problematyczne”. To 
nie tylko dobrze pokazany szlak, ale również cieka-
wy komentarz wiernie oddający to, czego można się 
po nim można spodziewać.

Jeśli to komuś nie wystarczy, może się wybrać na 
wirtualną wycieczkę. To już ponad dwieście minut ma-
teriału w technologii „360°” z przejścia całego szlaku. 
Jest to jedyny taki film w Internecie, tak dokładnie 
pokazujący – dosłownie – każdy moment ze szlaku.

Co oznacza technologia „360°”? Film został nagra-
ny kamerą sferyczną, co pozwala na rozglądanie się 
widza dowolnym kierunku. Ale nie jest to film, któ-
ry można odtworzyć na każdym urządzeniu, o czym 
autor informuje w „instrukcji” (osobnym filmie) i tłu-
maczy tam w jaki sposób oglądać tego typu materiały.

Jak znaleźć ten portal? Wystarczy na YouTube wpi-
sać nazwę kanału „A chodźże na pole!” Jest tam 
również wiele innych inspirujących i pomagających 
w zaplanowaniu wycieczek filmów, nie tylko z Tatr. 
Znajdziesz również opis szlaków, na które spokojnie 
można wybrać się z ośmiolatkiem.                                    

Tekst i zdjęcia: Anna i Piotr Wywiał

A chodźże  
na pole!
czyli wyjdź na dwór.

Kraj

Ja - Piotr i moja żona - Anna, jesteśmy małżeństwem 
z prawie trzynastoletnim stażem, w którym jedenaście lat 
temu pojawiła się nasza córka Zosia.

Prowadzimy ten kanał, bo chcemy zarażać ludzi do rodzin-
nego, zdrowego, ale jednocześnie przyjemnego spędza-
nia czasu, i to niewielkim kosztem. W naszych filmach znaj-
dziesz wszystkie informacje potrzebne do przygotowania 
się do wycieczki, a w opisie każdego filmu, znajdziesz linki 
do miejsc parkingowych, cenników, map z trasami i innymi 
przydatnymi informacjami dotyczącymi danego szlaku.

A chodźże na pole! - serdecznie zapraszamy!



Orla Perć 
GórsKim sZlaKiem

Orla Perć. 
miejsce znane chyba każdemu miłośnikowi gór. wielu osobom na samą 
myśl o tym szlaku robi się słabo, a ci, którzy go przeszli, wspomnienia 
w pamięci zachowają do końca życia.
na tym powstałym w roku 1906, a uważanym za najtrudniejszy szlak 
w całych tatrach, do dziś zginęło około stu pięćdziesięciu osób...

Trawers Buczynowych Czub
dokończeNie artykułu  

w PSk Nr 687

Orla Perć
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Klasztor Karmelitów Bosych  
w Czernej 
przeszłość i teraźniejszość

KOściOły i sanKtuaria

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

W samym sercu Doliny Eliaszówki, w południowej części Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej, cztery kilometry na północ od Krzeszowic, 
na rozległym wzgórzu wznosi się Klasztor Karmelitów Bosych wraz 
z Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego. 
Miejsce to jest niezwykłe, naznaczone zarówno pięknem tamtejszego 
krajobrazu, jak i burzliwą historią sięgającą prawie czterystu lat wstecz.

Czerna

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 687
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Pałac 
w Cieleśnicy

dwOrKi i Pałace

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Cieleśnica

Historia tego miejsca na Równinie Łukowskiej zaczyna się w XV wieku, gdy było 
ono w posiadaniu bojarskiej rodziny Andruszkiewiczów. Ostatnim właścicielem 
z tego rodu był Ławryn Andruszkiewicz herbu Mogiła, żonaty z niejaką 
Hornowską.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 687



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

ZamKi i ruiny

Radzyń 
Chełmiński Radzyń Chełmiński

Zamek wielu panów

Dla młodszych Czytelników „Poznaj swój kraj” te mury to tylko 
milcząca pamiątka niełatwej historii polsko-krzyżackiego 
pogranicza. Tym starszym, zapewne kołacze się jeszcze 
w głowie niezapomniany pan Tomasz, Karen, „Sokole Oko” 
i wielu innych znakomitych aktorów tamtego (przełom lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku) okresu, 
grających role poszukiwaczy skarbów w filmie pt. „Pan  
 Samochodzik i templariusze”.

Elewacje wież i murów przecina 
sieć rombów z ciemnej cegły, 
w skrzydle południowym 
otwiera się wysoka wneka 
z przejazdem bramnym. 
Bystrego obserwatora 
zaciekawią pewnie wielkie 
belki wystające z elewacji, 
które dawniej podtrzymywały 
zewnetrze ganki obronne. 
Wokół zamku sterczą relikty 
muru parchamu z ułomkiem 
gdaniska, a w południowej 
stronie mieści się boisko 
piłkarskie otoczone murami, 
oczywiście założone w miejscu 
podzamcza.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 687
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Kamień Rudzicki
GłaZy i Ostańce

Rudzica

Kamień Rudzicki znajduje się w lasku na północny-wschód od centrum wsi 
Rudzice, leżącej na Śląsku Cieszyńskim Dochodzi się do niego idąc z centrum tej 
miejscowości najpierw ulicą Leśną, przy końcu której należy skręcić w dróżkę 
odchodzącą w prawo, a następnie podążać leśną ścieżką. Już tylko krótki spacer 
dzieli wędrowca od tytułowego głazu, przy którym stoi tablica informacyjna.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 687
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Cmentarz
rzymskokatolicki w Brodni

nie tylKO POwąZKi

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Brodnia 

Są takie zagubione w historii miejscowości, które chociaż przez wieki odgrywały 
w życiu kraju niemałą rolę, to obecnie są niemal zapomniane, i tylko śnią o swojej 
przeszłości, gdzieś z dala od głównych traktów, które dziś mają już też całkiem inny 
przebieg.

Cmentarz w Brodni

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 687
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Żmija zygzakowata

Podczas wiosennych, letnich i jesiennych wycieczek po Polsce, 
turysta na swej drodze może spotkać kilka gatunków węży: żmiję 
zygzakowatą, gniewosza plamistego, Węża Eskulapa, zaskrońca 
zwyczajnego, zaskrońca rybołowa oraz beznogą jaszczurkę – 
padalca zwyczajnego.

Bliżej ZwierZąt

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 687
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Zawilec gajowy
w świecie  rOślin

To roślina, której łacińska nazwa 
brzmi Anemone nemorosa L. 
Zaklasyfikowana jest ona do 
rodziny jaskrowatych. W naszym 
kraju jest to roślina pospolita, 
popularna na niżu, w górach 
natomiast powyżej regla górnego 
w zasadzie nie występuje. 
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Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym
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dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 687



Wodospad Podgórnej 
Karkonosze

Z nasZej OKładKi

Przesieka

Chociaż to trzeci pod względem wysokości wodospad w polskiej części Karkonoszy – 
tłumów wokół niego brak. Także i trafić do niego nie jest trudno. Dojście, zwłaszcza na 
ostatnim odcinku jest oznakowane. Zatem – idziemy!

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 687
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Zdjęcie w nr 10/20 przedstawia ruiny spichlerza nad narwią kojarzone 
z twierdzą w modlinie. 
Budowla o długości 165m powstała w latach 1838-44 z przeznaczeniem 
na spichlerz zbożowy. Projekt wykonał jan jakub Gaya na zlecenie Ban-
ku Polskiego.
jest to budowla neorenesansowa, czterokondygnacyjna od zewnątrz, 
wewnątrz posiada sześć kondygnacji. Grubość murów w części partero-
wej wynosi 180 cm. Obecnie brak skrzydła zachodniego.
wciąż widać bogactwo architektoniczne w łukowych otworach, masz-
karonach, czy zdobieniach fasady południowej z centralnym porta-
lem. Północna część budynku od strony narwi wciąż wyposażona jest 
w urządzenia dźwigowe przy największym środkowym portalu.

taki opis zabytku otrzymaliśmy od p. Kariny z Sannik. dziękujemy i wy-
syłamy upominek.

Otrzymaliśmy 44 odpowiedzi mailowe i dwie kartki.
wszystkie odpowiedzi były prawidłowe.
nagrodę wylosowała p. Małgorzata Buda z Wolsztyna.

KONKURSy I ROZWIąZANIA 

dziękujemy także za kilkadziesiąt odpowiedzi mailowych bez tytułu. Niestety nie zostały one 
uwzględnione ani w podanych liczbach odpowiedzi, ani w losowaniu upominków. Przykro nam. 

konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl

Co to za  
miasto?

Zagadkowy bu-
dynek przesło-
nięty gotycko-re-
nesansowym wo-
alem. jaką pełnił 
niegdyś rolę?

Bardzo charakterystyczna grupa skał, mająca coś z pewną oleistą rośliną, ale i zegarem wspólnego. jak się nazywa?

Fotozagadka
Co to za obiekt i gdzie się znajduje?

Znasz-li

nie jest zbyt duże, ale swego czasu była o nim mowa w każdym podręczniku historii najnowszej. 
O które miasto tu chodzi?

Na odpowiedzi 
do wszystkich 

konkursów 
czekamy  

do 7. czerwca 
2021 roku.

Prosimy każdego, 
kto zechce aby 

umieszczono jego 
imię i nazwisko 

w naszym Miesięcz-
niku, a także miej-
scowość, w której 

mieszka, aby udzie-
lił nam wyraźniej 
na to zgody, po-

przez dopisanie do 
swoich odpowiedzi 

formułki:  
Proszę o publikację 
podpisu do odpo-
wiedzi: Paweł Cu-
krowski z Warsza-

wy (proszę oczywi-
ście podać swoje 

dane...). 

Fotkę wykonano z wieży widokowej na wieżycy. szczyt 
ten stanowi najwyższe, naturalne wzniesienie polskich 
pojezierzy oraz całego niżu Polskiego.
Obecnie na jego szczycie znajdującym się 329 m n.p.m. 
mieści się wieża widokowa imienia jana Pawła ii, wzniesio-
na w 1997 roku, a wyremontowana w roku 2019. jest to już 
piąta wieża w tym miejscu. rozpościera się z niej malowni-
czy widok m.in. na wzgórza szymbarskie oraz jeziora „Kół-
ka raduńskiego”. wzgórze porasta bukowy las.

tak fotkę opisał p. Leszek ze Starachowic, (dziękujemy, 
wyślemy upominek) natomiast nagroda za prawidłową 
odpowiedź powędruje do Rawy Mazowieckiej, do p. Ja-
niny Jagielskiej-Zakonnik.

Otrzymaliśmy 36 prawidłowych odpowiedzi mailowych 
i dwie kartki. 

Co to za miasto? - rozwiązanie

Znasz-li - rozwiązanie

Fotozagadka - rozwiązanie

Oczywiście świnOujście z drogą wodną do szczecina, będące jednym 
z polskich okien na świat. miasto-uzdrowisko, położone na trzech wiel-
kich i kilkudziesięciu mniejszych wyspach.

Otrzymaliśmy 40 odpowiedzi mailowych i trzy kartki. Prawie wszyst-
kie odpowiedzi były prawidłowe. nagrodę wyślemy do p. Leszka 
z Poznania. 

Nagrody do konkursów funduje Wydawnictwo  

Kartograficzne  

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym
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Bród jest od brodzić, bród przebywa się, brodząc 
w wodzie rzeki, tam, gdzie najpłyciej. Gdy 
nie było mostu, szło się brodem – najpierw 
próbowało się brodu, a potem już szło albo 
jechało – konno, wozem, różnie. Prasłowiańskie 
broditi to było właśnie „chodzić, brnąć” - przez 
wodę, przez błoto.

FelietOn BralcZyKa

Bród
Co to za drzewo?
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Dziś rzadziej się brodzi, by przebyć wodną przeszkodę, bro-
dzi się w brodziku, dzieci to robią, brodzą też przy brzegu 
morza, raczej dla przyjemności.

 

Jerzy Bralczyk 

NAgrody fuNduje

Wydawnictwo Kartograficzne

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

ARTyKUŁ ARCHIWALNy  PSK 10/1968

W poprzednim numerze „Psk” pytaliśmy o drugi najstarszy cis w Polsce. To drzewo rosnące 
niemal tuż przy drodze, w starym przypałacowym parku w Bystrzycy, na drodze z Wlenia 
do Bełczyny na Dolnym Śląsku. 
  
Otrzymaliśmy 18 maili i tylko dwie kartki. Aż trzy odpowiedzi były błędne.
Nagrodę wyślemy do p. Aleksandry Saganowskiej z Łodzi.

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

na odpowiedzi czekamy do 7. czerwca 2021.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 687



...Z letnich czasów
w but zgrzewany się wystroisz.
na podeszwie bez obcasów.
a robota takiej wiary,
że się puszczaj na moczary,
suchą nogą przejdziesz stawy.

Parafraza „Kordiana” j. słowackiego.

Wodoszczelne ochraniacze na obuwie

Na błoto, na brody, na deszcz...  Na rower, na łódkę, na...

Szczegóły  
wewnątrz numeru.


