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AKWEDUKT
Arkadia

Prenumerata Redakcyjna 2017
Prenumerata 2017
wysyłka pocztą
ekonomiczną priorytetową

79 zł

84 zł

Prenumerata 2017

zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem
wysyłka pocztą
ekonomiczną priorytetową

91 zł

Prenumerata 2017

96 zł

papierowa
i elektroniczna

118 zł

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

Prenumerata 2018

Cena Podstawowa 90 zł (z e-PSK: 129 zł),
wysyłka priorytetem 98 zł, e-PSK 69 zł

Prenumerata
2017 i 2018
wysyłka pocztą

ekonomiczną priorytetową

169 zł

192 zł

Prenumerata
2017 i 2018

zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem
wysyłka pocztą

ekonomiczną priorytetową

184 zł

202 zł

Prenumerata elektroniczna

e-PSK 2017
e-PSK

2017

69 zł

7,50 zł/egz.

e-PSK

2013

39 zł e-PSK 2015 39 zł

e-PSK

2014

39 zł e-PSK 2016 39 zł

Prenumerata 2018

promocja na SIERPIEŃ!
Wśród osób wpłacających na prenumeratę 2018
Miesięcznika „Poznaj swój kraj” w sierpniu 2017
rozlosujemy 10 bezpłatnych zestawów map
Roztocza i Lubelszczyzny ufundowanych
przez wydawnictwo turystyczne
Paweł Wład.

G

Cuda
przyrody
Drzewko ze szklaną głową wypatrzył
na spacerze p. Sławomir, nasz Czytelnik
z Warszawy.
A może to jest nowy typ latarni
miejskich? Dobrze by było!
Dziękujemy i prosimy o następne,
równie ciekawe zdjęcia!

dzie to było”
– to konkurs
dla uważnych
Czytelników, którzy
potrafią skojarzyć
obiekt ze zdjęcia,
z podobnym
motywem
prezentowanym
w innym ujęciu,
w jednym
z poprzednich wydań
„Poznaj swój kraj”.
Jeśli wiesz,
co przedstawia
dane zdjęcie –
wystarczy odszukać
w archiwaliach, w
którym numerze było
prezentowane zdjęcie
przedstawiające
tę samą treść –
i przysłać nam numer
tego czasopisma.

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

Gdzie to było?

Prosimy o odpowiedzi WSZYSTKICH Czytelników, natomiast w Konkursie Długofalowym punkty zliczać
będziemy tylko naszym Prenumeratorom.
Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres Redakcji lub e-mailem na: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl do dnia
28 sierpnia 2017 r.
Chcących wziąć udział w Konkursie Długofalowym prosimy o podanie numeru Karty Prenumeratora.

Moi mili
Deszczowe lato

T

ytułem tej pięknej piosenki witam Was w środku sezonu, moi drodzy Czytelnicy i Prenumeratorzy. Lato, a zwłaszcza pierwsza jego część nie była najlepsza
do wędrówek. I choć są tacy, którzy twierdzą, że nie ma złej pogody, może być
tylko nieodpowiedni do niej przyodziewek, to jednak dużo przyjemniej wędrować, nie
tylko po górach, przy pięknej słonecznej aurze. À propos górskich wędrówek. Gdzie
te czasy, gdy po Bieszczadach można było chodzić bez opamiętania i nocować tam, dokąd akurat się zaszło.
Dziś już (znów) trochę strach, a to z powodu niedźwiedzi i wilków. I choć teoretycznie wilki człowieka się
boją, a i niedźwiedzie nie szukają z nim kontaktu, to czasem turysta zwierzęciu lub odwrotnie wchodzi wzajemnie w drogę. Jak się zachować w takiej sytuacji? O tym przeczytacie w artykule o misiach, których domem
są wprawdzie Bieszczady, ale spotkać je można obecnie już nawet kilkanaście kilometrów od Przemyśla...
O pustych szlakach przeczytacie również w artykule z cyklu rowerem na weekend, tym razem chodzi o okolice
Kazimierza nad Wisłą, bo choć w tym miasteczku turystów i urlopowiczów nie brakuje, to już wąwozy lessowe
wokół świecą pustkami, również na wytyczonych (czasem lepiej, czasem gorzej) szlakach trudno spotkać rowerzystę, a już turysta z plecakiem to rzadkość.
Mimo iż liczymy na poprawę pogody w sierpniu, i wiemy, że zobaczymy Was wówczas na szlakach, to wierzymy, że najpierw przemierzycie razem z nami szlaki Miesięcznika. W tym miesiącu odwiedzamy Szlak Piastowski – miejsce, skąd nasz ród, od Poznania poprzez Lednicę aż do Gniezna. Zapraszamy do Nieborowa i Arkadii,
miejsc pełnych zadumy i spokoju, podobnie zresztą, jak wspominany w numerze ogród Czartoryskich w Puławach. Jest też kolejny etap poznawania Torunia, tym razem będzie to rzecz o jego bramach. „Łazików” zapraszamy na wycieczkę na Rysy, a także do spaceru do niezwykle pięknych jezior na Pojezierzu Iławskim – Jeziora
Jasnego i Czarnego. Palce lizać, tak tam pięknie!

Węgorzewo

40 Międzynarodowy
Jarmark Folkloru

5-6 sierpnia 2017 r.
Ciechanowiec

Podlaskie Święto
Chleba

13 sierpnia 2017
Kuźnica - Rewa

Marsz Śledzia

Na koniec pojedźmy do gubernialnej Łomży. Tysiące z nas w pędzie na Mazury, nad jeziora augustowskie nawet
się nie zatrzyma w tym mieście, przed którym kolejna w historii szansa na tłuste lata. Czy miasto ją wykorzysta?
Chciałbym też zaprosić wszystkich nad morze, do pewnej niegdyś osady, potem wioski, a dziś administracyjnej
części Krynicy Morskiej. Piaski - strona 31.
I już zupełnie na koniec: rozlosowaliśmy i wysłaliśmy trzy podwójne wejściówki do Kopalni Soli w Wieliczce
jako nagrodę za wykupienie prenumeraty „Poznaj swój kraj” w czerwcu br. Nagrody wylosowali: p. Barbara
z Warszawy, p. Marcin z Grodziska Mazowieckiego i p. Michał z Rybnika. Wszystkim pozostałym wpłacającym
wysłaliśmy jako nagrody pocieszenia bezpłatne wejściówki do parku i zamku w Mosznej. W chwili, gdy czytacie te słowa, jasne jest, kto otrzyma zaproszenie do wzięcia udziału w Marszu Śledzia, a kto otrzyma kapok.
Sierpniowe wpłaty na prenumeratę 2018 będziemy premiować zestawem map terenów Roztocza, przekazanych nam przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład. Do rozlosowania wśród wpłacających mamy dziesięć kompletów map.
Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski

19 sierpnia 2017 r.
Jaworzyna Śląska

Gala Parowozów

8 - 10 września 2017
Siedlęcin

Posezonowa
wyprzedaż
saszetek
biodrowych

IX Konwent
Survival & Outdoor
„Ścieżki Artemidy”

22 września 2017 r.

Cena 9 zł
wysyłka 12 zł

Kijki do Nordic Walking dwuczęściowe
długość 86-135 cm, z pokrowcem

Cena 39 zł
wysyłka 16 zł

Cena za kijki i saszetkę: 59 zł (z wysyłką)
Zamów: 22-299-70-74 Zobacz: www.poznaj-swoj-kraj.pl Nr konta 02-1020-1026-0000-1602-0119-3895
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Czy słowo lajkonik pochodzi od zbitki słów „lej” i „konik”,
jak wołali średniowieczni mieszczanie krakowscy, by bić buławą po ramieniu lub głowie napotkanych przechodniów, czy
też od zawołania: Hulaj koniku – tego już dziś nie wiemy.
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Szlak Piastowski to kulturowa trasa turystyczna o niepowtarzalnych walorach historycznych i edukacyjnych. Jej
przebieg łączy najważniejsze zabytki związane z początkami Polski. Pierwsza propozycja wyprawy krajoznawczej piastowskim szlakiem pojawiła się już w 1938 roku.
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Temat miesiąca

Lajkonik

Kraków

Czy słowo lajkonik pochodzi od zbitki słów „lej” i „konik”, jak
wołali średniowieczni mieszczanie krakowscy, by bić buławą
po ramieniu lub głowie napotkanych przechodniów, czy też
od zawołania: Hulaj koniku – tego już dziś nie wiemy.

dokończenie artykułu w PSK nr 662

3

Polskie miasta

Od Pułtuska do Rajgrodu
i od Makowa do Tykocina
rozciągała się nie tak
dawno temu gubernia
łomżyńska, czyli coś
w rodzaju dziewiętnastowiecznego województwa.
Stolicą województwa
była Łomża jeszcze raz po
reformie administracyjnej
z 1975 roku. Czy dziś znów
jest to senne mazowieckie
miasteczko, czy tętniąca
życiem metropolia
północno--wschodniej
części Polski? Zobaczmy.

Łomża
miasto nad Narwią

N
Arkadowa zabudowa rynku

8

Łomża

Stary Rynek w Łomży

azwa miasta wzięła się zapewne od staropolskiego wyrazu łomić, co dziś znaczy „łamać”. Co wówczas łamano,
tego nie wiemy, wiemy natomiast, że pierwotny gród był
usytuowany w nieco innym miejscu od tego, w którym leży
dzisiejsze miasto. Stara Łomża wzmiankowana jest już na lata
końcówki pierwszego tysiąclecia, a więc jest mniej więcej równolatkiem Państwa Polskiego. I rzeczywiście skądinąd wiadomo,
że w tamtych okolicach działał misjonarz Brunon z Kwerfurtu
(dziś święty), zamordowany tam przez Jaćwingów w 1009 roku.
Hipotezę tę potwierdzają wykopaliska na Wzgórzu Świętego
Wawrzyńca, gdzie znaleziono pozostałości kościoła z kryptą,
Łomża jest piękna. Widać, że dba o siebie. ...

Polskie miasta

Najstarszy zabytek Łomży - katedra św. Michała Archanioła

dokończenie artykułu
w PSK nr 662
Do Łomży z Warszawy jest około 150 kilometrów, dojazd
albo przez Ostrów Mazowiecką, albo przez Ostrołękę. Obie
drogi nie najlepsze. Pierwsza doprowadza do centrum miasta tzw. traktem petersburskim lub kowieńskim, obecnie
ulicą Wojska Polskiego, druga – dzisiejszą aleją Legionów
wytyczoną po ostatniej wojnie.
Pat r o n at

Pat r o n at

Pat r o n at

Pat r o n at

Ulica Krzywe Koło, w głębi widoczna Brama Napoleona

Pat r o n at

Pat r o n at

Pat r o n at

Pat r o n at ,

Konkurs Fotograficzny „Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny”
III Edycja

Fundacja Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek
zaprasza do udziału w III edycji konkursu
fotograficznego „Najciekawsze zakątki naszej
Ojczyzny”.
Honorowy Patronat nad konkursem objęli:
Minister Edukacji Narodowej
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Prowincja Warszawska - Zgromadzenie Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu
Katedra Genologii Dziennikarskiej i Fotografii, UW
Magazyn „Poznaj Swój Kraj”
Rosikon press

Patronat Medialny:
Radio dla Ciebie
KONDRAT-MEDIA

Sponsorzy:
PKN ORLEN
Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
Fundacja Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą,
kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz
prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane
lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Gimnazjum oraz kl. VII Szkoły Podstawowej
2. Szkoła ponadgimnazjalna

Termin nadsyłania prac: 30 września 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 30 października 2017 r.

Do wygrania: tablety, głośniki Bluetooth, smartwatche i inne nagrody.
Prace wykonane zgodnie z wymaganiami Organizatora należy
przekazać osobiście lub przesłać drogą pocztową do 30 września
2017 r. na adres:
FUNDACJA LICEUM I GIMNAZJUM SIÓSTR NAZARETANEK
00-720 Warszawa
ul. Czerniakowska 137
z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny
„NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY” – III edycja.
Szczegóły na http://www.nazaretanki.edu.pl/
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Kraj

Nasi Czytelnicy
O

d p. Marcina Gruszki, jednego ze
zwycięzców ubiegłorocznej edycji
Konkursu Długofalowego i odbiorcy
bezpłatnych wejściówek do Kopalni Soli, otrzymaliśmy zdjęcie z Kopalni wraz
z pozdrowieniami. Dziękujemy! Los tak
spowodował, że p. Marcin zdecydował
się na wcześniejszą wpłatę na prenumeratę „Poznaj swój kraj” na 2018 rok i wygrał... bezpłatne wejściówki do Kopalni
Soli w Wieliczce! Tym razem (na szczęście!) na Trasę Górniczą, bardziej wymagającą od Turystycznej. Dziękujemy
za pozdrowienia, zdjęcie i czekamy na
fotkę z Wieliczki oczywiście!

dokończenie artykułu
w PSK nr 662
Pan Marcin Gruszka
Pan Andrzej Mirowski

16

Pan Andrzej Jurczyński

Zabytek

Toruń bogaty

Toruń

w miejskie bramy

Do średniowiecznego Torunia można się było dostać przez jedną z dwunastu
bram miejskich. I choć niektórzy twierdzą, że tych bram było trzynaście, to i tak
do dziś zachowało się ich jedynie pięć.

Brama Mostowa

dokończenie artykułu
w PSK nr 662
17

Dworki i pałace

Kaprys księżnej Heleny

Arkadia
Nieborów

Arkadia

Pierwszy platan w Polsce
25

dokończenie artykułu
w PSK nr 662

D worki i pałace

Piaski czy Krynica
Słowo wyjaśnienia

P

o podaniu wyników konkursu „Znasz-li”
(z numeru 4/2017) otrzymaliśmy kilka
e-maili z oburzeniem i pretensjami, że
niektórym uczestnikom nie zaliczyliśmy pozytywnie ich odpowiedzi.

Salon Czerwony z portretem Anny Orzelskiej

O co chodziło?
Na zdjęciu pokazaliśmy ulicę Bursztynową w Piaskach. Tymczasem kilku spośród
Was przysłało odpowiedź, że na zdjęciu jest
Krynica Morska.
Od wielu, wielu lat Piaski (czy Nowa
Karczma) są zaznaczane na mapach jako
ODDZIELNA miejscowość. I FAKTYCZNIE
jest to ODDZIELNA miejscowość. Z Krynicy Morskiej prowadzi do niej kiepskiej jakości i wąska asfaltowa droga przez las. Ma ona
z 10 kilometrów długości. Nikt przy zdrowych zmysłach nie połączy tych dwóch mieścin w jedno, chyba że... głowy urzędnicze.
Na to lekarstwa nie mam, przykro mi.

Sala Biała
Gabinet Zielony

W treści konkursu można jednak przeczytać ograniczenia, które winny wzbudzić zastanowienie („To miejsce na końcu świata”),
Krynica nie jest na końcu świata („bardzo
się ostatnio zmieniło”), Krynica nie zmieniła
się specjalnie, zwłaszcza ostatnio. („Jeszcze
niedawno trafiali tu tylko ci, którzy szukali ciszy”), Krynica nie jest takim miejscem,
wręcz przeciwnie, to znany ośrodek z koloniami, dyskotekami itp. („spokoju i odrobinę nastroju z lat siedemdziesiątych”). Krynica zmieniała się płynnie, natomiast Piaski 10
lat temu dalej jeszcze były „wioską na końcu
świata”. („Dziś już niewiele różni ją od znanych i głośnych miejsc letniego wypoczynku Polaków”). Krynica nigdy nie różniła się
w charakterze od Kołobrzegu, Łeby czy nawet Rowów – wszędzie tam tłumy „walą całą
ulicą”, pełno budek z „pamiątkami”, lodami,
goframi, kebabami. W Piaskach tego nie było.
Był spokój i cisza. Dziś już nie ma tam nawet
gdzie zaparkować samochodu.
Niestety, nie wiemy, czy odpowiedź typu
„Krynica Morska” jest odpowiedzią przemyślaną, czy może jednak ktoś skojarzył miejsce z fotografii z którąś ulicą „starej Krynicy”, tak jak też komuś wydawało się, że
na zdjęciu jest Łeba. Dziś centra i nie tylko,
nadmorskich miasteczek są bardzo do siebie podobne, łatwo się pogubić, dlatego komentarz do zagadki jest niezwykle istotny...
Czy Krynica, czy Piaski. Może warto o to
zapytać samych mieszkańców, czy czują się
obywatelami Krynicy, czy Piasków. Zdjęcia
i skany z prawej strony tekstu zdają się jednoznacznie wskazywać na tylko jedną z tych
opcji.
Tekst i zdjęcia: Paweł Cukrowski

26

Pomysł na wycieczkę

Gniezno

Królewskim szlakiem Piastów
Mieszko i Dobrawa
32

dokończenie artykułu
w PSK nr 662

Góry i wzniesienia

Rysy

Rysy

Na dachu Polski

Widok ze szlaku

Gdy Bóg po stworzeniu świata pomyślał o jego upiększeniu, nakazał aniołowi, by
ten – odwiedzając krainę po krainie – sprawdzał, czego jeszcze brakuje na ziemi.
Nad Tatrami anioł nie doceniwszy ich wysokości, zahaczył skrzydłem o jeden ze
szczytów i niechcący go zarysował. Tak powstała nazwa najwyższego polskiego
wierzchołka.

R

ysy znajdujące się w Tatrach Wysokich to najwyżej położony, liczący
2499 m n.p.m., szczyt Polski. Przebiega tędy, główną granią Tatr, granica polsko-słowacka (tu informacja dla

młodszych Czytelników, że do 1991 roku Polska na niemal całej granicy południowej sąsiadowała z Czechosłowacją.
Pamiątką po tym państwie są gdzieniegdzie jeszcze widoczne ślady

dokończenie artykułu
w PSK nr 662
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Muzeum

Muzeum Dawnego Kupiectwa

Świdnica

Jedyne takie w Polsce

Późnogotycka Sala Rajców. Fot. M. Buczma

Dolnośląska Świdnica już w wiekach średnich uważana była za potęgę
handlową. Wpływ na to miało jej specyficzne położenie
– na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków handlowych. Nic więc dziwnego,
że właśnie tutaj, w miejscu, gdzie m.in. odbywały się liczne jarmarki, powstało
pierwsze w historii Europy i jedyne jak dotąd Muzeum Dawnego Kupiectwa.
Trafimy do niego, zaglądając do serca świdnickiej starówki – na rynek.

M

uzeum posiada cenne zbiory związane nie tylko z dziejami kupiectwa, ale także dotyczące metrologii czy historii regionu. Od dawna zachwyca kolejne pokolenia turystów bogato zdobioną Salą Rajców z freskami
z około 1537 roku przedstawiającymi
Sąd nad jawnogrzesznicą, Sąd Ostateczny
oraz Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa,
w której można obejrzeć wystawę poświęconą historii miasta i księstwa świdnicko-jaworskiego, a także makietę siedemnastowiecznej Świdnicy znajdującą
się w centralnym punkcie pomieszczenia.
Muzeum przyciąga również intrygującymi eksponatami pochodzącymi z różnych
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epok, ciekawymi wystawami czasowymi,
a ponadto inspiruje do pogłębiania wiedzy i wymiany poglądów. W tym roku
Muzeum Dawnego Kupiectwa świętuje
półwiecze istnienia.

dokończenie artykułu
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Ekspozycja poświęcona piwowarstwu. Fot. M. Buczma

Parki i rezerwaty

Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego

Iława

Niedługo minie ćwierć wieku od powstania Parku Krajobrazowego Pojezierza
Iławskiego. Obszar ten w niczym nie ustępuje parkom narodowym w Polsce pod
względem piękna krajobrazu, jezior czy bogatych w zwierzynę lasów.

Ech, Jeziorak...

T

rudno sobie nawet wyobrazić zza
szczelnie zamkniętych okien pendolino czy przez zasłonięte ekranami
dźwiękochłonnymi drogi szybkiego ruchu, jak fantastyczne obrazy kryją się
za nimi. Park bowiem „ukrył się” między drogą bitą a żelazną z Warszawy do
Gdańska „na wysokości” od Iławy do
Susza i od Ostródy do Miłomłyna. Tyl-

ko mrugające od czasu do czasu oczko
wodne i zieleń lasu sygnalizują uważnemu
podróżnikowi, że wkracza (wjeżdża) do
niezwykłej krainy. Krainy jezior i lasów.

Jezioro Czarne

dokończenie artykułu
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Rowerem na weekend

Przyroda i historia

Puławy
Kazimierz
Dolny

Puławy – Kazimierz

Jak nazwać działania pewnej firmy przewozowej, która zachęca ryczałtowym
biletem na wakacje do korzystania ze swoich usług, a potem okazuje się, że przez
remonty (chyba?) biletu nie sposób wykorzystać zgodnie z zamiarami?
Kraina wąwozów

J

akąż niemiłą niespodzianką był dla
mnie fakt, gdy okazało się, że do
Dęblina pociąg osobowy jedzie trzy
i pół godziny. Siedem godzin na siedzenie w pociągu i jeszcze godzina na dojazd
i powrót z dworca praktycznie przekreśla
wypad na jeden dzień do Kazimierza inaczej niż samochodem. Tak też się stało,
chcąc nie chcąc zapakowałem swój wehikuł „na pakę” i ruszyłem przed siebie...
Nie ma tego złego, co by na dobre nie
wyszło, wybrałem dość nietypową drogę,
a mianowicie niewielką jej część przebyłem promem. Nie, nie bezpośrednio do
Puław, choć gdyby kursował tam statek,
z pewnością bym skorzystał, mimo, a może dlatego, że byłaby to wyprawa na cały
dzień i całą noc, i cały dzień. Promem
w poprzek Wisły.

dokończenie artykułu
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Cmentarz w Kolonii Zbędowice
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Świątynia Sybilli w puławskim parku

Kraj

Bircza

UWAGA

NIEDŹWIEDZIE

Bieszczady

Nie takie bezpieczne
W lipcu w lasach Nadleśnictwa Bircza niedźwiedzie dwukrotnie zaatakowały ludzi.
Wcześniej takie zdarzenia miały też miejsce w Bieszczadach. Leśnicy ostrzegają
przed skutkami spotkań z drapieżnikiem.

W

jednym przypadku niedźwiedzica
prowadząca dwoje młodych zaatakowała drwala, który pracował
w leśnictwie Leszczyny (gmina Fredro-

pol). Mężczyzna, idąc w stronę samochodu, bronił się uruchomioną piłą motorową. W trakcie zajścia drapieżnik, cały czas
porykując, podążał za pilarzem.

dokończenie artykułu
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Kraina turystyczna

W poszukiwaniu śladów
dawnego Urzecza

Góra
Kalwaria

i jego nieformalnej stolicy
Góry Kalwarii

Nawet urodzeni warszawiacy nie wiedzą, że na południe od centrum miasta, od
Czerniakowa po lewej stronie, a od Saskiej Kępy po prawej stronie Wisły, zaczyna się
unikatowy mikro region etnograficzny
– Urzecze.

P

Wisła – oś Urzecza

ołudniowe granice wspomnianego mikroregionu stanowią
wsie Potycz (na lewym brzegu Wisły) i Szymanowice Małe
(na prawym brzegu Wisły). Pierwszy raz nazwa Urzecze
(być może nazwa pochodzi od tego, że te okolice nazywano
terenem „u rzeki”?) pojawiła się w 1737 roku w zachowanym
do dziś w krakowskiej Bibliotece Czartoryskich dokumencie
dotyczącym dochodów z dóbr wilanowskich. Jedną z nieformalnych stolic Urzecza, słynącego z m.in. z osadnictwa olęderskiego (wbrew nazwie nie chodzi tylko o Holendrów, lecz
także o Niemców, Szkotów, Czechów, Węgrów i mieszkańców Prus Królewskich) datowanego na początek XVII wieku,
pozostaje Góra Kalwaria. Zanim jednak udamy się w podróż
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do Góry, zastanówmy się, co mogło mieć wpływ na wykształcenie się tej krainy.

dokończenie artykułu w PSK nr 662
Przewóz przez Wisłę był i jest
tradycyjnym zajęciem Urzeczan

Nie tylko Powązki

Cmentarze Małynia

Małyń

Małyń, leżący nad
Nerem nieopodal
Poddębic w centrum
Polski, miałby pewnie
dziś więcej do
powiedzenia, gdyby
nie burzliwy wiek XVII
oznaczający dla tej
miejscowości koniec
praw miejskich.

Fragment pomnika Eleonory Cieleckiej
Tajemniczy wiersz na bezimiennym grobie

N

ie ma już dziś w Małyniu grobów
z tamtych czasów. Zobaczmy więc,
o czym opowiedzą nam nagrobki
tych, którzy zmarli w XIX i XX wieku.

dokończenie artykułu
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Fragment pomnika E. Dreckiego

Pamiątka dramatu z I wś.

Kaplica Wituskich

p

Kościoły i sanktuaria

Luboń

Luboń

Sanktuarium Błogosławionego
Edmunda Bojanowskiego

Wejście do sanktuarium

Sanktuarium to nie pamięta pradawnych czasów, budowla świątyni nie jest
nawet wpisana do rejestru zabytków. Mimo to, jadąc na przykład z Poznania
do Wielkopolskiego Parku Narodowego, warto nawiedzić kaplicę Domu
Generalnego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP
– Wielkopolskich w dzielnicy Żabikowo podpoznańskiego miasta Luboń. Jest to
bowiem ciekawy obiekt pielgrzymkowo-krajoznawczy.

M

ówiąc o początkach swej lubońskiej placówki, siostry służebniczki wskazują na rok 1920, kiedy
podjęły one inicjatywę poszukania obszerniejszego domu dla kandydatek do
Zgromadzenia. Przełożona generalna
5 marca 1920 roku powiadomiła pisemnie prymasa Polski – ks. abp. Edmunda
Dalbora – o kupnie domu w Żabikowie.
Był to budynek piętrowy, podpiwniczony,
mający 15 pokoi, centralne ogrzewanie
i własną elektryczność. Uprzednio znajdował się w nim szpital. W trakcie remontu, już po nabyciu przez siostry, okazało się niemożliwe naprawienie prądnicy
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i zdobycie uszkodzonych części instalacji,
zatem zlikwidowano oświetlenie elektryczne i wprowadzono lampy naftowe
oraz spirytusowe. Wyremontowany dom
w lipcu 1920 roku został zajęty przez Komitet Czerwonego Krzyża z przeznaczeniem na szpital dla chorych uchodźców.
Pacjenci i personel wkrótce zaczęli opuszczać budynek, wówczas rozpoczęło się
wyposażanie pokoi meblami z Pleszewa
i Jaszkowa.

dokończenie artykułu
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Sarkofag Edmunda Bojanowskiego

z naszej okładki

Akwedukt

Arkadia

Arkadia

Czymże byłby romantyczny ogród bez romantycznych ruin, w pobliżu których
mogliby się spotykać zakochani i szeptać sobie czułe słówka? Nie mógł się bez
nich obyć również park Heleny Radziwiłłowej w Arkadii.

W

śród wielu „antycznych” budowli
znajdujących się w parku o pierwsze miejsce rywalizują dwa obiekty. Świątynia Diany oraz akwedukt właśnie. Zbudowano go w 1784 roku nad kaskadą rzeki Skierniewki. Za wzór służył
jeden z akweduktów starożytnego Rzymu. O ile jednak tam tego typu budowla
miała jakieś uzasadnienie praktyczne,
o tyle we wsi Łupia – bo tak nazywała się
Arkadia, zanim kupiła tam ziemię księżna Helena – miała to być tylko ozdoba.
Projekt budowli wyszedł spod ręki
znanego architekta Szymona Bogumiła
Zuga. Niemniej kilkanaście lat po wybudowaniu Henryk Ittar wniósł do dzieła
niewielkie poprawki. Po śmierci właścicielki ogrodu (1821) wszystkie obiekty
zaczęły podupadać, zły los nie oszczędził
również akweduktu. W 1864 roku całkowicie go rozebrano ze względu na zły
stan budowli i długi ówczesnego właściciela parku – Zygmunta. Cegły i materiał,
który pozostał z rozbiórki, sprzedano.
Aż do wyzwolenia w 1945 roku nic
z akweduktem się nie działo, bo go po
prostu nie było. Dopiero gdy park zo-

stał przejęty przez Muzeum Narodowe
w Warszawie, „odbudowano ruinę”. Dzisiejszy jego kształt jest dziełem prof. Gerarda Ciołka, który kilka lat po wojnie,
w 1951 roku, na podstawie zachowanych
projektów odtworzył akwedukt taki sam
lub prawie identyczny, jak ten z końca
XVIII wieku.

Dziś akwedukt to magnes ściągający
nie tylko turystów, ale przede wszystkim
pary młode na poślubne sesje fotograficzne. Bywa, że ustawia się przed nim kolejka chętnych do zdjęcia na tle tak atrakcyjnego obiektu. A my możemy im tylko
życzyć stu lat szczęścia!
Tekst i zdjęcia: Jan Wortyński
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W świecie roślin
Jest jedną z najwcześniej zakwitających
roślin. Gdy przekwitną kwiaty, pojawiają
się olbrzymie liście, osiągające
ponad pół metra średnicy.

L

epiężnik różowy to roślina z rodziny astrowatych. Do
rodzaju lepiężnik należą bardzo piękne okazy, występujące na wilgotnych, podmokłych stanowiskach. W Polsce
najpowszechniejsze gatunki to właśnie lepiężnik różowy, lepiężnik biały i lepiężnik kutnerowaty. Sam lepiężnik różowy
znany jest także jako lepiężnik pospolity oraz lepiężnik lekarski.
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Lepiężnik różowy
(Petasites hybridus)

Krzyżówka
3

2

1

7

6

13
84

86

36

19

25

26

23
35

27

61

28
30

36
79

76

45

46

3
11

21

69

54

33

38

34

6
24

44

47

75

25

43
29

55

24

38

78

41
40

42

56
62

35

39

42
22

44

63

76

48

16

52

43

37

65

Konkurs tylko
w wydaniu
papierowym
albo pełnym
elektronicznym

5

73

77

13

83

29
33

32

31

15

59
47

12

14

20

22

58

28

82

40

9

11

18

26

70

662

10
64

17

19

31
66

9

8
53

57

16

21

5

4

72

nr

39

50

49
20

2

A

KONKURS
Nagrody do konkursów ufundował Olkuski Punkt Informacji Turystycznej.

KONKURSY

KONKURSY

Konkurs tylko w wydaniu papierowym
albo pełnym elektronicznym

KONKURSY

Północni Słowianie wzięli
nazwę śledzia (najpierw seld) od
północnych Germanów, którzy
mówili na niego sild, co potem
sprowadzili do dzisiejszego
prostego sill Szwedzi, dziś jedzący
tę rybę na różne, czasem dziwne
sposoby. W każdym razie wszystko
odbywało się na północy.

Co to za obiekt?

KONKURSY

Ś ledź

KONKURSY

KONKURSY

FElieton bralczyka

KONKURSY

dokończenie artykułu
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KONKURSY

Je rzy Bralczyk

KONKURSY

KONKURSY

słowo śledź w polszczyźnie pojawiło się już w trzynastym
Odpowiedzi do każdego konkursu prosimy przysyłać w oddzielnych mawieku. „Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchilach lub na oddzielnych kartkach w jednym liście To nam znakomicie ułatwi
nące, my po świeże przychodzimy, w oceanie pluskająsegregację i zmniejszy prawdopodobieństwo błędnego zaszeregowania
ce” – pisał Gall Anonim (oczywiście po łacinie), pokazując,
odpowiedzi. Na widokówki czy kartki pocztowe czekamy od tych z Państwa,
którzy biorą udział tylko w jednym z konkursów.
jak Bałtyk wpłynął na naszą dietę. Spośród morskich ryb jest
Prosimy o odpowiedzi WSZYSTKICH Czytelników, natomiast w Konkursie
u nas chyba najbardziej zadomowiony i od dawna jest nie tylko
Długofalowym punkty zliczać będziemy tylko naszym Prenumeratorom.
w naszych beczkach i na naszych talerzach, ale też i w języku,
Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres Redakcji lub mailem na: konkursy@
także w naszych przenośniach, powiedzeniach i przysłowiach.
poznaj-swoj-kraj.pl do dnia 28 sierpnia 2017r.
Niektórych zresztą bardzo dziwnych.
Chcących wziąć udział w Konkursie Długofalowym prosimy o podanie nu		
meru Karty Prenumeratora.

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

Poznaj swój kraj 5/2017

Krzyżówka 661
Rozwiązaniem krzyżówki
z numeru 5/2017 jest
hasło:
„Kwiaty zawilca żółtego
można podziwiać wiosną
w runie wilgotnych lasów,
na łęgach i w zaroślach.
Nagrody wylosowali:
p. Antoni H0808
z Nowej Soli, p. Antoni
z Pisarzowic i p. Stanisław
z Zabrza.
Otrzymaliśmy 49 e-maili
i 18 kartek pocztowych.

„Znasz-li ten kraj”
Na zdjęciu pokazano
Kamień Pomorski,
a konkretniej
fragment
mariny i Wyspy
Chrząszczewskiej,
na której można się
natknąć na olbrzymi
Czarci Kamień,
zwany również
Królewskim.
Nagrodę wylosowała pani Małgorzata z Gorzowa Wielkopolskiego.
Otrzymaliśmy 26 e-maili i 3 kartki.

„Fotozagadka”

„Gdzie to było”

Fotografia przedstawia dom
w Galerii Staroci i Pamiątek
Regionalnych w Lipcach
Reymontowskich.

Zdjęcie Bazyliki Konkatedralnej
w Kołobrzegu pokazaliśmy
w artykule z cyklu „Rowerem na
weekend” w numerze 5/2015.

Nagrodę wylosował: p. Janusz
H3126 ze Skwierzyny.

Nagrodę wylosowała p. Agnieszka
H2316 z Białej Podlaskiej.

Otrzymaliśmy 18 e-maili i 2 kartki.

Otrzymaliśmy 15 e-maili i 2 kartki.
Wszystkim, którzy odpowiedzieli prawidłowo, serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, również te błędne!

Nagroda dla spóźnialskich
Otrzymaliśmy dwie spóźnione odpowiedzi. Niezbędnik turystyczny wysyłamy do Białegostoku, do p. Barbary.

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 e-mailu, zatytułowanym: „krzyżówka”, „Co to za
obiekt” lub „Znasz-li”. E-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
tel: 22-299-70-74 redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl
Redaktor Naczelny: Paweł Cukrowski
Grafika i skład: Tomasz Rządkowski
Autorzy tekstów i zdjęć: Marek Barowicz, Jerzy Bralczyk, M. Buczma, Paweł Cukrowski, Barbara
Fliegel, F. Grzywacz, Lech Kadlec, Edward Marszałek , Kazimierz Nóżka, Ewa Nowacka, Małgorzata
Orlikowska, Sylwia Osojca-Kozłowska, Roman Pasionek, Tadeusz Peter, Mirosław Pisarkiewicz,
Włodzimierz Stachoń, Daniel Sypniewski, Marek Paweł Tomaszewski, Jan Wortyński
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Istnieje od 1958 roku

Wydawany przez Poznaj Swój Kraj sp. z o.o.

Obiekty Rekomendowane 30% zniżki dla naszych prenumeratorów

Poznaj Taniej

Poznaj Taniej

Poznaj Taniej

Poznaj Taniej

Poznaj Taniej

Poznaj Taniej

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.
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, taką 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 obligatoryjną
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.

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

Skansen
budownictwa wiejskiego

Najdłuższa trasa
jaskiniowa w Polsce

Muzeum Rolnictwa

15% zniżki
10% zniżki
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58-140 Jaworzyna Śląska
74 63 74 330

Muzeum Przemysłu

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

4

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

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

Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego im. S. Woydy
05-800 Pruszków Plac Jana Pawła II 2
22-758-72-66
Muzeum hutnictwa

muzeum@mshm.pl
www.mshm.pl
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Muzeum Wieży książęcej w Siedlęcinie
58-508 Siedlęcin Długa 21
75-713-75-97

A

Muzeum Wieży

wieza@wiezasiedlecin.pl
http://wiezasiedlecin.pl
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Zamek w Mosznej

+48 692-455-178

biuro@wycieczkazprzewodnikiem.pl
www.wycieczkazprzewodnikiem.pl

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

2

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

Wycieczka z przewodnikiem
Wycieczki krajowe
i zagraniczne

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

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

Biuro Podróży Artur
artur@artur.waw.pl
www.artur.waw.pl

1

Jaskinia Wierzchowska

04-083 Warszawa ul. Igańska 26
22-403-06-96
Wycieczki krajowe
i zagraniczne

skansen@mwmskansen.pl
www.mwmskansen.pl

Wierzchowie, 32-089 Wielka Wieś
12 411 07 21

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.

Zniżki dla Prenumeratorów

Poznaj Taniej

Bezpłatne wejściówki

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?

Poznaj Taniej

47-370 Moszna Zamkowa 1
77-466-96-79

B

Zamek

marketing@moszna-zamek.pl
www.moszna-zamek.pl

8

