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Gotycki most w Kłodzku

Chełmiec

Cena 15,90 zł

Mamerki

Wydawnictwo Kartograficzne

Prenumerata 2022

Gotowy przepis
na wycieczkę!
Wydawnictwo oferuje całą gamę hybrydowych opracowań,
będących połączeniem mapy z przewodnikiem pod wspólnym
tytułem: „Wybrany region Polski - 101 atrakcji turystycznych”.
To gotowy przepis na wycieczkę.

Zwykle w tym właśnie czasie ogłaszaliśmy prenumeratę na rok następny. Tym razem ze względu na brak postępu w likwidacji opóźnienia musimy jeszcze chwilę się zastanowić, jak będziemy wydawać nasze
czasopismo w 2022 roku.
Na pewno będzie tak, jak było w roku ubiegłym po względem ceny.
Na początku będzie ona stosunkowo niska, a to dlatego, że do czasopism
z rocznikiem 2022 na winiecie będzie jeszcze wiele czasu. Z ukazaniem
się każdego kolejnego czasopisma cena prenumeraty będzie rosła, ale
nie z powodu inflacji czy „zmiany cen”, a w z powodu zbliżania się do
czasu wydania pierwszego numeru.
I tak, początkowa cena prenumeraty 2021 wynosiła 79 złotych, ale
doszła do 90 zł. Podobnie zrobimy dla prenumeraty 2022. Nie wiemy jeszcze tylko, ile będzie numerów z rocznikiem 2022 na winiecie.
Ceny jednostkowej czasopisma, przynajmniej wg sytuacji na dziś,
nie będziemy zmieniać.

Marsz Śledzia 2021
21.08.2021

Obiekty Rekomendowane

10% zniżki dla naszych Prenumeratorów

Zainteresowanych przejściem „na piechotę” Zatoki Puckiej prosimy
o kontakt mailowy z naszą Redakcją. Napisz nam, dlaczego to właśnie
Ty chcesz od nas otrzymać wejściówkę na to wydarzenie!
Oferujemy jedynie możliwość przejścia! Każdy musi zabezpieczyć się
w konieczne wyposażenie we własnym zakresie: buty, pianka, kapok/kamizelka. Organizator nie gwarantuje noclegów.
Oczekujemy zgłoszeń od osób raczej młodych, wysportowanych, nie
bojących się wody. Od osób o dobrej kondycji i pełnych animuszu, dobrego
humoru i optymizmu. I uśmiechniętych od rana do wieczora...
Pierwszeństwo dla Ambasadorów (jakoś mało aktywnych w ostatnich
miesiącach) i Prenumeratorów, spełniających oczywiście wymagania kondycyjne i mających uśmiech na twarzy!
Przyślij nam zdjęcia, dokumentujące Twoją dobrą formę, gwarantującą udane przejście; mogą to być fotki z Rajdu BikeOrient, lub innego,
zdjęcie na Rysach, Zawracie czy Babiej Górze. Mogą być zdjęcia z jakiegoś
całodniowego rajdu pieszego, czy chociażby zwiedzania dużego miasta.
Wymagamy niesienia flagi reklamowej „Poznaj swój kraj”. Czekamy na Ciebie!

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

Moi mili

G

dy dotarła do mnie praca p. Jasińskiej o wycieczce do Kotliny
Kłodzkiej, po jej przeczytaniu wpadł mi do głowy pomysł umieszczenia
na okładce wspomnianego przez nią gotyckiego mostu nad Młynówką.
Nie był to ani czysty przypadek, ani chęć „ogrzania się” w cieple czyjegoś
artykułu, a raczej wprowadzenie do nowej inicjatywy, o której być może
zdążę napisać już w przyszłym numerze „Poznaj swój kraj”.
Ale wróćmy do okładki. Pomysł pomysłem, ale trzeba coś napisać. Tak się
złożyło, że miałem w planach wyjazd na Dolny Śląsk, więc pomyślałem sobie, że dobrze się składa, obejrzę go sobie ponownie (oj, parę lat minęło od
ostatniej mojej wizyty w Kłodzku), zrobię zdjęcia, i coś napiszę.
Ale to za mało. Trzeba poszukać, myślę sobie, jakichś informacji, zanim
tam pojadę, żebym wiedział, czego nie wiem...
I rzeczywiście. Coś tam poczytałem, tu piszą, że szerokość mostu to sześć
metrów, gdzie indziej – cztery metry. Może jedna szerokość jest z ostrogami, a inna wewnętrzna – od balustrady do balustrady? To tylko przykład, bo takich wątpliwości naszło mnie więcej.
Co teraz?
Już wiem! Zadzwonię do Informacji Turystycznej w Kłodzku – to mi powiedzą!
Proste? Proste!
Wziąłem więc telefon i dzwonię, dzwonię, dzwonię. I co? I nic! Nikt nie odbiera telefonu!
To co teraz?
Nie ma problemu! Wszak jadę do Kłodzka, to podejdę, i w bezpośredniej rozmowie dowiem się wszystkiego!
Proste? Proste.
No i jestem w Kłodzku. Pomny pouczania mnie przez redaktora pewnej lokalnej gazety
w Głogowie, udaję się od razu na rynek. To tam, jak pamiętam, zwykle jest „IT”, i można
się wszystkiego dowiedzieć.
Jestem na rynku – ale co dalej? Postanowiłem obejść go dookoła, chyba trafię? Nie trafiłem, za to znalazłem drogowskaz ze wskazaniem kierunku. Aha, myślę sobie, w rynku
się nie zmieścili, za to pewnie będą na ulicy Armii Krajowej (wychodzi z rynku) zgodnie z drogowskazem na rogu Placu Chrobrego (skrzyżowanie ul. Wodnej z ul. Stwosza).
Ile można iść tą ulicą?
Wracam, i zdesperowany zachodzę do ratusza. Jest tam szyld z wydziałem „Obsługi
Mieszkańców”, może nie do końca właściwy, ale chyba będą coś wiedzieć? Wiedzą! Trzeba mi iść na gotycki
most (nawet dobrze!) i tam, za „żelaznym mostkiem” stoi drewniana, brązowa budka, w której mieści się „IT”.
Proste? Proste!
Zadowolony odszukałem owej budki, na której napis „Informacja Turystyczna” ostatecznie upewnił mnie
co do końca mojej udręki poszukiwacza. Nic z tego! „IT” zostało stamtąd już jakiś czas temu przeniesione!
W okolice wejścia do twierdzy. I „na abarot” tą samą trasą z powrotem! Nawet kawałeczek dalej, niż na rynek
z ratuszem. W końcu widzę budyneczek, który odpowiada mniej
-więcej opisowi, ale napis IT widać dopiero, jak się wejdzie po schodach i stanie dwadzieścia metrów od drzwi wejściowych. Nareszcie!
Zaraz będę wszystko wiedział.
Oj naiwny, naiwny, naiwny! Ale może źle trafiłem, w tym sensie,
że rozmawiałem z osobą np. poprzedniego dnia przyjęta do pracy,
albo z kimś, kto tylko zastępował bardziej fachowego pracownika
„IT”, bo gdy na pytanie o historię Młynówki dostałem odpowiedź,
że ona jest tu „od zawsze”, wiedziałem, że już tam niczego nie załatwię. Straciłem godzinę „latania” w upale w tę i drugą stronę, zyskałem natomiast kolejny raz przekonanie, o niecelowości utrzymywania tego typu pseudopomocy dla turystów.
Oraz „macherów” od znakowania.
Cóż dodać?

Trzeba być jasnowidzem, aby w
parterowym pawilonie z poziomu
chodnika, dostrzec Informację
Turystyczną.

Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski
1

spis treści
Artykuł wstępny ........................ 1
Spis treści ................................... 2
Muzeum Wsi Mazowieckiej
kończy 50 lat! ............................ 3

Główny Szlak Beskidzki cz. VI.. 56

Temat miesiąca

W świecie roślin

Kwatera Główna OKH
w Mamerkach .......................... 63

Konkurs dla Uczniów................ 93

Fortyfikacje

Nysa . ......................................... 7
Polskie miasta

Stara Synagoga.......................... 70

Chełmiec . ................................ 17

Muzeum

Góry i wzniesienia

Rowerem na weekend

Parki i rezerwaty

Dwór w Gałkach ...................... 24

Kraj

Kotlina Kłodzka na weekend . ...27

Konkursy i rozwiązania
Z naszej okładki

Kwiczoł .................................... 96

Z leśnikiem po iwonickim lesie .84

Dworki i pałace

Konkursy i rozwiązania

Kolorowanka............................ 94
Gotycki most w Kłodzku . ........ 95

Arboretum w Wojsławicach .... 76

Bike Orient .............................. 22

Wierzbówka kiprzyca ............. 92

Wyprawa z plecakiem

Bliżej zwierząt

Bralczyk o plaży . ..................... 98

Pomysł na wycieczkę

Prudnik-Biała ........................... 85

Bralczyk o...

Gdański Żuraw ......................... 35

Droga z krajobrazem

Konkursy krajoznawcze........... 99

Wycieczka do źródeł Sanu....... 39

Konkursy i rozwiązania

Zabytek

Konkurs Krajoznawczy ............ 89

Górskim Szlakiem

Krzyżówka ........................... 100
Konkursy i rozwiązania

Leszno-Wschowa..................... 46

Nowy Cmentarz Podgórski

Drewniany kościół w Łące ....... 53

Kraków .................................... 90

Trasa dla Ciebie

Architektura drewniana

Konkursy i rozwiązania

Nie tylko Powązki

Młodzi
krajoznawcy piszą 1/62..... III str. okł.
Artykuł archiwalny

Mamerki s. 63

Suwałki

Gdańsk

Koszalin

Gdańsk s. 35

Olsztyn
Szczecin
Białystok
Bydgoszcz
Poznań

Sierpc s. 3

Gałki s. 24

Warszawa
Leszno-Wschowa s. 46

Zielona Góra

Łódź
Lublin

Wrocław
Chełmiec s. 17

Kozów s. 22

Wojsławice s. 76

Prudnik s. 85

Rzeszów

Katowice

Nysa s. 7

Kraków

Kotlina Kłodzka s. 27

Kraków s. 90
Iwonicz-Zdrój s. 84

Kraków s. 70

Sianki s. 39

Łąka s. 53
GSB s. 56

Autorzy tekstów i zdjęć: Marek Barowicz, Jerzy Bralczyk, Paweł
Cukrowski, Ewa Górska, Ewa Jasińska, Edward Marszałek, Muzeum
Krakowa, Kamil Nowak, Olaf Płachta, Ludmiła Rumpel, Jerzy Samusik,
Joanna Szewczykowska, Anna Tucznio, Krzysztof Wojtasiński, Jan
Wortyński, Agnieszka Wójcik, Krzysztof Żyra
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: Gotycki most w Kłodzku, fot. Paweł Cukrowski

2

Nakład: 4200 egz.

01/58

11/20

Kod numeru: MC70 9103 6251

Numer konta: PKO BP 02 1020 1026 0000 1602 0119 3895

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 i uzupełnień.

Wszelkie prawa zastrzeżone

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

Temat miesiąca

Sierpc

Muzeum Wsi
Mazowieckiej
w Sierpcu

kończy 50 lat!

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu to prawdziwa perła na turystycznej
mapie Mazowsza. Jego początek stanowiła niewielka wystawa kolekcji
rzeźby ludowej, urządzona w 1971 roku w dwóch salach sierpeckiego
ratusza. Po pięćdziesięciu latach placówkę tworzy już cały neoklasycystyczny
ratusz w centrum miasta, oddział zamiejscowy – Muzeum Małego Miasta
w Bieżuniu, i przede wszystkim jej bijące serce – położony na skraju Sierpca,
jeden z najpiękniejszych skansenów w Polsce.
Słoneczniki przed chatami krytymi strzechą - tak było...

3

Polskie miasta

Nysa

Nysa

dokończenie artykułu
w PSK nr 688

Osada, której nazwa prawdopodobnie pochodzi od
nazwy rzeki, nad którą leży, istniała już w dziesiątym
wieku. Słowianie nazywali ją „Niża”, czyli rzeka.
7

Niebosiężne filary w nyskiej farze.

Góry i wzniesienia

Chełmiec

Chełmiec

w Górach Wałbrzyskich

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
Chociaż Chełmiec nie „grzeszy” nadmierną wysokością, widać go
z odległości kilkudziesięciu kilometrów – ze Śnieżki, Ślęży, a nawet
z Wrocławia. Łatwo go zresztą rozpoznać, bo na szczycie postawiono
dwie ponad sześćdziesięciometrowej wysokości maszty, krzyż
(podświetlony nocą) i... zamek. A właściwie to od razu jego ruinę.
Jakby coś przeczuwano...
17

Rowerem na weekend

Kozów

Bike
Orient
2021

Jak co roku gościnna ziemia
świętokrzyska gościła niemal
trzystu miłośników zawodów
na orientację. Od pewnego
czasu udział w niej biorą nie
tylko rowerzyści, ale także
biegacze, choć tych jest
jednak wyraźnie mniej. W tym
roku mieli oni oddzielnie
wyznaczoną trasę, by bardziej
bawić się odszukiwaniem
punktów kontrolnych (PK),
niż bieganiem.

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
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Dworki i pałace

Gałki

Dwór w Gałkach

Napis Gloria Tibi Domine (na
naczółku portalu) czyli „Chwała
Tobie Panie”, oznacza gotowość
do obrony wiary i znak dla
szlachty, by usłyszawszy
tę sekwencję w kościele,
wyciągnąć do połowy szablę z
pochwy.

ostoja kultury sarmackiej

Wieś Gałki, w której odrestaurowany został opisywany staropolski
dwór, położona jest w środku trójkąta utworzonego przez
miejscowości: Węgrów, Siedlce i Kałuszyn, nad rzeczką Kostrzyń,
zasilającą swoimi wodami większy Liwiec.

dokończenie artykułu
w PSK nr 688

Salon - najbardziej
reprezentacyjne pomieszczenie
w dworku nie służył do
spożywania posiłków. Obiady
czy kolacje spożywano
w oddzielnym pomieszczeniu.
W sieni uwagę zwraca
przepiękna podłoga, rzeźby
i zbroja rycerska. To pierwsze
miejsce w dworku, które miało
wywrzeć dobre wrażenie na
gościach.

24

Pomysł na wycieczkę

Kotlina
Kłodzka

Kotlina Kłodzka
na weekend

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
Korzystając z chwilowego złagodzenia obostrzeń w związku
z epidemią COVID – 19 w naszym kraju, postanowiłam wraz
z synem wybrać się w weekendową podróż do Kotliny Kłodzkiej.
Pojechaliśmy spod Warszawy pociągiem jadącym do KudowyZdroju, ale wysiedliśmy dwie stacje wcześniej – w Polanicy-Zdroju.
27

Widok na sanktuarium i miasteczko ze stoków Bardzkiej Góry

zabytek
Gdańsk

Żuraw Gdański

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
Nie ma takiego drugiego portowego dźwigu w Europie. I to od
prawie sześciuset lat. Dziś to jeden z najlepiej rozpoznawalnych
symboli Gdańska i „żelazny” punkt w planie każdej wycieczki do
tego, jednego z najpiękniejszych polskich miast.
Zabytkowy żuraw na Długim Pobrzeżu w Gdańsku

35

Górskim Szlakiem

Sianki

Wycieczka
do źródeł Sanu

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
Wycieczka do źródeł Sanu rozpoczęła się dla nas w Stuposianach
zjazdem z Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej (droga nr 926). Stamtąd do
celu jest około trzydziestu kilometrów, a więc za dużo, by przejść tę
trasę pieszo w jeden dzień (trzeba przecież jakoś wrócić...). Nawet
wspomagając się samochodem, i dojeżdżając do parkingu w Bukowcu,
do przejścia w jedną stronę jest około dziesięciu kilometrów, a wiec to
więcej niż wystarczająco na jednodniową wycieczkę w górach.
39

Z tego miejsca wypływa San

Trasa dla Ciebie

Leszno

Spacerem

po Lesznie i Wschowie
Kolejny wolny weekend postawił przed nami zagadkę – dokąd pojechać, by
zobaczyć coś ciekawego, ale nie przesiedzieć połowy dnia w samochodzie?
Owszem, mieszkając we Wrocławiu wybór pozornie jest prosty – Sudety, a w
szczególności Karkonosze, ale ciągnęło nas do czegoś bardziej oryginalnego.
Rzut okiem na mapę – i...? Tak, Leszno i Wschowa to będzie to, co misie lubią
najbardziej...

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
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Architektura drewniana

Łąka

Kościół w Łące

Wielu jadących w Beskid Śląski czy Żywiecki turystów, słyszało
o niezwykłym pałacu w Pszczynie, często więc przerwę w podróży
planują właśnie tam; czasem jest ona wydłużona na czas posiłku w jednej
z tamtejszych restauracji. Niektórzy wybierają się jeszcze nad Jezioro
Goczałkowickie (dostępna jest tylko poprowadzona koroną zapory
ścieżka do Zabrzegu) – sztuczny zbiornik wodny powstały w 1956 roku.
Ale kto z nich wie, że tuż obok stoi przepiękny, a bardzo oryginalny
zabytek architektury drewnianej?

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
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Kościół w Łące stoi na
wzniesieniu pośrodku wsi,
otoczony grobami zmarłych
parafian.

Zabytkowe, ponad
stupięćdziesięcioletnie
organy zostały gruntownie
wyremontowane kilkanaście
lat temu.
Przed nimi obraz św. Cecylii,
patronki organistów,
chórzystów, muzyków.

Wyprawa z plecakiem

Chyrowa
Bartne

Główny Szlak
Beskidzki dzień 6
Chyrowa - Bartne 33 km
(łącznie 197 km)

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
Na długodystansowych szlakach pokonywanych „za jednym zamachem”, wędrowiec
codziennie, często wbrew prognozom liczy na dobrą pogodę na następny dzień. Przecież
złe zapowiedzi nie muszą się sprawdzić, a zamiast deszczu wyjrzy słońce. Tak i my na
koniec deszczowego piątego dnia wędrówki Głównym Szlaku Beskidzkim optymistycznie
liczyliśmy na to, że następnego dnia deszczu już nie będzie. I rzeczywiście, wbrew
prognozom ulewy nie było, ale mżawka i mgła to nie jest dobra pogoda do marszu
w górach. Ale cóż... choć widoki już były, to ciągle liczymy na to, że jeszcze się pojawią.
Wykrzyknik przy oznaczeniu
szlaku powinien zawsze
wzmagać naszą czujność, bo
oznacza nagłą zmianę jego
przebiegu. Beskid Niski, choć
dziki i wyludniony, oznakowany
jest nieźle.

Bacówka PTTK w Bartnem
to jedno z nielicznych miejsc
noclegowych w tej okolicy.
Z pewnością dla większości
przejściowiczów idących z
jednej czy drugiej strony, będzie
to meta jednego z etapów.

56

Fortyfikacje

Mamerki

Kwatera Główna OKH
w Mamerkach nad Jeziorem Mamry

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
To tak naprawdę nie są żadne fortyfikacje. Stoją wprawdzie bunkry,
niektóre nawet bardzo podobne (chociaż mniejsze) do nieodlegle
położonych umocnień w Gierłoży, ale tak naprawdę największym
czynnikiem dającym ochronę i obronę ludziom tam pracującym
była tajemnica. Nikt z postronnych nie wiedział, co dzieje się przy
brzegu Jeziora Mamry, niemal w samym centrum Prus Wschodnich.
63

Jeden z bunkrów w strefie Quelle

Muzeum

Kraków

Stara Synagoga
w Krakowie
Perła w koronie

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
Pierwsza gmina żydowska w Krakowie powstała w okolicach dzisiejszych ulic św. Anny,
Jagiellońskiej i Gołębiej. Żydzi pojawili się tam już w pierwszej połowie XI wieku.
Z wybudowanych przez nich dwóch synagog, łaźni rytualnej do dziś nie pozostało
śladu. Dopiero rok 1311 przyniósł pierwsze zapiski o społeczności żydowskiej,
a konkretnie o położonym już za murami miejskimi, w okolicach młynów nad Rudawą,
kirkucie, czyli żydowskim cmentarzu.

70

Parki i rezerwaty

Wojsławice

Arboretum
w Wojsławicach

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
Jest takie miejsce, którego piękno wręcz zawstydza nawet bardziej prestiżowe i znane
parki i ogrody. Trudno je określić parkiem, ogrodem, a nawet arboretum, bo choć
to słowo zawiera się w nazwie tego miejsca, to swym rozmachem i różnorodnością
daleko wykracza daleko poza słownikową definicję tego wyrazu.
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Kraj

Iwonicz-Zdrój

Z leśnikiem
po iwonickim lesie

„Spacer z leśnikiem” to inicjatywa Nadleśnictwa Dukla
skierowana do kuracjuszy wypoczywających w Iwoniczu-Zdroju. W czwartek 1 lipca odbyła się pierwsza taka
wędrówka przez las.

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
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Drogi z krajobrazem

Prudnik

Księżycowa droga
z Prudnika do Białej

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
Ten artykuł to nie laurka nowej drogi samochodowej, bo ta akurat
mówiąc oględnie jest antonimem piękna, ale drogi równoległej,
zbudowanej chyba jeszcze w dziewiętnastym wieku, i obsadzonej
wtedy obustronnie i całkiem gęsto lipami.
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Ścieżka rowerowa zbudowana na śladzie starej drogi

Nie tylko Powązki

Kraków

Nowy Cmentarz Podgórski
Kraków

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
Grobowiec rodziny Matecznych,
z zasłużonym dla Krakowa
twórcą „krakowskich wód” Antonim Matecznym.

Pierwszą osobą pochowaną na tzw. Nowym Cmentarzu Podgórskim
była/jest dwudziestotrzyletnia Tekla Dudek z Zakrzówka. Choć od
tego czasu minęło zaledwie sto dwadzieścia lat, dziś po tym grobie
nie ma nawet śladu.
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Bliżej zwierząt

Kwiczoł

(Turdus pilaris)

Melomani ptasiej muzyki charakterystyczne śpiewy kwiczoła rozpoznają z pewnością
już z daleka. Te dźwięki to coś w rodzaju trzasków i kwiczenia, nietrudno się więc
domyślić, że to od tego charakterystycznego śpiewu został on trafnie nazwany
kwiczołem.

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
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W świecie roślin
Przez niektórych roślina ta nazywana
jest wierzbownicą kiprzycą. Jej łacińska
nazwa brzmi Epilobium angustifolium.
Polskie określenie tego kwiatu odnosi
się do jego liści, gdyż przypominają one
liście wierzby, a słowo „kiprzyca” ma
związek z wydostawaniem się nasion
z torebki podobne do kipienia wrzątku.
Roślina ta jest często spotykana
zarówno w naszym kraju, jak
i pozostałej części Europy, Ameryki
Północnej oraz Azji.

Wierzbówka
kiprzyca

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
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Fotografia: Kapliczka na Kiczerze w Beskidzie Małym.

Krzyżówka
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Z naszej okładki

Kłodzko

Gotycki most św. Jana
Kłodzko

Niewiele brakowało, a ani Kłodzka, ani w szczególności tego mostu nie
byłoby dziś w Polsce. Żołnierze czechosłowaccy w 1945 zajęli przecież
całą Kotlinę Kłodzką, i dopiero podobno interwencja marszałka Koniewa
spowodowała, że spór o te ziemie zakończył się pokojowo, i po naszej myśli.

dokończenie artykułu
w PSK nr 688
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Konkursy I rozwiązania

Nagrody do konkursów funduje
Wydawnictwo Kartograficzne

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Co to za miasto? - rozwiązanie
Oczywiście CHEŁM w woj. lubelskim, miasto z dawnych podręczników, z historią
wzbudzającą niekiedy skrajne emocje.
Otrzymaliśmy 36 odpowiedzi mailowych i trzy kartki.

Wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. Nagrodę wyślemy do p. Michała Świderskiego z Kramska .

Fotozagadka - rozwiązanie

Co to za
miasto?
Fotografia przedstawia widok znad brzegu rzeki na pewne miasto, czy wiesz, które?

Na odpowiedzi
do wszystkich
konkursów
czekamy
do 6. września
2021 roku.

Zdjęcie w nr 11/20 przedstawia dawny Ratusz Staromiejski w Szczecinie. Dziś
mieści się w nim Muzeum Historii Szczecina.
Otrzymaliśmy 35 odpowiedzi mailowych i dwie kartki.

Wszystkie odpowiedzi były prawidłowe, ale kilka z nich zawierało szerszy opis tego zabytku. Najpełniejszą odpowiedź otrzymaliśmy od p. Leszka ze Starachowic. Dziękujemy i wysyłamy upominek.
Nagrodę wylosował p. Tomasz Mazurek z Lipniaka k. Lublina

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

Znasz-li - rozwiązanie

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...).

Fotozagadka
Co to za obiekt i gdzie się znajduje?

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Portal ten zbudowano na cześć pewnego przywódcy, który jednak nie tylko nigdy
przez niego nie przeszedł, ale najprawdopodobniej nawet nie wiedział o jego istnieniu. Na kogo cześć wybudowano tę bramę i w jakim mieście?

Pochodzenie jezior i mniejszych zbiorników wodnych może być bardzo różne... Mogą być (tych jest większość) jeziora polodowcowe, wulkaniczne, albo tektoniczne.
Są też takie o trochę „pozaziemskim” pochodzeniu. Co sprawiło, ze powstały? Gdzie są te jeziorka, bo jest ich w tym miejscu
więcej?

Znasz-li
Pokazana na fotografii grupa skał to oczywiście „Słonecznik”,
słońcem wskazujący mieszkańcom Podgórzyna i Cieplic południe. Oczywiście przed wprowadzeniem czasu letniego, o którym nie napisał nikt z odpowiadających. Ale wszyscy tę skałę nazwali jak najbardziej prawidłowo, nie było błędnych odpowiedzi.

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Otrzymaliśmy 45 maili i dwie kartki.

I znów fotkę najpełniej opisał p. Leszek ze Starachowic. Dziękujemy, wyślemy upominek. Nagrodę wylosowała p. Anna Tengowska z Dankowa.
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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.

ARTYKUŁ ARCHIWALNY psk 01/1964
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KONKURSY
KONKURSY I rozwiązania

KONKURSY I rozwiązania

KONKURSY I rozwiązania

Raczej nie powinno być kłopotu z odgadnięciem gatunku drzewa, które tak mocno objęło pozostałość po pewnym budynku, ale problemem może być jego lokalizacja na mapie
Polski.
Alternatywnie należy podać jego nazwę na naszej Liście Drzew.
Na odpowiedzi czekamy do 6. września 2021.

KONKURSY I rozwiązania

Wydawnictwo Kartograficzne

Co to za drzewo?

KONKURSY I rozwiązania

Nagrody funduje

FElieton bralczyka

Plaża

Już dla Włochów piaggia (spiaggia) była
„wybrzeżem”, potem dla Francuzów plage miało
to znaczenie – i myśmy stąd naszą „plażę” wzięli.
Najpierw jako zwykły „płaski brzeg”, potem
dodaliśmy tam piasku, a wreszcie i „plażowiczów”,
którzy zaczęli „plażować” w strojach „plażowych”
czy wręcz w „plażówkach”.

I

nne języki mają różne, odmienne słowa, jak beach czy Strand,
my mamy – „plażę”, rozrywkową i wypoczynkową, przyjemną i gorącą, obecną w tylu tekstach letnich piosenek. Czasem
taka „plaża” jest dzika, ale w sumie dodaje jej to uroku, bo ta
dzikość nikomu nie zagraża, lecz sugeruje większą naturalność.
Chociaż „plaża naturystów” to już tak całkiem naturalna chyba
nie jest.

Je rzy Bra l czyk

dokończenie artykułu
w PSK nr 688

Wodoszczelne ochraniacze na obuwie

Szczegóły
wewnątrz numeru.

...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.

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

Uwaga: Niższa cena saszetek!
Posezonowa wyprzedaż!

Tylko do ukazania się następnego numeru „Poznaj swój kraj”.
Saszetka bardzo pojemna, z powodzeniem zastąpi plecak na
jednodniowej wycieczce w góry, lub na rower.
Zalety? Saszetka nie obciąża ramion, a dostać się do niej można
nie zdejmując jej z siebie. To nawet dla najdroższych plecaków
jest poza zasięgiem możliwości.

Cena 35 zł

dla Prenumeratorów 19 zł

wysyłka 15 zł

