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Prenumerata 2017 
zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem  

wysyłka pocztą  
ekonomiczną    priorytetową 

102 zł     110 zł

Prenumerata 2017 
 wysyłka pocztą 

ekonomiczną    priorytetową 

90 zł     98 zł

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

Rocznik 2012  
Rocznik 2013  
Rocznik 2014  
Rocznik 2015  
Rocznik 2016  

pojedyncze numery - á 6 zł/egz.

Prenumerata 2017 
za pobraniem  

105 zł

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

Prenumerata 2017 
dla szkół  

90 zł

Prenumerata 2017 
 zbiorcza 6 prenumerat  

420 zł

Prenumerata 2017 
 papierowa  

i elektroniczna 
 

129 zł

Prenumerata 2017 
Dodatkowa Karta Prenumeratora 

10 zł

Prenumerata zagraniczna 

2017
199 zł (2 egz. 279 zł)

Cuda przyrody

Wylegującą się na gałęzi śnieżną  łasicę, wypatrzyła p. Dorota na spacerze w białowieskich 
lasach. Dziękujemy i czekamy na kolejne zdjęcia od naszych Czytelników.

Prenumerata elektroniczna 

e-PSK 2017  69 zł
e-PSK 2017  7,50zł/egz.

e-PSK 2013  39 zł e-PSK 2015  39 zł 
e-PSK 2014  39 zł e-PSK 2016  39 zł

Karta ważna do 31 stycznia 2018 r.

Prenumerata Redakcyjna 2017



Sezon letni za progiem. Im słoneczko wyżej tym ochota na wyjazdy większa. Czy już 
wiemy dokąd zaprowadzą nas w tym roku ścieżki przygód? Jeśli jeszcze nie – to za-
praszam do lektury kolejnego numeru naszego Miesięcznika, z pewnością będzie 

można tam znaleźć podpowiedź do kolejnych wyjazdów. W ciemno można napisać, że 
wielu z Was wyjedzie kolejny, a może i pierwszy raz w Tatry? Nie od razu wszyscy pój-
dą w wysokie góry, na pewno z dziećmi na początek warto pospacerować tatrzański-
mi dolinkami – opis takich dwóch „szlaczków” znajdziecie Państwo wewnątrz numeru.
Wielu pojedzie do Krakowa – dziś opisujemy dzwon Zygmunta, do niedawna najwięk-

szy , a na pewno dotąd najdostojniejszy polski dzwon – warto wiedzieć o nim coś więcej przed zwiedzaniem!
Rowerzystów, ale i piechurów, i „samochodziarzy” zapraszam do zdobywania odznak turystycznych, może 
nawet niepotrzebnie, bo wielu z Was od dawna takowe zbiera i ma z pewnością pokaźną kolekcję. O tym, jak 
mnie prawie udało się zdobyć Odznakę Ziemi Kozienickiej – przeczytacie w artykule o wycieczce rowerowej 
w tamte okolice.
Jest jeszcze sporo czytania, wszak „Poznaj swój kraj” ma już 80 stron! I tak teraz będzie co miesiąc. Mamy jesz-
cze trochę opóźnienia wydawniczego, to jednak staje się coraz mniejsze i już prawie-prawie dopędzamy kalen-
darz. Może w tym roku zlikwidujemy całkowicie to opóźnienie?

A piszę o tym dlatego, że zwłaszcza w ostatnich dniach otrzymujemy sporo telefonów i maili od (nowych) Czy-
telników, zaniepokojonych faktem nie otrzymywania naszego periodyku. Wszystko w porządku. Opłaciliście 
Państwo prenumeratę za rok 2017 i ją otrzymacie, szkoda tylko, że nie wpłacaliście w listopadzie, grudniu pre-
numeraty na 2017 rok, razem z numerami np. 10-12/16 czy chociażby 12/16. Nie trzeba by było tak długo 
czekać na pierwszy numer naszego periodyku, bo bylibyście Państwo z nami już od dawna...

Dla tych osób właśnie, które zechciały być z nami bliżej, (czytaj – opłaciły prenumeratę) rozlosowaliśmy dzie-
siątego marca pięć podwójnych, bezpłatnych wejściówek do Kopalni Soli w Wieliczce. Tę listę opublikowaliśmy 
na naszej stronie internetowej, a są to osoby: p. Agnieszka z Gowarczowa, p. Danuta z Radzynia Podlaskiego, 
p. Barbara z Torunia, p. Ewa z Warszawy i p. Bernard z Imielina. Gratulujemy!
Wejściówki wyślemy łącznie z tym numerem „Poznaj swój kraj” pocztą poleconą. Jeśli ktoś z wylosowanych 
osób ma konto na FB – prosimy o stosowną informację na naszym portalu.

Przypomnę, że wejściówki są ważne do 31. grudnia 2017 i ani jeden dzień dłużej! Prosimy o tym pamiętać. Wej-
ściówki są na okaziciela, więc gdyby ktoś właśnie wracał z Kopalni, albo nie mógł tam pojechać - może je prze-
kazać komu zechce. 
 
A co z wiernymi Czytelnikami, którzy kupują Miesięcznik w kiosku lub empiku? Pamiętamy i o nich, ma-
my jeszcze bilety, ale jak do nich dotrzeć? Dla nich też będziemy mieć wejściówki. Proszę zbierać parago-
ny za zakup „Poznaj swój kraj”, aby przed wakacjami przesłać je do nas. Zrobimy „loterię paragonową”... 

Od pewnego czasu prosimy Was, naszych Czytelników, o zdjęcia z obiektem z okładki. Największym powo-
dzeniem cieszyła się Maczuga Herkulesa, otrzymaliśmy około dziesięciu zdjęć. Niestety, nie od wszystkich ma-
my zgodę na publikację, więc na stronie 76. publikujemy tylko te zdjęcia, do których dosłano nam potrzebne 
oświadczenia. Prosimy na przyszłość od razu dołączać taką zgodę, ułatwi nam to znacznie pracę. Jednocześnie 
proszę o wybór nagrody, systemem: 3,5,1, albo 5,2,6, co oznacza w pierwszym przypadku wejściówki od Par-
tera nr 3, jeśli brak to od Partnera nr 5, lub nr 1. W drugim przypadku najbardziej pożądane będą wejściówki 
od Partnera nr 5, potem 2, i na końcu 6.

Tym razem nie ma na okładce żadnego obiektu, jest za to pokazany niezwykły tunel kolejowy z jadącym w nim 
parowozem. Jest to zaproszenie na dwie duże imprezy kolejowe, a mianowicie Paradę parowozów w Wolsz-
tynie i Diesel Fest w Jaworzynie Śląskiej. Będziemy losować bezpłatne wejściówki z listy „Poznaj Taniej” wśród 
tych osób, które zrobią sobie na tych imprezach zdjęcie na tle „Poznaj swój kraj”. Tym tłem może być wiszący 
tam baner „Poznaj swój kraj”, może być trzymany przed sobą, z widocznym tytułem jeden z naszych Miesięcz-
ników. Pamiętajcie o zgodach. Więcej na stronie 76. Czekamy!

Przed zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy życzymy wszystkim naszym Czytelnikom dużo 
zdrowia i radości z poznawania naszego kraju, i oczywiście miłych chwil za  świątecznym stołem.
Wesołego Alleluja!

Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski

Pan Zbigniew oferuje do sprzedaży roczniki 
miesięcznika IMT Światowid z lat: 1971-79, 
1983 i 1984. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt: 44-649-74-68.

Moi mili

29 kwietnia - 7 maja 2017

Diesel Fest
Jaworzyna Śląska

29-30 kwietnia 2017

Parada Parowozów
Wolsztyn

13 sierpnia 2017

Podlaskie Święto
Chleba

Ciechanowiec

22 kwietnia 2017

Rajd Bike Orient 
rajd na orientację

Sokolniki k. Wieruszowa
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Gdy w 1995 roku grupa zakonników Franciszkanów zdecydowała się 
wzorem innych miejsc, na zastąpienie tradycyjnej Drogi Krzyżowej 
pewnego rodzaju spektaklem, nikt nie 
przypuszczał, że dwadzieścia lat później to 
Misterium będzie znane w całej Polsce.

Misterium w Kalwarii 
Pacławskiej

TemaT mieSiąca

Kalwaria 
Pacławska

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659
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P ierwsze pisemne wzmianki o Gó-
rze pochodzą z dokumentu biskupa 
poznańskiego Boguchwały II z 1252 

roku w którym mowa jest o dziesięci-
nach przynależnych miejscowej parafii 
od mieszkańców okolicznych wsi. W mia-
sto - wieś Góra przekształciła się jednak 
dopiero w 1670 roku, kiedy 26 lutego 
br. dzięki zabiegom biskupa Stefana 
Wierzbowskiego, król Michał Korybut 
Wiśniowiecki nadał dotychczasowej wsi 
prawa miejskie i charakterystyczny herb 
z krzyżem, sercem przebitym czterema 
gwoździami, słońcem, ziemią i półksię-
życem w tle.

Jak można inaczej nazwać osadę na wysokiej, wiślanej skarpie, której 
mieszkańcy zajmowali się przewozem ludzi i towarów z jednego brzegu Wisły 
na drugi? Bardziej trafnej nazwy jak Góra trudno sobie wyobrazić.

Zaproszenie do 
nadwiślańskiego grodu

Góra Kalwaria

PolSKie miaSTa

Góra 
Kalwaria

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659
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Kościół został wybudowany w 1458r. 
nad rzeką Wątok ponoć – według 
tradycji – „przez sześciu wieśniaków 

z Przedmieścia Większego” (wcześniej na 
tym miejscu miała istnieć starsza, czterna-
stowieczna świątynia dla mieszkańców 

zamku na Górze św. Marcina).  Jest ona 
orientowana, czyli zwrócona w kierun-
ku wschodnim, oszalowana, o konstruk-
cji zrębowej, kryta gontowym dachem. 
W połowie XVIIw. dobudowano na szczy-
cie dachu barokową sygnaturkę. 

Małopolski Tarnów, założony w pierwszej połowie 
czternastego wieku przez Spycimira herbu Leliwa, 
protoplastę rodu Tarnowskich, oprócz wspaniałego 
rynku i wielu innych zabytków, posiada wśród swych  
skarbów również stare, drewniane świątynie, jak 
wybudowany w 1458 roku kościół pw. Najświętszej 
Marii Panny Wniebowziętej „na Burku”.

Kościół „na Burku” 
Tarnów 

aRchiTeKTuRa dReWniana

Kościół okala kamienny, pokryty gontem mur

Tarnów

Potoczna nazwa tej gotyckiej, drew-
nianej świątyni „Na Burku” pochodzi od 
określenia sąsiadującego z nią targowiska.

Na kolanach dookoła ołtarza

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659
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W iele dworków polskich zburzy-
ła wojna i powojenne przemiany 
ustrojowe. Zachowały się głównie 

te, którym powierzono nowe funkcje 
i misje społeczne. Do dziś dotrwało ich 
bardzo niewiele, dlatego cieszy każda ini-
cjatywa pozwalająca lepiej zabezpieczyć 
te zabytki, przywrócić im dawny blask 
i ocalić dla następnych pokoleń. Dzięki za-
biegom władz samorządowych niższego 
i wyższego szczebla skuteczną ochronę 
zyskał dwór z Uniszek Zawadzkich po-
łożonych w gminie Wieczfnia Kościelna. 
Budynek rozebrano i  przeniesiono do 
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 
a w ostatnich miesiącach również wypo-
sażono przywracając wnętrzom daw-
ny klimat.

Dwór ziemiański, drewniany, pobielony, otoczony ogrodem to do dziś synonim 
spokojnego i dostatniego życia na wsi i sielanki. I choć dziś znów buduje się 
dworki, to ten w Sierpcu ma to coś w sobie, ma historię, która można dotknąć, 
bo ona jest tam na wyciągnięcie ręki.

Uratowany dwór
w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

dWoRKi i Pałace

Dwór - widok od zewnątrz

Sierpc

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659

Jadalnia
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Kopalnia Soli „KŁoDaWa” S.a. to:

KłodawsKa Podziemna 
Trasa TurysTyczna

WNĘTRZA ZIEMIWNĘTRZA ZIEMI
Podróz do 

• 20 mln m3 komór i pustek poeksploatacyjnych
• około 400 km komór i chodników
• zjazd windą z prędkością 6 m/s
• trasa turystyczna 600 metrów pod ziemią
• 2,5 godz. pobytu w kopalni
• możliwość poznania pracy górnika

Bliższe informacje: 
www.sol-klodawa.com.pl oraz infolinia 63 27 33 304

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego 
Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A.

tel. 63 27 33 304, 63 27 33 242 (godz. 7:00 - 15:00)
bot@sol-klodawa.com.pl
Rezerwacja posiłków: tel. 63 27 33 554
e-mail: hotel@sol-klodawa.com.pl
Jesteśmy na Facebook’u: 
www.facebook.com/klodawskapodziemnatrasaturystyczna/  

Warszawa

Bydgoszcz

Łódź

Poznań

Toruń

KłodawaKłodawa

600 
metrów 

Dasz radę?
w

 100 sekund. 



Choroba od zawsze jest nieodłącznym 
towarzyszem człowieka na tym łez 
padole, ale też człowiek od zawsze 

próbował z lepszym lub gorszym skut-
kiem uwolnić się od niej.

Potop szwedzki, okupacja hitlerowska, a nawet powojenna nacjonalizacja nie były 
w stanie zatrzymać działalności najstarszej, działającej od ponad 700 lat, apteki na 
świecie. Wystarczył jeden podpis urzędnika bez wyobraźni – i mali ludzie zamknęli 
jedną z kart nadwiślańskiego miasta.

Toruńskie apteki

czyli
średniowieczne aptekarstwo w Toruniu i jego pierwsze apteki

ZabyTeK

Tu mieściła się Apteka Pod Orłem; do 2011 r. 
najstarsza czynna apteka na świecie. 

Niegdyś posługiwano się taką wagą, która służyła do odważania składników potrzebnych do przyrządzania odpowiednich lekarstw

Dawny moździerz aptekarski

Toruń

Pozłacana rzeźba 
orła, godło apteki

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659
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Swoją alpejską rzeźbą Tatry wzbu-
dzają respekt, ale także nieodpar-
tą chęć ich zdobywania, więc mimo 

prozaicznych przeszkód typu korki na 
zakopiance, pielgrzymki do Morskie-
go Oka czy kolejki na Giewont, wciąż 
tu wracamy i za każdym razem jes- 
teśmy tam tak samo zauroczeni. Na tym 
właśnie polega magia tych gór...

Tatry to bez wątpienia najpopularniejsze, a tym samym najczęściej odwiedzane 
góry w Polsce. Ani śnieżka, ani nawet klimatyczna Tarnica nie mają szans 
w pojedynku z majestatycznym pięknem rysów czy legendarnym Giewontem. 

Wycieczka w Tatry
PomySł na WyciecZKę

Tatry

Wieczór w Bukowinie Tatrzańskiej - widok na Tatry Bielskie

Zakopane - widok z Gubałówki

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659
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Na obszarze Tatr i Sudetów są one 
związane z formami rzeźby glacjal-
nej, ponieważ powstały w obrębie 

dolin zawieszonych czy też karów lodow-
cowych. Z kolei w Beskidach powstawa-
nie wodospadów związane jest z nierów-
nomiernym niszczeniem skał cechują-
cych się różną odpornością. Stosunkowo 
rzadko wodospady tworzą się także na 
skalnych wychodniach mieszczących się 
w źródłowych odcinkach potoków, bądź 
na koluwiach osuwiskowych, które za-
tamowały potok.

Wodospady powstające na obszarze Polski 
tworzą się na odpornych na niszczenie progach 
skalnych, charakteryzujących się różną genezą. 

KRaj

Uporowy 
Wodospad 

Eworsja – pogłębianie dna rzeki przez wirują-
cą wodę, zawierającą drobne kamienie i okruchy 
skał. Zjawisko typowe dla wodospadu.

Uporowy 
Wodospad
Pasmo Jałowieckie

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659
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Z jednej strony dzwon jest produktem 
sztuki ludwisarskiej, będącej źródłem 
wiedzy w dziedzinach m.in. rzemiosła 

artystycznego, heraldyki, czy epigrafiki. 
Z drugiej, dzwony są postrzegane jako 
trwałe elementy kultu, jako przedmioty 
konsekrowane i paramenty liturgiczne.

Wieże kościelne w praktyce często pełnią rolę dzwonnic, a niekiedy wież 
zegarowych. Decydują one o tożsamości danego regionu. Umieszczone na nich 
dzwony są instrumentami muzycznymi zaliczanymi do tzw. idiofonów, czyli 
instrumentów samodźwięcznych, w których źródłem brzmienia jest drganie całego 
przyrządu, wywołane uderzeniami tzw. serca.

Dzwon Zygmunta

Kraków

ZabyTeK

Kraków

Z Zygmuntem wiążą się liczne legendy. 
Jedna z nich mówi, że został on wykuty 
ze zdobycznych armat w bitwie z Mo-
skwą pod Orszą w 1514 roku. Inna z kolei 
opowiada o kilkunastoletnich chłopcach, 
którzy niepostrzeżenie wślizgnęli się na 
szczyt Wieży Zygmuntowskiej i ekstra-
ordynaryjne rozkołysali serce dzwonu. 
Schwytani, usłyszeli wkrótce potem od 
biskupa, że „Zygmunt bije tylko dla znako-
mitych mężów”. Jednym z tych chłopców 
był Stanisław Wyspiański, dla którego 
Zygmunt bił w dniu jego ostatniej drogi.

Dzwon Zygmunta

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659

Dzwon Zygmunta
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To właśnie tutaj swoje rodzinne do-
my mieli: słynny as myśliwski I wojny 
światowej Manfred von Richthofen 

zwany „Czerwonym Baronem”, matema-
tyczka i astronom Maria Kunitz, twórca 
bramy brandenburskiej Carl Gotthard 

Langhans, odkrywca rzeżączki – lekarz 
wenerolog Albert Ludwik Neisser. Z mia-
stem tym związana jest również Anna 
Świdnicka – cesarzowa rzymska z dyna-
stii Piastów, mówiący biegle 68-językami 
poliglota Emil Krebs, autor piosenki „Roz-

kwitały pąki białych róż” – Mieczysław Ko-
zar-Słobódzki i wiele innych osób, które 
znajdują się na liście znanych świdniczan 
i są obecni w pamięci nie tylko obecnych 
mieszkańców miasta.

Leżąca na Przedgórzu Sudeckim w dolinie rzeki Bystrzycy, na turystycznej trasie 
pomiędzy Wrocławiem a Zamkiem Książ, sześćdziesięciotysięczna świdnica ma do 
zaoferowania turystom bardzo wiele – imponujące zabytki będące świadectwem 
przeszło 750-letniej wielowątkowej historii, - piękne krajobrazy z górami i ślężą 
w tle, - ciekawe wydarzenia kulturalno-sportowe oraz  mieszkańców, o których 
głośno w świecie.

Świdnica 
perła Dolnego Śląska zaprasza

KRaj

Katedra świdnicka fot: Mariusz Barcicki

Panorama świdnicy z ratuszem na pierwszym planie  fot: Tomasz Pietrzyk

świdnica – Kamienice fot: Dariusz Nowaczyński

świdnica

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659
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Czy rzeczywiście daleka? Przed wyjaz-
dem wziąłem do ręki przewodnik po 
ziemi kozienickiej, niedawno wydany 

przez tamtejsze władze. Pięknie i sen-
sownie wydany, na dobrym, sztywnym 
i matowym papierze, a co najważniejsze 
– kartki połączone ze sobą spiralą, tak, 
że łatwo je odwracać i właściwą stronę 
mieć zawsze otwartą. Tyle „plusów do-
datnich”. A ujemne? Jeden, a właściwie 
dwa widać już na pierwszy rzut oka. 
Pierwszy – to brak daty wydania, nie 
wiadomo więc na ile w danej chwili jest 
on aktualny, no i druga, o wiele ważniej-
sza rzecz. Kozienice nie są, choć pew-
nie lokalne władze by sobie tego bardzo  
życzyły – pępkiem świata, a większość 
opisanych tam tras zaczyna lub kończy 
się w Kozienicach właśnie. Wymusza to 
przyjazd samochodem do tego miasta, 
a przecież tego właśnie chcę uniknąć, bo 
po pierwsze nie o to chodzi, aby jechać 
samochodem na rower, po drugie, czło-
wiek jest wtedy przywiązany do parkingu 
z nim, jak pies do budy. Nie odrzucam 
przewodnika, sprawdzę go „po drodze”, 

ale wybieram wariant „autorski” i pojadę 
pociągiem do Warki, potem rowerem 
przez Kozienice do Radomia. Trasa dość 
długa, przygotowując się do niej zrobiłem 
rajzeplan, na którym wyszczególniłem 
około (bo niektóre punkty jak dworzec 
PKP są oczywiste) 30 punktów, do któ-
rych chcę dojechać. Co ciekawe, opisu 
tych miejsc w większości w przewodniku 
brak, co dziwi, bo skąd mają się przyjezd-
ni czegoś dowiedzieć, jeśli nie z takich 
opracowań? Duży „plus ujemny”.

Warka – Kozienice 
RoWeRem na WeeKend

Zakaz wjazdu rowerom do lasu Warka, rynek – pomnik Stefana Czarnieckiego

Kozienice

Sezon rowerowy 2017 rozpoczynam od lokalnej (jak 
dla mnie), trasy niedaleko od Warszawy – po ziemi 
kozienickiej. Piękna, Królewska Puszcza od dawna 
stanowi dla mnie wyzwanie, bo chociaż niemalże 
„pod Warszawą”, to jest jednak taka daleka.  

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659

Najbardziej klimatyczne miejsce na trasie, drewniany most na radomce
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N ic prostszego! Szczególnie, że przed 
nami wyjątkowo długi weekend ma-
jowy, którego nie wypada spędzić 

inaczej niż na łonie przyrody. A w sier-
peckim skansenie czas wiosenno-letni 
upływa pod znakiem malowniczych wido-
ków, pięknej przyrody i spotkań z rodzi-
mą tradycją. Ta ostatnia stanowiła motyw 
przewodni „Niedzieli Palmowej w skanse-
nie” – pięknego wydarzenia przybliżają-
cego bogatą obrzędowość wielkanocną. 
Uroczysta msza święta w osiemnasto-

wiecznym kościele, procesja wiernych 
z palmami, wystawa palm konkursowych, 
a w zabytkowych obiektach – ekspozycja 
wielkanocna. Dawna wieś stała się tłem 
dla licznych inscenizacji okresu wiosen-
nego: wykonywania palm, przygotowy-
wania święconki, a nawet zapomniane-
go już dziś chodzenia po wykupie. Jar-
mark rękodzieła zachwycał bogactwem 
wielkanocnych koszyczków, baranków, 
palm i innych świątecznych akcesoriów. 
Na scenie amfiteatru zwiedzający podzi-

wiali koncert wielkanocny w wykonaniu 
Zespołu Tańca Ludowego MASOVIA Poli-
techniki Warszawskiej. I choć Niedziela 
Palmowa w skansenie już za nami, to … 
sezon wiosenno-letni w muzeum dopie-
ro się zaczyna. 

Przepełnione duchem historii wiekowe chaty z klimatycznymi ogródkami, 
kwitnące drzewa owocowe, a tuż obok - bzy, malwy i maciejki, słowem – sielska 
atmosfera dawnej polskiej wsi. Wprost idealne miejsce dla osób poszukujących 
wyciszenia i spokoju. Aż chciałoby się rozłożyć pled przy jednej ze starych 
chat i beztrosko wsłuchać się w odgłosy przyrody lub oddać się lekturze w tej 
cudownej scenerii… 

Muzeum Wsi  
Mazowieckiej w Sierpcu 

prawdziwa przygoda na wyciągnięcie ręki

KRaj

Majówka w skansenie

Siew podczas majówki w skansenie

Dzień Dziecka

Sierpc

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659
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Jeśli dysponujemy czasem, przejedźmy 
tę trasę drogą „alternatywną”, choć 
niekoniecznie „starą ósemką”. Tak 

się bowiem składa, że możliwości do-
jazdu z Łodzi do Wrocławia jest wiele, 
tak więc z pewnością będzie okazja je tu 
zaprezentować. Zaczynamy!

Od niedawna z Łodzi do Wrocławia (i z powrotem...) prowadzi wygodna, choć tylko 
czteropasmowa droga szybkiego ruchu, która, zapewniając szybkie przemieszczenie 
się od punktu A do punktu B, to jednak nie pozbawiona jest wad, jak choćby brak 
stacji benzynowych, restauracji czy większej ilości parkingów. Dla nas, krajoznawców, 
choć nie tylko, oddzielenie się od świata murem (ekranami obniżającymi hałas 
w środowisku), stanowi zaprzeczenie podróży i poznawania kraju.

Nie ma chodnika, nie ma pobocza, ale jest tramwaj - LutomierskZabytkowy tramwaj w Konstantynowie

Zjawiskowy kościół i klasztor w  Lutomiersku

Łódź

Konstantynów

Lutomiersk
Rossoszyca

Szadek
Błaszki

Warta

Ostrzeszów

SycówOleśnica

Grabów

8

8

449

449

449

710
710

710
710 710 710

Wrocław Łódź – Wrocław

TRaSa dla ciebie

Niezwykle ciekawa jest historia sie-
ci tramwajowej Łodzi, w tym jedynej 
linii w Polsce prowadzącej przez dwa 
województwa. A tak było jeszcze kilka-
naście lat temu, przed ostatnimi zmia-
nami adminstracyjnymi. Można było 
tu przejechać z województwa łódzkie-
go do sieradzkiego. Linia ta powstała 
kilka lat przed pierwszą wojną, na jej 
elektryfikację nie starczyło środków, 
więc kursował tu... tramwaj parowy. 
W  Łodzi nigdy nie kursowały tramwaje 
konne, związane to było ze zbyt ścisłą 
zabudową miasta; w centrum nie było 
miejsca na budowę stajni.

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659
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W Bieszczadach wykształcił się spe-
cyficzny układ sieci rzek zwany 
często kratownicowym lub rusz-

towym (gdy patrzeć z lotu ptaka, rzeki 
tworzą kratownicę). W górnych swych 
biegach, rzeki płyną równolegle do 
grzbietów górskich, ale w swych środ-
kowych odcinkach zmieniają nagle kie-

runek na północny, żłobiąc sobie drogę 
i przecinając prawie poprzecznie pasma 
i masywy górskie. Rzeki tu toczą się wart-
ko, przebijając się wciętymi wąwozami 
pośród zboczy gór. Nierzadko tworzą 
wodospady, choć nie takie wysokie jak 
w Karkonoszach czy Tatrach. Są jak ko-
biety – kapryśne i zmienne, latem niepo-

zorne, na wiosnę lub po burzy – wzbu-
rzone i groźne.

Malownicze pasma górskie, falujące trawy połonin, urokliwe stare cerkwie, 
samotne krzyże i dziewicza przyroda. Taki obraz potrafi przywołać z pamięci 
każdy, kto chociaż raz w życiu odwiedził Bieszczady. A gdy dołożymy jeszcze 
do tego szemrzące, bystre wody bieszczadzkich rzek, potoków i strumieni, to 
piękno tego regionu ukaże się nam w całej swojej okazałości.

Sine wiry 
na Wetlinie

PaRKi i ReZeRWaTy

Wetlina

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659
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Masyw fortu w kształcie odwróco-
nej litery T leży w głębokiej kotli-
nie i otoczony jest fosą obrzeżo-

ną murem samego fortu z jednej strony, 
z drugiej zaś – innym murem, wysokim 
na 6-7 metrów. Koszary znajdowały się 
zarówno z prawej, jak i z lewej strony 
ramion fortu. W ziemi umiejscowiono 
niższą kondygnację, a okna wyższej, rów-
nają się z ziemią na wysokości drogi, od 
której odgradzały go dwie żelazne bra-
my wejściowe.

Dziś jest tam tylko tablica informacyjna o czasach II wojny światowej, gdy 
w Forcie przetrzymywano ponad 1500 polskich i żydowskich obywateli – 
mieszkańców Torunia oraz pobliskich miast i wsi; większość z nich wywieziono 
stąd na Barbarkę – do pobliskiego lasu, gdzie zostali zamordowani.

Fort VII –
niemieckim obozem 
koncentracyjnym w Toruniu

FoRTyFiKacje

Toruń

 Lewa kaponiera widziana z zewnątrz.
Chociaż na ścianie lewej kaponiery widoczne są ślady po kulach, nie wykonywano tu żadnych egzekucji

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659
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FortyFikacje

Lewa kaponiera ze symboliczną „ścianą śmierci”, oglądana z wielkiego nasypu.

Swoistym spacerem po historii miasta 
jest wędrówka uliczkami olkuskiej 
starówki. Jej centralnym punktem 

jest rynek – ulubione miejsce spotkań 
mieszkańców. Podczas spaceru warto 

zwrócić uwagę na gotyckie i renesanso-
we portale zabytkowych kamienic, pod 
którymi rozciągają się piękne, gotyckie 
piwnice. Część z nich została zaadapto-
wana na kawiarnie i restauracje. Szczegól-

ne zainteresowanie turystów wzbudzają, 
odkryte podczas przeprowadzanych kil-
ka lat temu prac rewitalizacyjnych, pod-
ziemia ratusza na olkuskim rynku.

Niezwykłym miejscem, pamiątką bo-
gatej przeszłości jest bazylika św. Andrze-
ja Apostoła, której strzelista, gotycka syl-
wetka od wieków góruje nad miastem. 
Najcenniejszym zabytkiem olkuskiego 
kościoła jest poliptyk z końca XV wieku. 
Ewenementem są renesansowe organy, 
które jako jedne z nielicznych w Euro-
pie, zachowały oryginalny mechanizm 
i większość piszczałek (w konserwacji do 
listopada 2017). Zwiedzając kościół, war-
to zobaczyć renesansowy ołtarz główny 
z XVII wieku, ołowianą chrzcielnicę oraz 
srebrny Krzyż Gwarków.

Nieopodal kościoła wznosi się zrekon-
struowana średniowieczna baszta z frag-
mentem murów obronnych i fosy, jakie 
niegdyś otaczały całe miasto.

Będąc w Olkuszu, warto zapoznać się 
z bogatymi zbiorami miejscowych muze-
ów. Połączeniem współczesności z historią 
jest olkuski „Silver Park”, czyli skatepark 
ze skansenem maszyn górniczych. Nieopo-
dal Olkusza, na wysokiej skale, wznoszą się 
ruiny zamku Rabsztyn, jednego z ciekaw-
szych obiektów na Szlaku Orlich Gniazd. 
Zapraszamy do Olkusza. 

Tekst: Jacek Sypień 

Położony w sercu Jury Krakowsko – Częstochowskiej 
Olkusz, za sprawą sięgających średniowiecza tradycji 
górnictwa srebra i ołowiu, jest nazywany „Srebrnym 
Miastem”. 

Olkusz
Srebrne Miasto

KRaj

Olkuska starówka z lotu ptaka.  Fot. Franciszek rozmus

Olkusz

  R E k l a m a    R E k l a m a    R E k l a m a    R E k l a m a    R E k l a m a    R E k l a m a    R E k l a m a    R E k l a m a    R E k l a m a   
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Mogilno, niewielkie miasto położone 
nad Jeziorem Mogileńskim posiada 
niezwykle długą historię. Badania 

archeologiczne wykazały, że w tym miej-
scu istniała osada wczesnośredniowiecz-
na, założona na przełomie VIII i IX wieku. 
W X wieku, na wyspie otoczonej z trzech 
stron wodami jeziora, a z czwartej bag- 
nami, istniała osada grodowa otoczona 
wałem obronnym. W latach siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku odkryto umoc-
nienia brzegu jeziora i pozostałości pra-
starego mostu. Most ten, długości około 
160 metrów, łączył południową część 

ówczesnej wyspy z przeciwległym brze-
giem jeziora, prowadząc przez tereny 
bagniste w kierunku szlaku handlowego, 
biegnącego z Poznania do ...

Jedenastowieczne opactwo jest jednym z najstarszych założeń 
benedyktyńskich w kraju. Stanowiło ono niezwykle istotny punkt na mapie 
średniowiecznej Polski, bo aż do kasaty w 1833 roku, było ponadregionalnym 
ośrodkiem misji chrześcijańskich na pograniczu Wielkopolski i Kujaw, a przy 
okazji inicjowało rozwój gospodarki.

Na szlaku piastowskim
Przystanek trzeci 

Mogilno

Kościoły i SanKTuaRia

Klasztor pobenedyktyński w Mogilnie

Mogilno

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659
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Roztocze ciągnie się wąskim pasmem 
od Kraśnika aż po Lwów. Pokrywają 
je liczne, choć  niewysokie wzgórza, 

będące działem wodnym między dorze-
czami Wieprza i Sanu. Ze wzgórzami 
sąsiadują malownicze doliny, w których 
można znaleźć znaleźć płaty lessu po-
przecinane wąwozami i głębocznicami. 
Z nich wypływają źródła, często o właści-
wościach leczniczych. Dużo jest tu rzek 
i strumieni bogatych w progi, które ni-
czym schody potworzyły się w skałach 
odpornych na działanie wody. Noszą one 
nazwę „szumów” lub „szypotów”. 

roztocze to niezwykła kraina, zielona i bogata w lasy, pełna zwierzyny i rzadkich 
roślin, poprzecinana wzgórzami i rzekami, które to wzgórza, być może, dały jej 
swoją nazwę, wziętą od roztaczania wód pomiędzy nimi...

Roztocze
KRaina TuRySTycZna

roztoczański 
Park Narodowy

Koniki polskie

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659
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Z dniem 02.04.2017 ogłaszamy krajoznawczy Konkurs Dłu-
gofalowy polegający na odgadywaniu tego, co przedsta-
wiają publikowane w każdym numerze od 1-3.17 do 11.17 

zdjęcia konkursowe.
Zdjęcia konkursowe publikowane będą w trzech samo-

dzielnych podkonkursach: „Fotozagadka”, „Znasz-li” oraz 
„Gdzie to było”. 

W konkursie Fotozagadka prezentowane będą fotogra-
fie bardziej lub mniej znanych zabytkowych budowli, pomni-
ków, czy zabytków techniki. Zadaniem biorących w nim udział 
uczestników będzie odgadnięcie co przedstawia dane zdjęcie 
i gdzie dany obiekt się znajduje.

Konkurs Znasz-li polega na prezentacji zdjęć pokazujących 
krajobrazy, charakterystyczne elementy przestrzeni jak np. 
szczyty górskie, jeziora, rzeki (z mostami), pomniki, pomniki 
przyrody, starówki lub rynki miast. Odpowiedź polegać bę-
dzie na podaniu co przedstawia dane zdjęcie i gdzie znajduje 
się to, co na nim zostało pokazane.

Konkurs Gdzie to było? ma na celu z jednej strony przy-
pomnienie, o czym pisano w nieodległej przeszłości, ale też 
„ożywienie” archiwalnych roczników, które wielu Czytelni-
ków zbiera i kolekcjonuje. Będziemy prezentować w nim te 
obiekty, krajobrazy i przedmioty, które już w „oryginalnych” 
ujęciach zostały opublikowane na naszych łamach, a które te-
raz prezentujemy w innym ujęciu. Zadaniem biorących w tym 
konkursie udział, będzie odgadnięcie co przedstawia dane zdję-
cie i w którym numerze jest dotyczący tego zdjęcia artykuł. 

Należy wyraźnie podkreślić, że chodzi o artykuł, w którym 
pokazano dany obiekt na innym ujęciu, a nie o artykuły, które 
tylko dotyczą danego miasta, miejsca czy regionu.

Przykład: pytamy, co przedstawia 
zdjęcie obok. Odpowiedź: Wodospad Ka-
mieńczyka, publikowany w numerze 12/16.

Odpowiedź „Karkonosze w numerze 
4/15” jest błędem, bo chociaż wodospad 
leży w Karkonoszach, to jednak w tym ar-
tykule nie ma jego zdjęcia.

Jeśli jednak  inne zdjęcie wodospa-
du byłoby w jeszcze innym artyku -
le, to oczywiście przyznamy dodatko-
wy punkt.

UCZeSTNiCy:
Wszystkie trzy podkonkursy przezna-
czone są dla wszystkich Czytelników, natomiast Konkurs Długo-
falowy tylko dla Prenumeratorów naszego Miesięcznika, ale też 
dla osób legitymujących się dodatkową Kartą Prenumeratora.

OdPOWiedZi:
Rozwiązania prosimy tytułować stosownie do rodzaju kon-
kursu np. Fotozagadka 4/17 albo Znasz-li 5/17 i do każdego 
podkonkursu wysyłać w oddzielnym mailu. To samo dotyczy 
te osoby, które odpowiedzi będą wysyłać tradycyjnym sposo-
bem – pocztą. Prosimy o wkładanie do koperty tylu kartek – 
ile będzie odpowiedzi. 

PUNKTaCJa: 
Fotozagadka: jeden punkt za odgadnięcie, co przedstawia da-
ne zdjęcie i drugi za odpowiedź, gdzie się dany obiekt znajdu-
je. Przykładowa odpowiedź to: ulica Mariacka, Gdańsk, albo 
wieża Zamku Królewskiego w Warszawie.

Znasz-li: jeden punkt za odpowiedź, co na zdjęciu i drugi 
za jego lokalizację. Przykładowo: Krzyż na Łysicy, albo szczyt 
Sokolica w Pieninach.

Gdzie to było?: jeden punkt za odpowiedź, co na zdjęciu, 
drugi za informację, w którym numerze pokazano inne ujęcie 
tego samego obiektu/przedmiotu. Przykład podano wyżej.

Jeśli zdjęcia danego obiektu pokazano w kilku artykułach 
– przyznamy tych punktów odpowiednio więcej, tak jak w po-
danym powyżej przykładzie wodospadu Kamieńczyka – trzy.

ZaKOńCZeNie KONKURSóW
Ostanie pytania zaliczane do Konkursu Długofalowego  zostaną 
opublikowane w numerze 11/17, a całościowe wyniki w kolejnym 
numerze „Poznaj swój kraj”. Jednocześnie z ostatnimi pytaniami 
zostanie opublikowana wstępna lista Partnerów, na 2018 rok.

Konkursy cząstkowe (podkonkursy) będą się odbywać non-
-stop, lecz Konkurs Długofalowy 2018 rozpocznie się z pierw-
szym numerem 2018 roku.

NagROdy:
Spośród uczestników w każdym konkursie wylosujemy 

po jednej osobie, którą nagrodzimy upominkiem. Najczęściej  

Regulamin Konkursu Długofalowego
KonKuRSy

Gdzie to było 1

Gdzie to było 2

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

72



będą to przewodniki lub książki o tematyce krajoznawczej, 
ufundowane przez Redakcję lub sponsorów. 

Nagrody dla laureatów w Konkursie Długofalowym 2017

–   dla 25 osób z największą ilością punktów – 25% zniżki na 
prenumeratę w 2018 roku i dodatkowo jedna podwójna 
wejściówka do Obiektów z naszej listy Poznaj Taniej waż-
ne w 2018 roku,

–   dla 15 osób z największą ilością punktów – dodatkowe 25% 
zniżki na prenumeratę w 2018 oraz wybrane przez nich dwie 
podwójne wejściówki dla każdego Laureata do Obiektów 
z naszej Listy Poznaj Taniej, ważne w 2018 roku,

–   dla 5 osób z największą ilością punktów – dodatkowe 25% 
zniżki na prenumeratę w 2018 roku oraz wybrane przez 
nich trzy podwójne wejściówki do Obiektów z naszej Listy 
Poznaj Taniej w 2018 roku

–   dla Zwycięzcy – prenumerata „Poznaj swój kraj” na 2018 
rok za 10% wartości, zestaw pięciu (wybranych przez niego 
wejściówek) oraz tytuł Krajoznawcy Roku 2018.

Ponieważ dysponujemy ograniczoną ilością wejściówek 
pierwszeństwo w ich wyborze będą mieli Laureaci z najwięk-
szą ilością punktów. Będziemy prosili o wybór kolejności na-
gród. Na przykład o deklarację typu: Poproszę wejściówki od 
Partnera nr 1, 5, 3 , 8. 

Jeśli wejściówki od Partnera nr 1 nie będą już dostępne – 
przekażemy wejściówki od Partnera nr 3.

Przykład: osoba,która zajęła 15 miejsce, otrzyma dwie po-
dwójne wejściówki i 50% rabatu na prenumeratę w 2018 roku.

TRaNSPaReNTNOść
Na stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl każdy będzie mógł śle-
dzić rywalizację, na bieżąco obserwować zmagania, sprawdzać 
swoje odpowiedzi i porównywać je z innymi. Będzie to moż-
liwość sprawdzenia, czy odpowiedzi nadeszły na czas. Istnie-
je możliwość wysyłki Prenumeratorom zestawu pytań drogą 
elektroniczną, tak, by każdy otrzymał zadania w mniej-wię-
cej tym samym czasie. Zainteresowanych prosimy o podanie 
swoich adresów mailowych poprzez kontakt pod adresem:  
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl.

UWagi KOńCOWe
Bezpłatne bilety ważne będą przez cały rok 2018 (z możliwy-
mi „technicznymi zimowymi przerwami”), ponieważ niektóre 
Obiekty zimą, a zwłaszcza w grudniu są po prostu nieczynne.

Obowiązuje Regulamin naszych Partnerów!
 UWAGA: Lista nagród może ulec rozszerzeniu. Będziemy 

o tym informować na bieżąco.
Redakcja dołoży starań, by zapewnić wystarczającą ilość 

i wybór nagród już w styczniu 2018 roku, niemniej należy pa-
miętać, że większość firm układa plany marketingowe dopie-
ro w pierwszym kwartale danego roku, więc pełny wybór na-
gród będzie podany do końca marca 2018 roku, na stronie  
www.poznaj-swoj-kraj.pl, na naszym portalu na FB, i najbliż-
szym tej dacie wydaniu papierowej wersji Miesięcznika.

JURy
Interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Redakcji Mie-
sięcznika „Poznaj swój kraj”.

Decyzje Jury są ostateczne.   

konkursy

Fotozagadka 1

To jeden z najbardziej znanych peronów 
w Polsce, pytamy gdzie on jest, ale także 
dokąd jedzie pokazany na zdjęciu pociąg?

odpowiedzi do każdego konkursu prosimy przysyłać w  oddzielnych ma-
ilach 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.

Prosimy o odpowiedzi WSZySTKich czytelników, natomiast w Konkursie 
długofalowym punkty zliczać będziemy tylko naszym Prenumeratorom.

odpowiedzi prosimy wysyłać na adres Redakcji lub mailem na:  
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl do dnia 21 kwietnia 2017r.

chcących wziąć udział w Konkursie długofalowym prosimy o podanie nu-
meru Karty. Karta została wysłana razem z tym numerem miesięcznika.

Znasz-li 
ten kraj 1

Pewnie już się domyślacie kim jest ten 
chłopiec z ołówkiem, ale gdzie stoi ta 
jego rzeźba? 

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym
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KonKuRS dla ucZnióW

Konkurs  
dla Uczniów,
część VI

Kolejna, piąta odsłona naszego Konkursu dla Uczniów. Na 
zdjęciu jest pięć błędów. Prosimy je znaleźć, a odpowiedzi 
wysłać do 21 kwietnia 2017 r. Oczywiście odpowiedzi moż-
na wysyłać niemal do końca trwania konkursu, czyli do maja/
czerwca br, nie publikujemy przecież rozwiązań, ale upominki 
rozlosujemy pośród tych, którzy rozwiążą tę zagadkę w po-
danym terminie.

W ostatnim numerze „Poznaj swój kraj” 
prosiliśmy o zdjęcia z Maczugą Herkulesa 

w tle. Otrzymaliśmy dziesięć takich zdjęć, 
w tym kilka bezpośrednio na FB. Zgód na pu-
blikacje otrzymaliśmy mniej, dlatego poka-
zujemy tu tylko 6 takich fotek. Dziękujemy 

i prosimy o wybór nagrody z Listy „Poznaj 
Taniej”. Nagrody są dla wszystkich, którzy 
przysłali nam zdjęcia.  

Tekst : Paweł Cukrowski

Jeszcze wcale nie tak dawno taki widok, jak 
na okładce, nie był tu niczym niezwykłym. 
Parowozy prowadziły tędy składy do Łodzi 

i Gdyni, a w sezonie letnim dodatkowo kursowa-
ły „pośpiechy” do Krakowa i Olsztyna. 

Leśny tunel 
Linia 33 Sierpc-Brodnica

Z naSZej oKładKi

Alina i Tomek

Katarzyna i Ola Sobieraj

Asia z PoznaniaWojciech Gruchała - Jodłowno

Stanisław Budzisz - WładysławowoSzkolna wycieczka z rumii

Zdjęcia z naszej okładki nr 12/16
    PoZnaj Taniej          PoZnaj Taniej          PoZnaj Taniej         PoZnaj Taniej         PoZnaj Taniej         PoZnaj Taniej         PoZnaj Taniej   

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659
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Zanim wyrosną z kłącza liście, w marcu 
pojawiają się żółte kwiaty, o średnicy ok 
2-2,5 cm, czyli nieco mniejsze od mnisz-

kowych. Osadzone są na szczycie pokry-
tych łuskami pędów. Na noc się zamykają, 
zaś w dzień – zwłaszcza przy słonecznej 

pogodzie – ukazują się w całej krasie. 
Gdy kwiaty już przekwitną, wyrasta-

ją liście, mające kształt okrągławo-serco-
waty, z nieco ząbkowanym brzegiem. Ich 
strona górna jest ciemnozielona, dolna 
– pokryta gęsto białoszarymi, krótkimi 

włoskami. Każdy liść rośnie na długim, 
raczej cienkim ogonku. 

Jest jedną z najpowszechniejszych roślin, jakie zakwitają wczesną wiosną. 
Kwiaty ma raczej niepozorne, podobne nieco do mniszka. Natomiast 
właściwości lecznicze podbiału cenił już m. in. Hipokrates. 

Leczniczy  
zwiastun  
wiosny

Podbiał pospolity (Tussilago farfara L.)

W śWiecie Roślin

dokończenie artykułu  
w PSk nr 657 - 659

3 41 2 7 85 6 11 129 10 15 1613 14 19 2017 18 23 2421 22 26 2725

32 3330 31 36 3734 35 40 4138 39 44 4542 43 48 4946 47 52 5350 51 5554

2928

56 5857

61 6259 60 65 6663 64 69 7067 68 71 72

Krzyżówka             nr 657
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Góra wchodzi z dołem w rozliczne relacje, najczęściej ja-
ko niemal symetryczne przeciwieństwo. Piętrzy się góra 
wzwyż, podczas gdy dół się zagłębia. Jako kierunek mają 

góra z dołem przeciwne zwroty - albo zmierzamy do góry, albo 
na dół. Co ciekawe, te kierunki wyrażane są różnymi przyim-
kowymi konstrukcjami: w górę, na górę, do góry; w dół, na dół, 
do dołu... Mieszają się nam czasem, gdy jeździmy z góry na dół 
czy też z dołu do góry. A może na górę? Wiemy, że jeśli chodzi 
o prawdziwą górę, taką, co ma szczyt, to wchodzimy na górę. 
Najczęściej trzeba jechać w góry, żeby taką górę znaleźć. Do 
dołu lepiej nie zmierzać, bo albo fizycznie, albo psychicznie 
będziemy zdołowani. Albo, co fizycznie najgorsze, zadołowani.

Góra to stare słowo, prasłowiańskie gora wzięło się 
z praindoeuropejskiego rdzenia ger-, który odnosił 
się i do ‚góry’, i do ‚lasu’. Nasi górale mieszkają, co 
zrozumiałe, w górach. Podobnie nazywani górnicy 
kopią w kopalniach, zwanych kiedyś także górami. 
Pochodzenie ich nazwy, jak i określenia samej 
kopalni, już nie jest dziś takie oczywiste, bo przecież 
kopalnie są na dole.

FeLIeTON BrALCZyKA

Góra

Fotozagadka 2

Dokąd prowadzi wejście przez bramę 
przedstawioną na fotografii? W jakiej 
miejscowości się ona znajduje?

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

Prosimy o odpowiedzi WSZySTKich czytelników, natomiast w Konkursie dłu-
gofalowym punkty zliczać będziemy tylko naszym Prenumeratorom.

odpowiedzi prosimy wysyłać na adres Redakcji lub mailem na:  
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl do dnia 21 kwietnia 2017r.

chcących wziąć udział w Konkursie długofalowym prosimy o podanie numeru 
Karty. Karta została wysłana razem z tym numerem miesięcznika.

Znasz-li 
ten kraj 2

Ruiny pokazane na zdjęciu stanowiły 
ogniwo pewnych fortyfikacji. Gdzie 
one były i jak się konkretnie nazywa 

przedstawione „ogniwo”? 

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym
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„Znasz-li ten kraj”
Na zdjęciu 
pokazano 
fragment Parku 
Kulturowego 
„Miasto Tkaczy” 
z zachowanymi 
drewnianymi 
domami 
niedaleko 
centrum dużego 
miasta, jakim jest 
Zgierz.
Nagrodę wylosowała pani Elżbieta z Konstancina, F0011.
Otrzymaliśmy 16 maili i 2 kartki. 

rOZWIąZANIA KONKUrSóW

Poznaj swój kraj 12/2016

Krzyżówka 656
Rozwiązaniem 

krzyżówki 
z numeru 
12/2016 jest 
hasło:  

„Renesansowy 
dziedziniec 
zamku 
królewskiego

w Niepołomicach zachwyca architektoniczną estetyką.”
Otrzymaliśmy 59 maili i 17 kartek pocztowych.
Nagrody wylosowali: p. Jarosław Horbacewicz F 4836 z Grudziądza, 
p. Przemysław Owczarzak z Mieleszyna i p. Józef z Tychów.

Nagroda dla 
spóźnialskich.

Otrzymaliśmy trzy spóźnione odpo-
wiedzi. Niezbędnik turystyczny wysy-
łamy do Gniezna, do p. Anny.

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... 

Konkurs dla Uczniów.
W Konkursie dla Uczniów upominki za nadesłane odpowiedzi wyślemy  
do: Zuzanny z Legionowa, oraz do Wiktorii i Małgorzaty z Gimnazjum 
w Rumii.

„Co to za obiekt?”
Fotografia przedstawia zabudowania Collegium Gostomianum, 
czyli powstałego w 1602 roku zespołu klasztornego Jezuitów w 
Sandomierzu. Dziś, podobnie jak i nieraz w przeszłości, budynek 

spełnia funkcje 
edukacyjne – mieści 
się w nim liceum 
ogólnokształcące.

Otrzymaliśmy 24 maile i 
5 kartek. 

Nagrody wylosowali:  
p. Joanna z Rumii, F3194; 
p. Paweł z Krakowa 
F1215; p. Wojciech 
F5657 z Dęblina.

Wszystkim którzy odpowiedzieli 
prawidłowo serdecznie 

gratulujemy! 
Dziękujemy za wszystkie 

odpowiedzi, również te błędne!
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Wszelkie prawa zastrzeżone

 

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

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”.
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Poznaj Taniej 2017 to program dla naszych Czytelników, którzy zainte-
resowani są nie tylko prostą lekturą naszego Miesięcznika, ale też są aktyw-
nymi 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 prezen-

towanego 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 Obiek-
tach Rekomendowanych minimum 3 noclegi oferujemy jedną, bezpłatną 
wejściówkę, a jeśli tych noclegów będzie więcej – to za każde trzy noclegi 
– jedna wejściówka.

Każdy ze współpracujących z nami podmiotów ma przyporządkowany 
numer. Prosimy od razu przy zgłoszeniu podawać numer Partnera, które-
go wejściówki są potrzebne. Od razu tez prosimy podać numer rezerwowy, 
bo ważna jest kolejność zgłoszeń i jeśli wejściówki od danej firmy się skoń-
czą 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 so-
bie wejście na wybrany dzień, bo obowiązuje limit wejść. Może się też oka-
zać, 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.

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.

Jaskinia Wierzchowska 
 Wierzchowie, 32-089  Wielka Wieś

12 411 07 21
gacek@podziemia.pl

http://www.jaskiniawierzchowska.plNajdłuższa trasa 
jaskiniowa w Polsce 2

Parowozownia Wolsztyn
64-200  Wolsztyn ul. Fabryczna 1

663-294-674
info@parowozowniawolsztyn.pl

http://www.parowozowniawolsztyn.pl/Muzeum  
kolejnictwa 5

Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego im. S. Woydy

05-800 Pruszków Plac Jana Pawła II 2
22-758-72-66

muzeum@mshm.pl
www.mshm.plMuzeum hutnictwa 6

Muzeum Wieży książęcej w Siedlęcinie  
58-508 Siedlęcin Długa 21

75-713-75-97
wieza@wiezasiedlecin.pl
http://wiezasiedlecin.plMuzeum Wieży 7

Zamek w Mosznej  
47-370 Moszna Zamkowa 1

77-466-96-79
marketing@moszna-zamek.pl

www.moszna-zamek.plZamek 8

Obiekty Rekomendowane 30% zniżki dla naszych prenumeratorów 

Poznaj TaniEj      Poznaj TaniEj      Poznaj TaniEj      Poznaj TaniEj      Poznaj TaniEj      Poznaj TaniEj      Poznaj TaniEj      Poznaj TaniEj      

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku 
58-140  Jaworzyna Śląska

74 63 74 330
muzeum@muzeumtechniki.pl

http://muzeumtechniki.plMuzeum Przemysłu 4

Muzeum Rolnictwa  
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

18-230  Ciechanowiec
277-13-28

info@muzeumrolnictwa.pl
http://www.muzeumrolnictwa.plMuzeum Rolnictwa 3

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Muzeum

09-200 Sierpc ul. Gabriela Narutowicza 64
24-275-28-83

skansen@mwmskansen.pl
www.mwmskansen.plSkansen  

budownictwa wiejskiego 1

Zniżki dla Prenumeratorów

Bezpłatne wejściówki

Biuro Podróży Artur
04-083 Warszawa ul. Igańska 26

22-403-06-96
artur@artur.waw.pl
www.artur.waw.pl

Wycieczki krajowe 
i zagraniczne A15
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Wycieczka z przewodnikiem
+48 692-455-178 

biuro@wycieczkazprzewodnikiem.pl
www.wycieczkazprzewodnikiem.plWycieczki krajowe 

i zagraniczne B10
%

  z
ni

żk
i



www.sygnatura.com.pl    

tel. 68 327 17 69

 W ios e nne  pos z uk iwa nie  s k arbów
  z  ma pa mi S YG NAT UR Y


