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Prenumerata 2017

zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem
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ekonomiczną priorytetową

102 zł

98 zł

110 zł

Rocznik 2012 – 19 zł
Rocznik 2013 – 38 zł
Rocznik 2014 – 35 zł
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2017

pojedyncze numery - á 6 zł/egz.

199 zł (2 egz. 279 zł)
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Prenumerata 2017

Prenumerata 2017

105 zł
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420 zł

dla szkół

129 zł

Prenumerata zagraniczna

9 wydań, bez numeru 1-3

za pobraniem

papierowa
i elektroniczna

7,50zł/egz.
e-PSK 2013 39 zł e-PSK 2015 39 zł
e-PSK 2014 39 zł e-PSK 2016 39 zł
2017

e-PSK

Rocznik 2007 – 19 zł
Rocznik 2008 – 19 zł
Rocznik 2009 – 19 zł
Rocznik 2010 – 19 zł
Rocznik 2011 – 29 zł

Rocznik 2015 i 2016

Prenumerata 2017

69 zł

zbiorcza
6 prenumerat

Komunikat
Szkoły i instytucje, a także odbiorców indywidualnych prenumerujących nasz Miesięcznik poprzez
firmę RUCH. S.A. informujemy,
że nie przedłużamy współpracy
z tą firmą w zakresie prenumeraty „Poznaj swój kraj” na rok 2017.
Zainteresowanych zakupem naszego Miesięcznika w tej formie,
prosimy o składanie zamówień
w Redakcji.

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

Prezent dla Prenumeratorów
Mamy dla Państwa, a ściślej mówiąc, dla naszych Prenumeratorów pięć
podwójnych, bezpłatnych wejściówek na Trasę Turystyczną do Kopalni
Soli w Wieliczce. Nie możemy nimi obdarować Was wszystkich, dlatego zdecydowaliśmy się rozlosować je wśród tych osób, które zechciały
(lub jeszcze zechcą) zostać naszymi Prenumeratorami. Losowanie przeprowadzimy 10. marca br. Bilety wstępu są ważne do końca roku 2017.

Fotozagadka

Prenumerata 2017

Dodatkowa Karta Prenumeratora

10 zł

Cuda przyrody

Dla osób, które prześlą nam
swoje zdjęcia z bieżącej
okładki mamy podwójne
wejściówki z listy
Poznaj Taniej. Na zdjęcia
czekamy do momentu ukazanie
się kolejnego numeru.

Karta ważna do 31 stycznia 2017 r.

Co przedstawia załączone niżej zdjęcie
i gdzie zostało zrobione? Odpowiedzi
prosimy przysyłać do 17. marca 2017 r. na kartkach pocztowych
z numerem Karty Prenumeratora na adres:

Redakcja „Poznaj swój kraj”, 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 17.

Czy drzewa rosną na kamieniu? Okazuje
się, że tak. W Szklarskiej Porębie.
W drodze do Wodospadu Kamieńczyka
na tejże wysokości, odkrył je nasz
„Naczelny”. Kto jeszcze z Was je
widział? Czekamy na fotki! Czekają trzy
podwójne wejściówki!

Odpowiedzi można wysyłać również na adres:
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody.
Odpowiedzi do każdego konkursu prosimy przysyłać w oddzielnych emailach lub
na oddzielnych kartkach w jednym liście. To nam znakomicie ułatwi segregację
i zmniejszy prawdopodobieństwo błędnego zaszeregowania odpowiedzi. Na
widokówki czy kartki pocztowe czekamy od tych z Państwa, którzy biorą udział
tylko w jednym z konkursów.

T

Moi mili

akże i my kończymy rok 2016, lecz nie pora już teraz, aby go podsumowywać.
Ważniejsze jest to, co przed nami. A czeka nas w tym „Nowym Roczku” jeszcze
więcej pracy, jako że, przypominam, wydamy dziesięć zeszytów, a każdy po 80
stron plus okładki. Będzie co czytać?! Taką mamy nadzieję.

Mamy też nadzieję, że nie żegnamy się z tymi osobami, czy raczej instytucjami, które nabywały nasz Miesięcznik poprzez prenumeratę w firmie „Ruch”. Niestety, współpraca
z tą firmą nie układała się najlepiej (choćby pobieranie przez Ruch dodatkowych opłat
za przesyłkę), więc tęsknić do niej nie będziemy. Witamy tych z Was, którzy już są z nami, ale i czekamy na pozostałych, drodzy Czytelnicy!
A tymczasem wiosna za pasem. Może więc pora już pomyśleć o wiosennych i letnich wyjazdach? Zobaczcie więc,
co tym razem przygotowaliśmy dla Was. A mamy drugą część „trylogii piastowskiej”, o miastach z początków
państwowości polskiej, wzbogaconą o artykuł na temat ciekawego, romańskiego kościółka w Kruszwicy. Inną świątynię z tego samego okresu pokazujemy w Krakowie, warto zerknąć, bowiem otwierana jest ona tylko
kilka razy do roku.
Kontynuujemy naszą wycieczkę rowerową po Szklarskiej Porębie, ci, którzy czytali poprzedni odcinek, wiedzą już, czy warto wybrać się tam na dwóch kółkach. Prezentujemy „Prządki” - ostańce na wzgórzach Pogórza
Dynowskiego na Podkarpaciu, może nie tak efektowne i znane, jak okładkowa Maczuga Herkulesa, ale z pewnością warte zobaczenia.
A może nad morze? Wyspa Sobieszewska, z niezwykłą historią skusi niejednego obserwatora ptaków, zwłaszcza wiosną, gdy jest ich najwięcej. Stamtąd niedaleko już do Tolkmicka, grodu z bogatą historią i wielką szansą
na przyszłość. Czy miasto ją wykorzysta?
My natomiast będziemy się cieszyć, jeśli wykorzystają Państwo nasze pomysły na zwiedzanie naszego kraju. To
przecież nie tylko informacje dokąd pojechać, co tam zobaczyć i co zwiedzić, chodzi także o to, aby takie zwiedzanie było jak najtańsze. Wzorem więc ubiegłego roku, w którym kilkadziesiąt osób skorzystało z tańszych,
lub wręcz darmowych wejść do różnych muzeów i obiektów turystycznych, przygotowaliśmy, i cały czas przygotowujemy podobną ofertę na ten rok. Aktualna lista naszych Partnerów prezentowana jest na przedostatniej
stronie okładki. Obok zapowiedzi najciekawszych imprez niektórych naszych Partnerów.
UWAGA: mamy bezpłatne wejściówki na wszystkie imprezy Partnerów, ale niektóre z nich i tak są bezpłatne,
np. Parada Parowozów w Wolsztynie, czy Święto Chleba w Ciechanowcu. Prosimy o tym pamiętać, zresztą będziemy przypominać.
Ci, którzy zostali laureatami naszego konkursu długofalowego (chodzi o osoby rozwiązujące nasze zagadki),
mogą już wybierać które wejściówki są dla nich najatrakcyjniejsze. Jeśli zaś mogą poczekać, to z pewnością w kolejnym miesiącu wybór będzie większy.
Tak, czy inaczej, prosimy o kontakt, najlepiej mailowy: biuro@poznaj-swoj-kraj.pl.
W konkursie udział wzięło blisko 200 osób. Część z nich przysyłała regularnie, zwykle poprawne odpowiedzi,
część wzięła udział tylko w kilku konkursach, a część tylko w jednym lub dwóch. Co cieszy – to fakt, że były
to ostatnie konkursy. Daje to podstawę do tego, aby uznać, że konkursy cieszyły się rosnącą popularnością i z
pewnością będą kontynuowane. Zebraliśmy wiele doświadczeń przy ich organizacji, które wykorzystamy przy
ich drugiej już edycji - za miesiąc. A rywalizacja, jak zwykle była bardzo wyrównana i jak zwykle nie ma jednoznacznego zwycięzcy. Na wszystkie pytania prawidłowo odpowiedzieli: p. Marcin (F0876) z Grodziska Mazowieckiego i p. Jan (F2158) z Grudziądza, którym serdecznie gratulujemy! Bardzo dobre rezultaty osiągnęli również: p. Daria (F0527) z Krakowa – 35pkt; p. Piotr (F2305) z Trzebini – 34pkt, p. Piotr (F3598) ze Szczawina
Kościelnego – 33pkt, p. Tomasz (F3791) z Konina – 32pkt, p. Henryk (F3453) z Jaworzna – 32pkt, p. Jarosław
(F4836) ze Skrzyszowa – 31pkt, p. Jerzy (F3723) z Poznania – 30pkt. Postanowiliśmy nagrodzić także p. Janusza (F2709) ze Skwierzyny, p. Jerzego (F0393) z Legionowa, p. Mariusza (F0336) z Bielska-Białej i p. Jana
(F0459) z Wrocławia, którzy uzyskali wyniki odrobinę mniej, niż 30 punktów. Kolejni uczestnicy zdobyli max.
25 pkt, więc wydało się nam naturalne, że granicę dla nagrodzonych poprowadzimy na poziomie 28 punktów.
Ponieważ nie zwracaliśmy się o zgody na publikację nazwisk i adresów (miejscowości), czynimy to teraz, by wraz
z regulaminem Konkursu na 2017 rok, który opublikujemy w przyszłym numerze „Psk”, opublikować również
pełną listę zwycięzców.
Nagrody: dla wszystkich tu wymienionych podwójne bezpłatne wejściówki z listy „Poznaj Taniej”, a dla p.
Marcina i p. Jana dodatkowo po dwa bilety do Kopalni Soli w Wieliczce.
Uwaga: prowadzimy rozmowy z kolejnymi podmiotami i za miesiąc lista Partnerów (i wybór wejściówek) na
pewno będzie szerszy!
Mniejsza ilość punktów niektórych uczestników wynika między innymi z faktu, że nie otrzymaliśmy wszystkich
odpowiedzi od danego uczestnika. Nie wiemy, czy ci uczestnicy nie znali tej odpowiedzi, czy może nie dotarła
ona do nas. Nie wszystkie maile, a zwłaszcza kartki pocztowe dochodzą do nas. Musimy z tego wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość.
Niestety, przepraszamy, nie dostarczymy z tym numerem nowych Kart Prenumeratora. „Zbyt dużo” (z czego się bardzo cieszymy) jest nowych Prenumeratorów, co nam bardzo niestety zepsułoby organizację wysyłek.
Wobec szczupłości kadr, operację wykonamy „hurtem” dla wszystkich razem z numerem 1-3/2017. Jeszcze
raz przepraszamy, informując, że każdy może elektronicznie dowiedzieć się o numer swojej Karty, a my „wstawimy” się osobiście wszędzie tam, gdzie będzie trzeba, aby uzyskać przypisaną do Karty zniżkę.

Jaworzyna Śląska

Diesel Fest

29 kwietnia - 7 maja 2017

Wolsztyn

Parada Parowozów

30 kwietnia 2017

Ciechanowiec

Podlaskie Święto
Chleba

13 sierpnia 2017

Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski
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Artykuł archiwalny

Znasz-li
ten kraj
Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

T

o miejsce, niedaleko centrum sporego miasta zachowało swój dziewiętnastowieczny charakter. Lubia je filmowcy, bo
można niemal bez przeróbek kręcić w nim filmy, których akcja toczy się w dawnych latach.
Co to za miejsce? W jakim mieście się znajduje? To pytanie dla Was, drodzy Czytelnicy.
Na odpowiedzi czekamy do 17. marca 2017 r. pod adresem: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl .

Odpowiedzi do każdego konkursu prosimy przysyłać w oddzielnych mailach lub na oddzielnych kartkach w jednym liście To nam znakomicie ułatwi segregację
i zmniejszy prawdopodobieństwo błędnego zaszeregowania odpowiedzi. Na widokówki czy kartki pocztowe czekamy od tych z Państwa, którzy biorą udział tylko
w jednym z konkursów.

2

Temat miesiąca

Wielkanocne Święto
Rękawki

Kraków

w Krakowie
Kopiec Wandy

Ile to trzeba było mieć rękawów, aby usypać przyniesioną w nich ziemią stożek,
wysoki na szesnaście metrów, o średnicy podstawy metrów sześćdziesiąt? Biegli
w rachunkach szybko to policzą, ale czy rzeczywiście Święto Rękawki w Krakowie
wzięło się od rękawa?

E

tymologia nazwy przedmiotowego
święta – według podania – wiąże się
z pradawnym określeniem kopca
Krakusa, usypanego na cześć zmarłego, legendarnego króla Kraka (założyciela Krakowa, pogromcy – według jednej z licznych wersji ludowego przekazu
– smoka wawelskiego, którego córka

Wanda jest z kolei bohaterką legendy
„O Wandzie, która nie chciała Niemca”
i której – po samobójczej śmierci w nurtach Wisły, mającej uchronić Kraków od
groźby niemieckiego najazdu, będącego
wynikiem odrzucenia zalotów niemieckiego księcia – na pamiątkę jej ofiary,
również usypano kopiec kurhanowy,

znajdujący się na terenie obecnej dzielnicy Krakowa – Nowej Huty).

dokończenie artykułu
w PSK nr 656

Widok z kopca Krakusa podczas święta Rękawki

3

Zamki i ruiny

Pokrzywno

Zamek krzyżacki
w Pokrzywnie
Pozostałości po zamku górnym

Gdyby nie gotycka brama po lewej stronie drogi do Grudziądza, nikt by nawet
nie przypuszczał, że za ścianą drzew i krzaków może kryć się najprawdziwszy,
krzyżacki zamek, choć słowo ruiny lepiej odda dzisiejszy stan zachowania
warowni.

N

a tym miejscu jeszcze w XIII wieku
stał stary słowiański gród – Copriven, który to Konrad Mazowiecki
podarował ongiś (1218r., potwierdzony 1222r.) biskupowi Christianowi wraz
z Grudziądzem i całą ziemią chełmińską.
Później, gdy biskup przebywał w niewoli
u Prusów, Krzyżacy wiedząc
Praktyczni Prusacy
i w tym (zniszczonym) już, że wbrew
zamku nie widzieli nic uzgodnieniom,
ponad składnicę cegieł. całe Prusy będą
należeć do nich,

zdążyli się zagospodarować na terenie
osady, i zbudowali swoje, jeszcze drewniano-ziemne umocnienia, a nazwali je
Górą Aniołów (Engelsberg). Rok 1278
– to data, gdy w Engelsbergu rządzi już
komtur krzyżacki, więc zapewne do tego
czasu zdążono wybudować zamek murowany.

Podbieranie drewna spowodowało zawalenie się dachu

7

dokończenie artykułu
w PSK nr 656

Polskie miasta

Urok małych miasteczek

Tolkmicko

Tolkmicko

Panorama Tolkmicka, w tle Mierzeja Wiślana

Pięknie wrośnięte w krajobraz, drzemiące
w otoczeniu pachnących łąk, złotych pól i zielonych
lasów, z klimatem i malowniczymi zaułkami. Małe
miasteczko. Tolkmicko. Miejscowość o bardzo długiej
i urozmaiconej historii, położona u podnóża zielonych
wzgórz Wysoczyzny Elbląskiej, na brzegu „małego
morza” - Zalewu Wiślanego.

N

ie wiadomo kiedy dokładnie miasteczko zostało założone. Jego początki są osnute legendami. Wiemy,
że w 1237 r. Krzyżacy przybyli nad rzekę
Elbląg i nad nią zbudowali zamek. Wkrótce potem ruszyli na północ wzdłuż brzegów Zalewu Wiślanego podbijając tereny
zamieszkane przez Prusów. W rejonie

Tolkmicka istniał duży gród, który stał
na drodze ich podbojów.

dokończenie artykułu
w PSK nr 656
10

Rowerem na weekend

Szklarska Poręba
na rowerze

Szklarska
Poręba

Dojazdem do wodospadu na Szklarce zakończyłem
pierwszy etap wycieczki po Szklarskiej Porębie.
Teraz kolej na opis drugiej części wyprawy.

Na „szlakach” Krainy rowerowej Szklarskiej Poręby
16

Kraj
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”

Radzyń
Podlaski

(Wisława Szymborska)

W 1949 Rudolf Probst roku podjął pracę w liceum w Tarnogórze, skąd
Przypomnijmy sobie i pamiętajmy,
w 1951 został przeniesiony do szkoły w Grabowcu
jakiego człowieka pożegnaliśmy.
Skromnego BOHATERA, prostego i cichego, szlachetnego WIELKIEGO CZŁOWIEKA, żołnierza
ZWZ-AK, wieloletniego nauczyciela, doświadczonego wychowawcę, zasłużonego dyrektora.

P

an Profesor Rudolf Probst urodził
się 23 marca 1923 roku w Jaśliskach
w powiecie sanockim. W 1939 roku
ukończył męskie Gimnazjum Ogólnokształcące im. Królowej Zofii w Sanoku.

Fałszywa kennkarta Rudolfa Probsta

Budowa nowej szkoły w Radzyniu Podlaskim
rok 1960

Po wybuchu II wojny światowej podjął
pracę w tartaku w Zarszynie.

dokończenie artykułu
w PSK nr 656

Z młodzieżą na krajoznawczym szlaku

Trzy pokolenia radzyńskich krajoznawców. Od prawej:
Rudolf Probst, Tadeusz Pietras i Robert Mazurek.

23

Kraj

Muzeum Piśmiennictwa
i Drukarstwa

Grębocin

ARS VETA w Grębocinie
Od XIII wieku był to kościół pw. Św. Barbary; od 2004 r. jest to już Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa

Gdy w trzynastym wieku Krzyżacy wybudowali dla katolików w Grębocinie koło
Torunia niewielki kościółek pw. Św. Barbary, nikomu wtedy nawet przez myśl
nie przyszło, że osiem wieków później będzie się w nim mieściło muzeum, i to
prywatne Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa.

S

woją działalnością rozpoczętą w 2004 roku Muzeum nawiązuje do niezwykle bogatej historii regionu, na terenie którego przed wiekami
działały liczące się papiernie w Pruskiej
Łące (od XV wieku do 1657 r., produkujące papier dla toruńskiej Rady Miejskiej) i w Lubiczu, która istniała w XVIII
wieku i produkowała papier naprawdę
znakomitej jakości, dostarczając swój
Ławki szkolne, jak za dawnych lat

wyrób nie tylko do Torunia, ale i pobliskich miast (Kowalewa Pomorskiego,
Wąbrzeźna, Brodnicy), a który także
wysyłano w głąb kraju do Elbląga, Gdańska czy na Mazowsze, a nawet na Podole
Skryptorium (scriptorium) – to średniowieczna nazwa pulpitu do pisania i czytania oraz całość warsztatu pisarskiego.
Nazwa ta wzięła się od łacińskiego wyrazu scribere, co po polsku znaczy „pisać”.
Skryptoriami zaś nazywano pomieszczenia w dawnych klasztorach, w których
ręcznie przepisywano księgi.

Stylus – to rylec do pisania na tabliczkach powleczonych woskiem.

i Litwę. Młyn papierniczy w Lubiczu był
w tym czasie jednym z nielicznych na
terenie Rzeczypospolitej, którego urządzenia pozwalały na produkcję również
zimową porą.

dokończenie artykułu
w PSK nr 656
Iluminacja – to średniowieczne zdobnictwo książkowe, które początkowo
miało tylko postać ozdobnych linii oraz
inicjałów, ale z czasem pojawiły się bardziej skomplikowane wzory, by w końcu
przyjąć formę dekoracyjnych rysunków.

Bordiura (bordure), inaczej – winieta
ramkowa, czyli dekoracyjne obramowanie, zarówno w książce rękopiśmiennej,
jak i drukowanej; stanowi zamkniętą ramę dekoracją w formie pasa z ornamentem roślinnym lub geometrycznym,
a czasami z motywami figuralnymi; wypełnia wszystkie marginesy kodeksu,
czyli książki.
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Góry i wzniesienia

Babia Góra

Babia Góra

– siedlisko wiedźm i upiorów

Z mgieł wyłaniają się Tatry

Babia Góra to ułożone równoleżnikowo pasmo
górskie, o długości dziesięciu kilometrów
i powierzchni ponad trzydziestu kilometrów
kwadratowych, leżące w Beskidach Żywieckich,
którego najwyższy szczyt, zwany Diablakiem sięga na
wysokość 1725 m n.p.m (widać z niego Kraków, Gorce,
a także panoramę Tatr i pejzaż Zubrzycy Górnej).

B

abia Góra to po Tatrach najwyżej
położony punkt w Polsce. Znajduje się ona w obrębie utworzonego
w 1954r. Babiogórskiego Parku Narodowego, wpisanego na listę światowego
rezerwatu biosfery UNESCO. Jej granią
biegnie dziś granica polsko-słowacka,
oznaczona czerwonymi, drewnianymi
słupkami (tyczkami), osadzonymi w niewielkich kamiennych kopczykach i ustawionymi co kilkadziesiąt metrów, które
pełnią również funkcję orientacyjną –

wskazują lokalizację ścieżki na szlaku,
miejscami niewidocznej, ukrytej pośród
zielonych połaci krzewów kosodrzewinowych. Przez wierzchowinę Babiej Góry
przebiega także Europejski Dział Wodny,
oddzielający zlewisko Morza Bałtyckiego
od zlewiska Morza Czarnego.

dokończenie artykułu
w PSK nr 656
28

Kraj

Przeprowadzka ku wolności

Muczne

Żubry wrócą nad górny San

Decyzja zapadła pod koniec 2016 roku. Okolice leśnictwa Sokoliki okazały
się najlepszą propozycją dla lokacji nowego, wolnościowego stada żubrów
w Bieszczadach. Na początek, jeszcze w grudniu 2016 przywieziono tam kilka
osobników ze stada z zagrody w Mucznem
aby, zanim ogrodzenie zostanie otwarte,
dokończenie artykułu
mogły się zaaklimatyzować
w nowym miejscu.
w PSK nr 656
35

Kraina turystyczna

Gdańska wyspa skarbów

Wyspa
Sobieszewska

Stado mew wypatruje poczęstunku

Szerokie plaże, pachnący żywicą las, malownicze krajobrazy, a także interesujące
zabytki nadają charakter Wyspie Sobieszewskiej. Czego można chcieć więcej? Co
jeszcze oprócz spokojnych wód Przekopu i Wisły Śmiałej oferuje trzecia wyspa
Polski?

S

ą tu miejsca idealne dla początkujących adeptów żeglarstwa, są więc
w bezpośrednim sąsiedztwie wyspy
dwie przystanie jachtowe. Amatorzy
spacerów i cykliści zawsze znajdą tam
miejsce dla siebie, na malarzy i fotografików czekają fantastyczne plenery, a na
pasjonatów historii - intrygujące tajemnice z przeszłości. Jednak najcenniejszym
skarbem Wyspy Sobieszewskiej jest jej bogactwo fauny i flory, a przede wszystkim
prawie 300 gatunków ptaków, które ob-

jęły w posiadanie wschodni i zachodni skrawek Wyspy. To tam mieszczą się
rezerwaty “Ptasi Raj” i “Mewia Łacha”,
miejsca słynne wśród przyrodników z całego świata, ale wciąż mało znane wśród
turystów i mieszkańców Trójmiasta.

Most prowadzący na Wyspę Sobieszewską

dokończenie artykułu
w PSK nr 656
38

Kościoły i sanktuaria

Przystanek drugi.

Kruszwica

Monumentalne piękno
kruszwickiej kolegiaty

46

Parki i rezerwaty

Prządki

Rezerwat
Prządki

świadkowie z głębin
Mikroformy na ostańcach skalnych

Około pięciu kilometrów na północny wschód od
Krosna trafisz na niezwykle ciekawe skały. Ukryte wśród
niewielkiego lasu ostańce stoją tam ku przestrodze tych,
którzy wiecznie odkładają swoje powinności.

R

ezerwat geologiczny Prządki to grupa ostańców skalnych usytuowana
w obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, na Pogórzu Dynowskim. Fantazyjne kształty skał
wzbudzały zainteresowanie okolicznych
mieszkańców, więc formacja skalna stała
się kanwą dla licznych podań ludowych
i legend, które miały stanowić przestrogę
niewłaściwego zachowania.

dokończenie artykułu
w PSK nr 656
Skalny labirynt

Prządka-Matka

Ocean Tetydy – ogromnych rozmiarów praocean istniejący od końca karbonu do początków neogenu. Początkowo zatoka; rozdzielał w triasie dwa
wielkie paleokontynenty: leżącą na
północy Laurazję od znajdującej się
na południu Gondwany. Wypiętrzone
osady geosynkliny Tetydy tworzą dziś
łańcuchy górskie (m.in.: Alpy, Karpaty,
Kaukaz, Hindukusz, Himalaje). Pozostałościami po Tetydach są fragmenty
Mórz: Śródziemnego, Czarnego oraz
Kaspijskiego, a także Zatoki Perskiej.
Sufozja – zjawisko geologiczne i hydrodynamiczne polegające na mechanicznym wypłukiwaniu ziaren (cząstek
minerałów) z osadu przez wody podziemne wsiąkające w skałę lub glebę.

Ostańce przypominają sylwetki ludzkie
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Kraj, Bliżej zwierząt, Rośliny

Fortyfikacje

Wzgórze 116

Otwock

Otwock

Schron Regelbau 514 dla karabinu maszynowego

Historia umocnień na wschód od Warszawy, choć jeszcze nie bezpośrednio
na wzgórzu między Karczewem, a Celestynowem, w lasach otwockich,
rozpoczyna się krótko po stłumieniu walk Powstania Styczniowego,
od budowy tzw. Warszawskiego Rejonu Umocnionego.

O

kolice Warszawy, ze względu na
zbieganie się w niej linii komunikacyjnych już od czasów Napoleona były
w kręgu zainteresowań strategów wielu
mocarstw. Właśnie Napoleon widział
w widłach Wisły i Bugu świetne miejsce
na budowę fortyfikacji wojskowych. Zbliżenie Niemiec i Austro-Węgier w drugiej
połowie dziewiętnastego wieku, poprzez
tzw. dwuprzymierze i inne, o podobnym
charakterze porozumienia, Rosja ode-

brała jako brak zaufania i nie pozostało
jej (poza późniejszym porozumieniem
z Francją) nic, jak budowa umocnień, mających powstrzymać ewentualną agresję
swoich sąsiadów. A ta z pewnością jednym ze swoich ostrzy skierowana byłaby
na Warszawę.

dokończenie artykułu
w PSK nr 656

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Kolejna, piąta odsłona naszego Konkursu
dla Uczniów. Na zdjęciu jest pięć błędów.
Prosimy je znaleźć, a odpowiedzi wysłać do
17. marca 2017 r. Oczywiście odpowiedzi
można przesyłać do kwietnia/maja 2017, ale
upominki rozlosujemy pośród tych, którzy
rozwiążą tę zagadkę w podanym terminie.

Konkurs dla uczniów

Konkurs
dla Uczniów,
część V

Napis na pomniku

56

z naszej okładki

Maczuga Herkulesa
Pieskowa Skała

„Maczuga Herkulesa”
Ręką olbrzyma niegdyś przed wiekami wbita
Sterczysz w niebo wzniesiona i burzom urągasz
One w ciebie miotają, bo ich gniewy ściągasz
Żeś od wieków tak silna, nigdy nie zdobyta....
Józef Cyra

Krzyżówka

60

D

olina Prądnika, w której stoi ta chyba
najsłynniejsza polska skała, zbudowana jest z wapieni, które poddane
wietrzeniu i erozji, wykształciły twory
skalne o fantazyjnych kształtach, ostańce, iglice i bramy, liczne jaskinie, groty
i wąwozy, a także wywierzyska (źródła krasowe).

dokończenie artykułu
w PSK nr 656

nr

656

FElieton bralczyka

Kopiec

W słowniku sprzed dwustu lat to „wskopana kupa ziemi”, słownik sprzed stu lat
pisze podobnie: „kupa ziemi wskopanej”. Dziwny imiesłów. Oczywisty jest związek
kopca z kopaniem, ale kopiec jest o tyle charakterystyczny, że bywał i usypaną czy
naturalną górą, i dołem też.

K

opiec jako góra miał różne przeznaczenia i funkcje, a jako
dół służył (i może jeszcze służy) do przechowywania kartofli, buraków, rzepy - zresztą i tu najpierw to była nazwa
wzgórka ziemi zasypującej jej płody.

Je rzy Bralczyk

dokończenie artykułu w PSK nr 655

ARTYKUŁ ARCHIWALNY psk 11/1962

61

rozwiązania konkursów

Poznaj swój kraj 11/2016
Krzyżówka 655

„Znasz-li ten kraj”
Na zdjęciu
pokazano krzyż
na Łysicy w wersji
z 2016 roku.

Rozwiązaniem krzyżówki
z numeru 11/2016 jest hasło:
„Odbudowany
późnorenesansowy ratusz na
rynku w Głogówku wpisany jest
do Rejestru Zabytków.”

Nagrodę
wylosował
pan Janusz ze
Skwierzyny,
F2709.

Otrzymaliśmy 59 maili
i 19 kartek pocztowych.
Nagrody wylosowali:
p. Elżbieta z Grudziądza,
p. Artur z Radomia,
i p. Roman z Poznania.

Otrzymaliśmy
29 maili i 2 kartki.

„Co to za obiekt?”

Konkurs dla Uczniów.
W Konkursie dla Uczniów upominki za nadesłane odpowiedzi wyślemy do:
Kamili z Mławy, Rozalii z Gimnazjum w Rumii i Janka z Orzysza (numer
Karty babci Janka F1721).

Nagroda dla
spóźnialskich.
Otrzymaliśmy dwie spóźnione odpowiedzi. Niezbędnik turystyczny wysyłamy do Lublina, do p. Małgorzaty.

Wszystkim którzy odpowiedzieli
prawidłowo serdecznie
gratulujemy!
Dziękujemy za wszystkie
odpowiedzi, również te błędne!

Fotografia przedstawia postać tura wykonanego z części
samochodowych w Chojnicach. Głowa tura widnieje w herbie tego
miasta.
Otrzymaliśmy 30 maili i 4 kartki.
Nagrody wylosowali: p. Urszula z Lublina, F4566;
p. Marcin Machocki z Koszalina, F1124; p. Roman z Łęknicy F1203.

Prosimy każdego, kto zechce aby umieszczono jego imię i nazwisko,
a także miejscowość, w której mieszka, w naszym Miesięczniku, aby
udzielił nam wyraźniej na to zgody poprzez umieszczenie dopisku:
„W razie wygranej proszę o publikację mojego imienia i nazwiska, a także
miejscowości we właściwym numerze „Poznaj Swój Kraj”. Nie będę rościł
sobie z tego powodu żadnych pretensji wobec Wydawcy”.

Powtarzamy prośbę, aby każdą odpowiedź do konkursów przysyłać w oddzielnym mailu, zatytułowanym: „krzyżówka”, „fotozagadka”
lub „znasz-li”. Maile zatytułowane: „odpowiedź”, „konkurs”, „rozwiązanie” lub bez nagłówka sprawiają nam wiele kłopotu. Podobnie,
jak przysyłanie odpowiedzi w załącznikach.
Prosimy nie komplikować nam pracy...

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

Redakcja: 01-445 Warszawa ul. Ciołka 17
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Obiekty Rekomendowane 30% zniżki dla naszych prenumeratorów

Pat r o n at

Pat r o n at

Pat r o n at

Pat r o n at

Pat r o n at

Poznaj Taniej 2017 to program dla naszych Czytelników, którzy zainteresowani są nie tylko prostą lekturą naszego Miesięcznika, ale też
są aktywnymi turystami, zwiedzającymi i wędrującymi by poznać nasz
kraj. Dla nich stworzyliśmy program „Poznaj Taniej” w którym każda
ze współpracujących z nami firm ma dla naszych Czytelników pewną
ilość bezpłatnych wejściówek, którą będziemy rozdzielali według poniższych zasad.

Dla kogo bezpłatne wejściówki?
A) Dla wszystkich, którzy przyślą nam swoje zdjęcie na tle obiektu
prezentowanego na okładce. Co miesiąc do rozlosowania trzy podwójne wejściówki.
B) Dla uczestników naszych Konkursów – na zasadach każdorazowo
przewidzianych w odpowiednich regulaminach.
C) Dla Czytelników, którzy zechcą ufundować prenumeraty dla szkoły, biblioteki, SKKT, Domu Dziecka czy innej instytucji. Za ufundowanie
każdej prenumeraty przyznamy dwie podwójne wejściówki
D) Dla Prenumeratorów biorących udział w Imprezach, których Patronem Medialnym jest „Poznaj swój kraj” przekażemy jedną, podwójną wejściówkę.
E) Dla wszystkich, którzy w ciągu roku przenocują w naszych Obiektach Rekomendowanych minimum 3 noclegi oferujemy jedną, bezpłatną
wejściówkę, a jeśli tych noclegów będzie więcej – to za każde trzy noclegi – jedna wejściówka.

Pat r o n at

Pat r o n at

15% zniżki
10% zniżki

Biuro Podróży Artur

Oferta ważna jest przez cały rok 2017.
Przypominamy też, że naszym Prenumeratorom wysyłamy bezpłatnie
mapy, korzystają oni także ze zniżek w naszym sklepiku internetowym
na naszej stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl. No, i oczywiście mają oni
30 % zniżki w schroniskach, które zdecydowały się na współpracę z nami. Lista tych schronisk – powyżej.

Bezpłatne wejściówki
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Muzeum
09-200 Sierpc ul. Gabriela Narutowicza 64
24-275-28-83

Skansen
budownictwa wiejskiego

1

Jaskinia Wierzchowska

Najdłuższa trasa
jaskiniowa w Polsce

gacek@podziemia.pl
http://www.jaskiniawierzchowska.pl

info@muzeumrolnictwa.pl
http://www.muzeumrolnictwa.pl

2

3

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
58-140 Jaworzyna Śląska
74 63 74 330

A
Muzeum Przemysłu

muzeum@muzeumtechniki.pl
http://muzeumtechniki.pl

4

Parowozownia Wolsztyn
64-200 Wolsztyn ul. Fabryczna 1
663-294-674

+48 692-455-178

Wycieczki krajowe
i zagraniczne

skansen@mwmskansen.pl
www.mwmskansen.pl

Wierzchowie, 32-089 Wielka Wieś
12 411 07 21

Muzeum Rolnictwa

Wycieczka z przewodnikiem
biuro@wycieczkazprzewodnikiem.pl
www.wycieczkazprzewodnikiem.pl

Pat r o n at

Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec
277-13-28

04-083 Warszawa ul. Igańska 26
22-403-06-96
artur@artur.waw.pl
www.artur.waw.pl

Pat r o n at

Każdy ze współpracujących z nami podmiotów ma przyporządkowany numer. Prosimy od razu przy zgłoszeniu podawać numer Partnera,
którego wejściówki są potrzebne. Od razu tez prosimy podać numer
rezerwowy, bo ważna jest kolejność zgłoszeń i jeśli wejściówki od danej
firmy się skończą to następne będą dopiero za rok. Ale ponieważ akcja
jest dynamiczna, to z każdym miesiącem, taka mamy nadzieję, Partnerów będzie przybywać.
Zwracamy też od razu uwagę, że wykorzystanie bezpłatnych biletów
możliwe jest tylko przy respektowaniu regulaminów danych firm. Chodzi
tu przede wszystkim o takie sytuacje, gdy trzeba wcześniej zarezerwować sobie wejście na wybrany dzień, bo obowiązuje limit wejść. Może
się też okazać, że w niektórych przypadkach trzeba będzie zapłacić za
obligatoryjna usługę przewodnika.
Bilety są na okaziciela, więc zawsze można je odstąpić innej osobie, w
wypadku zmiany planów. Możliwa jest też ich wymiana u nas, na inne, po
pokryciu kosztów przesyłki pocztowej. Pierwotna wysyłka jest bezpłatna.

Zniżki dla Prenumeratorów

Wycieczki krajowe
i zagraniczne

Pat r o n at

B

Muzeum
kolejnictwa

info@parowozowniawolsztyn.pl
http://www.parowozowniawolsztyn.pl/
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„SYGNATURA
to sakramencko śwarne mapy.”

www.sygnatura.com.pl
tel. 68 327 17 69

