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Obiekty Rekomendowane   30%  rabatu dla Ciebie

Zniżki dla turysty

Uwaga na zasięg! Schroniska położone są w strefach 
słabych zasięgów telefonów i internetu. Wskazana 
cierpliwość przy połączeniach.

Obiekty rekomendowane to hotele, ośrodki 
wczasowe, schroniska, które naszym Czytelnikom 
– Prenumeratorom na podstawie Karty 
Prenumeratora udzielają 30% zniżek na noclegi.

Karta Prenumeratora zawiera indywidualny numer, 
będący podstawą do uzyskania zniżek  w Obiektach 
Rekomendowanych, ale także umożliwiający 
nadsyłanie odpowiedzi na wszystkie konkursy  
(w tym rozwiązania krzyżówek)  
drogą mailową na adres:  
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl.  
Karta stanowić będzie także swego rodzaju 
przepustkę do brania udziału w konkursach 
przeznaczonych wyłącznie dla Prenumeratorów. 
Zapraszamy do współpracy obiekty  
turystyczno-sportowe.  

Prenumerata na 11-12/2015 i cały 2016 rok (8 wydań) to 
tylko 74 złote. Można ją zrealizować przelewem na konto  
nr 02-1020-1026-0000-1602-0119-3895  
lub przekazem pocztowym na adres:   
Poznaj Swój Kraj sp. z o.o.  
01-445 Warszawa, ul. Ciołka 17.

Zachęcamy do zakupu wydań elektronicznych 
na platformie  www.webbook.pl.

Karta ważna do 31 stycznia 2017 r.

Karta jest własnością "Poznaj Swój Kraj" sp. z o.o. i może być unieważniona bez podania przyczyny.
Karta jest imienna, ważna z Dowodem Osobistym. Przywileje korzystania z Karty przysługują jedynie 

jej posiadaczowi. Każdy członek rodziny Prenumeratora może ubiegać się o Kartę Dodatkową, 
która gwarantuje identyczne przywileje, co Karta Główna. Karta Dodatkowa jest płatna, jej cena równa 

jest cenie jednego numeru Miesięcznika. Karta upoważnia do korzystania z 30% zniżki 
w Obiektach Rekomendowanych Poznaj Swój Kraj, zakupów ze zniżką na portalu 

www.poznaj-swoj-kraj.pl a także korzystania z programów lojalnościowych i innych Poznaj Swój Kraj.

Regulamin karty na

Poznaj Swój Kraj sp. z o.o. 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 17            biuro@poznaj-swój-kraj.pl            tel. 22-299-70-74 

Odpowiedzi prosimy przysyłać do 4 marca br. na kartkach pocztowych 
z numerem Karty Prenumeratora na adres: 

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

Można wysyłać odpowiedzi również na adres:   
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl 
podając numer Karty Prenumeratora. 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.

Fotozagadka
Co to za obiekt?

Obiekt Adres Telefon E-mail
Schronisko 

Orzeł
57-450 Ludwikowice Kłodzkie 
Sokolec 52 74-845-72-78 schronisko@orzel.info.pl 

www.orzel.info.pl
Schronisko 

Na Śnieżniku
57-514 Międzygórze 
ul. Śnieżna 37 74-813-51-30 schronisko@sudety.info.pl 

www.sudety.info.pl/nasniezniku
Ośrodek Wypoczynkowy 

Jodełka
26-013 Święta Katarzyna  
ul. Kielecka 3 41-311-21-11 jodelka@hoteljodelka.pl 

www.hoteljodelka.pl
PTG Twierdza 

Toruń
87-100 Toruń  
ul. Chrobrego 86 56-655-82-36 biuro@fort.torun.pl 

www.fort.torun.pl
Agro-SPA

Wzgórze Słońca
87-400 Golub-Dobrzyń
Nowogród 88 664-874-318  biuro@agro-spa.pl

www.agro-spa.pl

Hotel Fero-Active 34-335 Korbielów
ul. Graniczna 17 33-863-40-13  recepcja@hotelfero.pl

www.hotelfero.pl

Bacówka PTTK
na Krawcowym Wierchu

34-371 Ujsoły
Krawców Wierch 504-684-027  krawcula@gmail.com

www.krawcow.pttk.pl

Schronisko  
„Na Przełęczy Okraj”

58-530 Kowary
Przełęcz Okraj 1

663-391-085, 
791-999-953

schroniskookraj@gmail.com
www.schroniskookraj.pl

Schronisko PTTK 
na Kudłaczach

32 - 432 Pcim
Os. Kudłacze

12-274-89-95,  
604-876-110

schronisko-kudlacze@tlen.pl
www.kudlacze.pttk.pl



Co z tą zimą? To tak przecież piękna pora roku, gdy natura zakłada czyściutką białą sukienkę, pod 
którą giną wszystkie niedoskonałości naszego świata... Pięknieje las, drzewa ubrane w białe czapy 
wyglądają niezwykle uroczyście, czasem szron, albo szadź pokrywa każdą gałązkę białą powłoką. 

Czyżbyśmy mieli takie widoki oglądać już tylko na starych fotografiach? Dobrze, że ogłoszony miesiąc 
temu Konkurs na Najpiękniejsze Zdjęcie Zimy trwać będzie jeszcze jakiś czas. Może jeszcze w marcu 
spadnie trochę śniegu?
Zanim to nastąpi, zapraszam na kolejną ucztę krajoznawczą. Pojedźmy do Gostynia – schludnego, niedu-
żego i starego miasteczka w Wielkopolsce, słynącego z niezwykłego, a pięknego sanktuarium.

Stamtąd niedaleko do Wolsztyna, gdzie wciąż czynna jest parowozownia i można zrobić arcyciekawą wycieczkę pociągiem cią-
gniętym przez parowóz. Miłośników zamków, ruin i pałaców zabieramy do Iłży pod Radomiem i do Pszczyny. Czy wiecie, że to 
tam, w tamtejszym pałacu znajdowało się centrum dowodzenia niemieckich wojsk w czasie pierwszej wojny światowej?
Dokończymy wycieczkę pieszą lub rowerową po Puszczy Bolimowskiej, zobaczymy pod Kielcami ślady Tetrapoda, pierwszego 
zwierzaka, który wyszedł z wody i zamieszkał na stałym lądzie. Niesfornych postraszymy więzieniem w Toruniu. 
Pokażemy Wam jedyną chyba pustynię w Europie, trochę wprawdzie pomogliśmy jej powstać, a teraz pomagamy się utrzymać, bo 
zarasta. Brak pustelników, chociaż tacy w Polsce są, słyszałem o co najmniej dwóch, żyjących w okolicach Tarnowa, może kiedyś do 
nich dotrzemy, wynagrodzimy opisem  „pustelniczym”, bo samotnym rajdem Redaktora Naczelnego szlakiem Green Velo.

Green Velo
Rower jaki jest – każdy widzi. Szlak – już nie. Można go oczywiście opisać na sposób reklamowy, ale jak jest naprawdę? Nie 
wiadomo. W Internecie panują skrajne opinie: od pełnych zachwytu, do potępienia. Przejechałem tym „szlakiem” blisko 300 
kilometrów z niecałych 2000, na których się rozciąga. Nie chcę ubiegać wypadków, ale chyba „wyszło jak zawsze”.

Wydano trzysta milionów złotych, kupiono rowery z Włoch, gadżety z Chin, toalety z Finlandii. A co jest tam 
polskiego? Klimaty i sposób oznakowania. Przeczytajcie sami. A może ktoś z Was też tam był? Nasz raport za-
mieściliśmy na stronach 25-32, a po lekturze zapraszamy do dyskusji. Najlepiej za pośrednictwem portalu Face-
book, ale czekam także na maile wysłane na adres Redakcji: redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl.

A może znajdę chętnych na wspólne poznawanie „ściany wschodniej”? Za miesiąc przedstawię kilka propozycji wspólnej wy-
prawy rowerowej „z Naczelnym” w różne zakątki Polski. Wybierzmy coś – i w drogę! 

Sprawy organizacyjne
Zawieszamy na chwilę program „Poznaj Taniej”, za miesiąc będzie jego nowa odsłona. Z tym 
numerem także większość z Was otrzyma nowe Karty Prenumeratora. Nowo pozyskani Pre-
numeratorzy otrzymają swoje Karty wraz z pierwszymi wysyłanymi do nich numerami „Psk”. 
A numer styczniowy, potrójny planujemy wydać na początku kwietnia. Jednocześnie też awi-
zujemy koniec promocji na wydania elektroniczne. Jeszcze tylko do momentu wydania nume-
ru 11/2015 będzie możliwość skorzystania z wyjątkowo niskiej ceny na dokupienie wydania 
elektronicznej prenumeraty do tej standardowej, papierowej. Warto skorzystać, można prze-
cież zafundować dziecku, koledze, znajomym, atrakcyjny prezent za grosze. 

Chochlik
Niestety znów przypomniał sobie o nas. W numerze 8/15 zapomniał o autorze zdjęć w arty-
kule o „Sinej Dali”, a ich wykonanie przypisał niesłusznie p. Andrzejowi Sznajderowi. Tymcza-
sem ich rzeczywistym autorem jest - p. Janusz Biliński. Obu panów przepraszamy!
Z kolei w ostatnim numerze autorem artykułu o Muzeum w Stawisku nie jest p. Barbara Eng- 
lender, a p. Anna Brzeska. Obie panie przepraszamy!

 Paweł Cukrowski

Czytany od 1958 roku
Wydawany przez Poznaj Swój kraj sp. z o.o.
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Wszelkie prawa zastrzeżone

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.

Moi mili

Karta ważna do 31 stycznia 2017 r.

Karta jest własnością "Poznaj Swój Kraj" sp. z o.o. i może być unieważniona bez podania przyczyny.
Karta jest imienna, ważna z Dowodem Osobistym. Przywileje korzystania z Karty przysługują jedynie 

jej posiadaczowi. Każdy członek rodziny Prenumeratora może ubiegać się o Kartę Dodatkową, 
która gwarantuje identyczne przywileje, co Karta Główna. Karta Dodatkowa jest płatna, jej cena równa 

jest cenie jednego numeru Miesięcznika. Karta upoważnia do korzystania z 30% zniżki 
w Obiektach Rekomendowanych Poznaj Swój Kraj, zakupów ze zniżką na portalu 

www.poznaj-swoj-kraj.pl a także korzystania z programów lojalnościowych i innych Poznaj Swój Kraj.

Regulamin karty na

Poznaj Swój Kraj sp. z o.o. 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 17            biuro@poznaj-swój-kraj.pl            tel. 22-299-70-74 
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Tej zimy każdy turysta przebywający 
w Krakowie lub wręcz w Wielicz-
ce ma do zwiedzenia jeszcze jedną 

atrakcję – wystawę „Kwarc” - pokazującą 
piękno tego bardzo rozpowszechnionego 
minerału na Ziemi. 

Wystawa „Kwarc”, zorganizowana przez Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka w ramach cyklu „Skarby Ziemi” prezentuje ten właśnie, najbardziej 
rozpowszechniony w przyrodzie minerał. Okazy pochodzą z różnych stron świata.

Wystawa „Kwarc”
TemaT miesiąca

Szczotka kwarcowa pokryta związkami miedzi, z kolekcji W. Bogacza

doKończenie artyKułu  
W PsK nr 642
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Prenumerata Redakcyjna 
na rok 2016

Prenumerata 2016 
+2 wydania 11, 12/2015 

 

 
74 zł

Prenumerata 2016 
  
 

wysyłka pocztą priorytetową 
 
 

68 zł

Prenumerata 2016 
zabezpieczona przed  
pogięciem i zalaniem 

wysyłka pocztą ekonomiczną 
 
 

72 zł

Prenumerata 2016 
  
 

wysyłka pocztą ekonomiczną 
 
 

60 zł

Prenumerata 2016 
zbiorczo 8 prenumerat  

 

 

449 zł

Pakiet 11-12/2015 
 2 wydania 11, 12/2015 

 

 

14 zł

Rocznik 2014 
bez numeru 1-3 

35 zł

Rocznik 2010 
komplet, 4 wydania 

19 zł

Rocznik 2013 
komplet, 11 wydań 

38 zł

Rocznik 2009 
komplet, 4 wydania 

19 zł

Rocznik 2012 
komplet, 4 wydania 

19 zł

Rocznik 2008 
komplet, 4 wydania 

19 zł

Rocznik 2011 
bez numeru 9-12 

24 zł

Rocznik 2007 
komplet, 4 wydania 

19 zł

 Prenumerata 2016 

e-PSK 
 
 

49 zł

Prenumerata 2016 
zabezpieczona przed  
pogięciem i zalaniem 

wysyłka pocztą priorytetową 
 
 

80 zł

 Prenumerata 2016  
za pobraniem 

 

 

75 zł

Wydanie elektroniczne 

e-PSK 
 
 
6,90 zł

Prenumerata 2016 
dla 

szkół 

 
55 zł

Prenumerata 2016 
zagraniczna 

 

 

159 zł (2 egz. 219 zł)

W 2016 roku wydamy sześć numerów zwykłych i dwa numery potrójne. Pierwszym 
będzie numer 1-3/2016, który ukaże się wiosną, na przełomie marca i kwietnia 2016, 
a drugim potrójnym będzie numer 7-9/2016, który planujemy wydać w lipcu przyszłe-
go roku. Oba numery będą grubsze niż pozostałe, będą liczyły po 96 stron, a ich cena 
będzie wynosić 10 zł. Cena numerów zwykłych nie ulega zmianie.

Każdy dotychczasowy Prenu-
merator może do kontynuacji 
swojej „papierowej” prenume-
raty dokupić za 8 zł prenume-
ratę elektroniczną, która bę-
dzie wysyłana (w formacie PDF 
lub SWF) na podany przez nie-
go adres mailowy. Oferta waż-
na do 4 marca br.

Każdy dotychczasowy Prenume-
rator, który zrezygnuje z prenu-
meraty papierowej i przejdzie na 
prenumeratę wyłącznie elektro-
niczną, będzie mógł skorzystać 
ze zniżki, a za Prenumeratę na 
2016 rok zapłaci tylko 42 zł.

Niezależnie od Prenumera-
ty Redakcyjnej prowadzimy 
sprzedaż wysyłkową każdego 
numeru od 2007 roku w cenie 
6 zł za egzemplarz. Wszystkie 
podane tu ceny obejmują rów-
nież koszt wysyłki listem zwy-
kłym ekonomicznym, a prze-
syłki gabarytowe i te o ciężarze 
większym od pół kilograma, 
listem poleconym. Wszystkie 
przesyłki polecone zabezpie-
czamy przed uszkodzeniem 
i zalaniem.

Do każdej prenumeraty papierowej i elektronicznej dodajemy bez-
płatnie naszą rabatową Kartę Prenumeratora, która upoważnia do 
zniżek u współpracujących z nami firm. Również na jej podstawie 
udzielamy i my rabatów na wszystkie sprzedawane na naszej stro-
nie internetowej produkty. Prosimy zachowywać te Karty, a przy-
najmniej ich numery, bo będą one podstawą do zniżek również 
przy zakupach prenumerat już od przyszłego roku.

Karta upoważnia do zniżek jej właściciela z osobą towarzyszącą: współmałżonkiem lub jednym dziec-
kiem. Dodatkowa Karta, również ze zniżkami kosztuje 9 złotych i jest ważna tylko dla jednej, wymie-
nionej imiennie na niej osoby. Karty będziemy wysyłać stopniowo, poczynając od numeru 10/2015.

Istnieje możliwość osobi-
stego odbioru prenumerat 
u nas, w Redakcji. To do-
bra oferta dla tych, którzy 
mieszkają, lub pracują na 
Woli, w Warszawie.

Wprowadziliśmy możliwość wysyłki prenumeraty za pobraniem, 
czyli płatności u listonosza. Polega ona na tym, że pierwszą przesył-
kę wysyłamy tym właśnie sposobem, a konkretnie tzw. „Paczką24”, 
za którą trzeba będzie zapłacić listonoszowi 75 zł. Pozostałe nume-
ry będziemy wysyłać pocztą zwykłą, chyba, że ktoś dopłaci za tzw. 
„priorytet”. Wówczas cena tej usługi będzie wynosić 82 zł.

Kod BIC/Swift (dla płacących z zagranicy): BPKOPLPW 
Numer konta do wpłat - PKO BP: 02-1020-1026-0000-1602-0119-3895
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O marii Teresie Hochberg von Pless — popularnej księżnej Daisy — słyszeli 
chyba wszyscy. Postać pięknej, nieco ekscentrycznej arystokratki z przełomu 
wieków, uwielbianej przez służbę i mieszkańców Wałbrzycha, uwieczniona 
została w filmach Filipa Bajona czy książce Joanny Bator. 

Pszczyna  
— perełka  

księżnej Daisy

Zamki, Pałace, POsiaDłOści

korytarz zamkowy

doKończenie artyKułu  
W PsK nr 642
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Po wpisanych na światową listę dzie-
dzictwa UNESCO drewnianych świą-
tyniach gotyckich z Małopolski (do 

której zaliczany jest m.in. opisywany na 
tych łamach kościół Grywałdzie - PSK 
11/2014), to druga w naszym kraju grupa 
obiektów, które mogą się poszczycić tak 
wiekową metryką.

Do dzisiaj na pograniczu śląsko-wielkopolskim, na terenach dawnej ziemi 
wieluńskiej, możemy podziwiać jeszcze kilka niezwykle ciekawych kościołów 
drewnianych, które powstały w XVI stuleciu.

Popowice
ARChITEKTURA DREWNIANA

doKończenie artyKułu  
W PsK nr 642
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Gostyń był i jest nazywany miastem 
nad Kanią – rzeką, która z pewno-
ścią wpłynęła na jego lokalizację. 

Dziś Kania, to uregulowany strumień; 
przejeżdżając nad nim jednym z most-
ków, trudno na to zwrócić uwagę. Przed 
wiekami, na bagiennym terenie w rozle-
wisku Kani zbudowano drewnianą wa-
rownię, obok której powstała osada. Naj-
starsza odnaleziona wzmianka o Gosty-
niu zawarta jest w dokumencie z 1275 r. 
Zgodę zaś na utworzenie osady z prawa-
mi miejskimi wydał książę wielkopolski 
Przemysł II (1257-1296; koronowany na 
króla Polski 26 grudnia 1295 r.), w piśmie 
datowanym 1 kwietnia 1278 r. 

doKończenie artyKułu  
W PsK nr 642

Gostyński rynek, to duża przestrzeń, stojąc na nim nie doznaje się jednak 
wrażenia pustki. Gdy jednak jest się tam w porze, kiedy jest mało osób 
wokół, to można poczuć się nieco osamotnionym w tej przestrzeni. Wrażenie 
przestrzenności z pewnością pogłębia niska zabudowa wokół rynku – wśród 
jedno- i dwukondygnacyjnych domów zwraca uwagę budynek Urzędu Miasta, 
tyleż  z powodu zdobień, co okazałości. Przyciąga też wzrok ceglana, gotycka wieża 
wyrastająca ponad dachami rynkowych kamieniczek, po północno-wschodniej 
stronie. Ot – miasteczko, rzec można. Nie takie jednak zwykłe, o – nie! Tyle miejsc 
i obiektów tutaj, to cenne pamiątki. Cenne i – niektóre – tajemnicze…

GOSTYŃ – miasto nad Kanią 

Prywatne miasto kasztelana Mikołaja

WIOSKI, MIASTA, MIASTECZKA

Rynek. Widoczny budynek Urzędu Miejskiego
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Ta gotycko-renesansowa budowla 
owiana mgłą licznych legend, skry-
wa w sobie ciekawą historię i stanowi 

cenny zabytek w tej części naszego kraju. 
Będąc w okolicy warto zatrzymać się na 
chwilę i zwiedzić ruiny zamku, którego 
mury w czasach swojej świetności gościły 
wielu władców, duchownych i artystów.

Na południowym skraju Mazowsza, przy często 
uczęszczanej trasie z Radomia do Ostrowca 
świętokrzyskiego, w Iłży nad rzeką Iłżanką wznoszą się 
ruiny zamku biskupów krakowskich. 

Wieża zamku w Iłży z charakterystycznym „parasolem” ochronnym na szczycie Schody zamkowe

Zamek  
skąpany 

 we łzach

RUINy

doKończenie artyKułu  
W PsK nr 642
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To druga część, dokończenie opisu 
wycieczki rowerowo-pieszej do Pusz-
czy Bolimowskiej z numeru 9 / 2015 

„Poznaj swój kraj”.

Połowa grudnia. Zapowiada się kolejna małośnieżna zima. Zamiast narzekać na aurę, 
wybieramy się na wycieczkę w miejsce bliskie i łatwo dostępne dla mieszkańców 
mazowieckich nizin. Biały puch nie utrudni nam przemieszczania się po lesie, zaś pustki 
na szlaku pozwolą na spotkanie „sam na sam” z pięknem Puszczy Bolimowskiej. 

Meandry Rawki,  
meandry historii 
cz. 2

WyPRAWA Z PLECAKIEM

Na drodze do Tartaku

doKończenie artyKułu  
W PsK nr 642
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P ierwsze spotkanie z Green Velo mia-
łem już kilka miesięcy temu. Było to 
w końcu września, gdy miałem oka-

zję wziąć udział w wyjeździe studyjnym 
przeznaczonym dla dziennikarzy pism 
turystycznych. Przejechaliśmy odcinkami 
od Węgorzewa, poprzez Suwałki, Wigry, 
Augustów, Dolistowo, Goniądz, Białystok 
do Królowego Mostu. Jeszcze wówczas 
widać było, a raczej nie było widać wie-
lu fragmentów szlaku, niektóre odcinki 
były wprawdzie robione, ale robota była 

mocno rozgrzebana i szanse na dokoń-
czenie do końca roku 2015 niewielkie. 
A taki termin był wyznaczony umowani, 
kontraktami i ...płatnościami.

W świecie rowerowym od niedawna dość głośno mówi się o szlaku rowerowym 
poprowadzonym wzdłuż północnej i wschodniej granicy Polski, zjeżdżającym 
aż na sam dół Polski - do Przemyśla, a potem nieoczekiwanie zawracającym na 
północny zachód, aby nie wiadomo czemu zakończyć swój bieg w miejscowości 
Końskie. Nie natrafiłem na jakiekolwiek sensowne wytłumaczenie, dlaczego 
akurat tam i dlaczego akurat Kępiny Wielkie niedaleko Elbląga są jego początkiem 
i końcem. Ale to nie jedyne znaki zapytania, na które napotka rowerzysta na tym 
szlaku.

Trzy spotkania z Green Velo

ROWEREM NA WEEKEND

Dworzec PKS - 1 kilometr. Czy to jest informacja dla rowerzysty? 

Opony z kolcami niezastąpione na oblodzone drogi

doKończenie artyKułu  
W PsK nr 642
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Budowę obiektu w stylu renesanso-
wym, przeznaczonym na siedzibę 
toruńskiego zawodowego oddziału, 

pilnującego porządku w mieście, zainicjo-
waną przez burmistrza Torunia – Hein-
richa Strobanda, ukończono w 1601 r.

doKończenie artyKułu  
W PsK nr 642

Mikołaj Kopernik, dziś stojący na wysokim cokole tuż przy południowo- 
-wschodnim narożniku Ratusza i spokojnie spoglądający na trzypiętrową 
kamienicę, przylegającą jednym bokiem do ul. Szerokiej, a drugim do ul. 
Żeglarskiej, nigdy nie był świadkiem, jak powstawał gmach odwachu.

Świat zza krat, 

czyli
toruńskie więziennictwo na przestrzeni wieków

ZAByTKI

Od 2007 r., dotychczasowy budynek Policji, przeszedł w ręce toruńskiego magistratu

Dawniej odwach, czyli siedziba straży miejskiej – obecnie kamienica czynszowa na rogu ulicy Szerokiej 
i Żeglarskiej, przy której stoi widoczny na zdjęciu, sympatyczny osiołek
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Z toru przy jednym z peronów wolsztyńskiego dworca niemal bezszelestnie 
odjeżdża nowoczesny szynobus. To tutejszy środek regularnej komunikacji 
z wojewódzkim Poznaniem oraz innymi miejscowościami. A tuż obok, przy 
innym peronie, w kłębach pary, gotowy do odjazdu stoi zupełnie inny 
pociąg – dwa wagony z lat dwudziestych ubiegłego wieku, doczepione do 
parowozu.

W kłębach dymu i pary
POmySł na WyCieCzkę

Parowóz z dwoma wagonami osobowymi z lat dwudziestych ubiegłego wieku

doKończenie artyKułu  
W PsK nr 642
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Najbardziej charakterystycznym 
obiektem w Zachełmiu jest niewąt-
pliwie kościół pod wezwaniem św. 

Rozalii oraz św. Marcina, który położony 
na niewielkim wzniesieniu, góruje nad 
okolicą. Jednak to, co obecnie przyciąga 
do Zachełmia turystów, znajduje się tuż 
za świątynią. Chodzi oczywiście o ka-
mieniołom. 

Zachełmie to niewielka miejscowość położona ok. 16km od Kielc, a 6km od 
Zagnańska. Przez wiele lat nie było zbyt znane, nawet pośród mieszkańców 
regionu. Wszystko jednak miało się zmienić w 2007 roku, okazało się, iż właśnie 
w Zachełmiu znaleziono ślady najstarszego, czworonożnego stworzenia, jakie 
chodziło po ziemi – Tetrapoda. 

Zachełmie  
– z wizytą u Tetrapoda 

PARK KRAJOBRAZOWy

doKończenie artyKułu  
W PsK nr 642
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Położnie na klifowym wybrzeżu nie-
wątpliwie dodaje uroku miejscowo-
ści, roztacza się stąd wspaniały widok 

na Kanał La Manche, przy dobrej widocz-
ności możliwe jest nawet dostrzeżenie 
północnych wybrzeży Francji. Przez 
Capel-le-Ferne przebiegają liczne szla-
ki turystyczne: piesze i rowerowe, wy-
znaczone wzdłuż klifowego wybrzeża 
południowo-wschodniej Anglii. Nazwa 
miejscowości pochodzi od słów „chapel 
amongst the ferns” co oznacza „kaplica 
pośród paproci”. O Capel-le-Ferne nie 

znajdziemy zbyt wielu wzmianek w prze-
wodnikach turystycznych. Ta mała i spo-
kojna miejscowość słynie z wtorkowych 
targów rolnych, na których lokalni far-
merzy oferują przetwory mięsne, nabiał 
oraz świeże warzywa i owoce. Ale nie 
tylko z tego...

Capel-le-Ferne to niewielka miejscowość położona na południowo-wschodnim 
wybrzeżu Wielkiej Brytanii w angielskim hrabstwie Kent. Wieś położona jest 4.5 km 
na północy-wschód od Folkestone i 8 km na południowy-zachód od Dover. Dogodna 
lokalizacja pomiędzy dwoma największymi portami południowo-wschodniej Anglii 
sprawia, że miejscowość dostępna jest nie tylko dla turystów brytyjskich, ale również 
dla tych przybywających z Francji, Belgii, holandii i Niemiec. 

Śladami polskich lotników 

Capel-le-Ferne  
i okolice

POLONICA

Kamienista plaża, w tle Białe Klify

doKończenie artyKułu  
W PsK nr 642
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kiedy wjeżdża się do Gostynia od strony Jarocina (drogą nr 12 Jarocin-Leszno 
Wlkp.), po minięciu podgostyńskich Piasków, po prawej stronie uwidacznia 
się wzniesienie, a na nim – pokryta patyną kopuła, wieńcząca nadobną 
barokową budowlę. Podobnych wrażeń doznaje się zbliżając do Gostynia od 
strony Poznania (drogą 434), tylko wówczas wzniesienie jest po lewej stronie.

O Bazylice  
Świętogórskiej  
opowieść

SANKTUARIUM

Bazylika Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny oraz św. Filipa Neri, na świętej Górze - Głogówku koło Gostynia

doKończenie artyKułu  
W PsK nr 642
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Ruiny zamku w Złotorii zaś – to pozo-
stałość po twierdzy, jaką z rozkazu 
Kazimierza Wielkiego zbudowano 

w XIV wieku dla obrony polskich granic 
przed Państwem Krzyżackim. Ale infor-
macja o tym, że przez Toruń przepływa 
– i to w dosłownym tego słowa znacze-
niu – jeszcze jedna rzeka (no, może bar-
dziej rzeczułka), nawet dla wielu toru-
nian, może być wielkim zaskoczeniem, 
choć nie powinno tak być, bo płynie tu 
od niepamiętnych czasów.

Gdyby kogokolwiek spytać, jaka rzeka przepływa przez Toruń, nieomal każdy 
bez wahania odpowie – Wisła. ale, że Drwęca, która u podnóża ruin zamku 
w Złotorii, prawym swym nurtem niewielkiego odcinka, „ociera” się o Toruń 
– to  już mało kto wie. Ten mały fragment, jeszcze w ii połowie XX wieku 
należał do podtoruńskiej wsi kaszczorek, ale od 1976 r. wieś jest już letniskową 
dzielnicą przy południowo-wschodniej granicy administracyjnej miasta.

Rzeka, która przepływa  
przez Toruń

kraJ

Dolina Marzeń – to jedno z piękniejszych miejsc na trasie Strugi Toruńskiej

doKończenie artyKułu  
W PsK nr 642
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Jak już będziecie wiedzieć co przedstawiają fotografie prosimy o przesłanie krótkiego ich opisu o długości od 200 do 500 
znaków na adres: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji.

Miłej zabawy! Na wyniki czekamy do 4. marca br.

Czwarta Edycja Konkursu dla Uczniów, część czwarta. Dziś przedstawiamy pięć mostów w różnych miejscach Polski. 
Prosimy o odgadniecie gdzie się znajdują i brzegi których rzek łączą. Wszystkie, (może poza tym największym) były 
prezentowane we wcześniejszych numerach „Poznaj swój kraj”, albo też i na naszym profilu Facebook.

Konkurs dla UczniówCzwarta 
edycja

KONKURSy

1

2

3

4

5

Najwięcej jest tu bąków, oharów, gęgaw, są żurawie, rybitwy i mewy, jako że teren ten leży blisko mo-
rza. Rosną tu rośliny lubiące zarówno środowisko słone, jak i słodkie, gdyż przez rezerwat płynie 
rzeka uchodząca do Bałtyku. Co to za obszar??

To zadanie dla Was, drodzy Prenumeratorzy. Na odpowiedzi czekamy do 4. marca 2016 roku pod adresem: 
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl . Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy przewodnik po 
kopalni Soli w Wieliczce, ufundowany przez Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. 

Znasz-li ten kraj

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.
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Choć obecny wygląd Pustyni Błędow-
skiej odbiega znacznie od opisu z po-
czątków minionego stulecia, to jed-

nak jest to wyjątkowe miejsce na mapie 
naszego kraju, które stanowi niemałą 
atrakcję nie tylko dla turystów, ale rów-
nież dla geografów, geologów oraz przy-
rodników. Pustynia ma 10 km długości. 
Na zachodzie ograniczona jest przez ob-
szar Błędowa – dzielnicy Dąbrowy Górni-
czej, na wschodzie zaś przez miejscowość 

Klucze. Szerokość tego obszaru dochodzi 
do 4 km. Północna granica Pustyni Błę-
dowskiej sięga do miejscowości Chechło. 
Obszar lotnych piasków przedzielony jest 
doliną rzeki Białej Przemszy.

Będąc na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w okolicach Olkusza, nie można 
przegapić okazji, by choć przez chwilę rzucić okiem na „Polską Saharę”. Pustynia 
Błędowska, bo o niej tu mowa, to największy w Polsce, zlokalizowany na pograniczu 
Wyżyny śląskiej i Wyżyny Olkuskiej, obszar lotnych piasków. Na obszarze około 32 km² 
wiatr utworzył malownicze wydmy i wały piaskowe. W latach dwudziestych XX wieku 
Marian Kantor-Mirski – badacz historii Zagłębia Dąbrowskiego, tak pisał o tym miejscu: 
„Okropna pustka, niesamowita dzikość, morze piasków, szmat ziemi nagiej…”.

Czy aby na pewno  
nie ma wody na pustyni?

KRAINA TURySTyCZNA

Rowerzyści na Pustyni Błędowskiej – wzgórza Dąbrówka w Chechle

doKończenie artyKułu  
W PsK nr 642
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doKończenie artyKułu  
W PsK nr 642

Szlak
Szlak wytyczają ludzie, a potem on uniezależnia się od nich i sam wiedzie 
gdzieś, prowadzi nas dokądś. Słowo wzięło się z nazwy uderzania, 
przebijania, z niemieckiego czasownika schlagen („uderzać”) i z 
rzeczownika Schlag, skąd pochodzi także ten szlag, który i teraz nieraz 
nas trafia, a który nazywał dawniej i w polszczyźnie „udar”, „paraliż”. 

FELIETON BRALCZyKA

W XIX wieku taki udar też miał u nas nazwę 
szlak, przez „k”, potem się udźwięcznił, 
a szlag przez „g” oznaczał wtedy raczej 

monetę, albo nawet kosztorys. Szlak w podstawo-
wym znaczeniu miał wiele odcieni, często znaczył 
tyle, co”trop”, stąd poszlakowanie było „zostawia-
niem śladów”, a poszlaki to do dzisiaj okoliczno-
ści działające na niekorzyść podejrzanego, obce 
ludziom nieposzlakowanym.
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znaczenie wyrazów:
Poziomo:  1. … Krajeńskie, miasto powiatowe woj. kujawsko-pomorskim, 8. wielka powódź, 13. miasto powiatowe w aglomeracji war-

szawskiej, 14. ciasto z kremem, 15. klamoty, bagaż podręczny, 16. … nad Notecią, miasto, 17. miasto w pow. zgorzeleckim, na skraju Bo-
rów Dolnośląskich, 18. zuch, śmiałek, 19. 1/3600 stopnia kątowego, 20. mara, 23. pampa, preria, 25. szlak, trasa, 28. … Wiślany to zatoka,  
29. samochód, 30. główny wojskowy organ dowodzenia, 31. spryciarz, cwaniak, 32. tenisowe boisko, 33. powściągliwość, 36. skompromi-
towanie się, wpadnięcie, 39. najwyższa rada w starożytnych Atenach, 44. ciepły, suchy wiatr wiejący od gór, 46. wynik mnożenia, 47. daw-
niej: załatwienie rachunków, obrachunek, 48. przymusowe roboty w carskiej Rosji, 49. chroniony kuzyn żbika, 50. japońska wyspa z bazą 
lotniczą USA, 53. kraina historyczna między Dniestrem i Prutem, 54. księżycowa pora, 55. zakład, w którym wyprawia się skóry, 56. pas do 
kimona, 58. medal, znaczek, 60. drobny wytwórca, 65. męskie buty z krótką cholewką, 68. drzewo lub krzew z rodziny nanerczowatych 
uprawiane dla jadalnych orzeszków, 71. nadawanie kształtu, kształtowanie, 73. dopływ Warty, 74. „Pan …”, komedia A. Fredy, 75. owoco-
wy, 76. paradna szabla szlachty, 77. rozbestwienie, brak dyscypliny.

Pionowo: 1. lincz, 2. bajkowy chłopiec z drewna, 3. potocznie: długie, monotonne wyliczanie, 4. dzielnica Gdańska, z zabytkową ka-
tedrą, 5. pieczenie w przełyku, 6. dymi nad fabryką, 7. największe miasto Bułgarii, 8. słodki napój z soku owocowego, wody i alkoholu,  
9. tropikalna roślina dyniowata, jej owoce służą jako naczynia, 10. broń do strzelania kamykami, 11. wiązany na męskim kołnierzu,  
12. najmniejsza jednostka drużyny harcerskiej, 21. miasto w pow. otwockim, nad świdrem, 22. duża turystyczna wieś nad Jez. Niegocin, 
23. pośredniczka w zawieraniu małżeństwa, 24. Muza poezji lirycznej, 26. umysł. intelekt, 27. afrykańskie państwo z Akrą, 33. wykonywanie 
tej samej melodii przez całą orkiestrę, 34. renomowany Zdrój w pow. krośnieńskim, 35. roztropność, 37. wieś w pow. kętrzyńskim (gmina 
Barciany), z zabytkowym dworem, 38. Julian … (1901-70), poeta, eseista, członek Awangardy Krakowskiej, 39. turecka stolica, 40. podium 
dla artysty, 41. krwiożercza ryba, 42. pracuje na cmentarzu, 43. opłata za naukę w prywatnej uczelni, 44. władca starożytnego Egiptu,  
45. materiał przeznaczony do utrwalania i przechowywania danych, 51. alkaloid z opium, używany jako środek przeciwkaszlowy, 52. 
czekają na nie uczniowie, 57. dwuczęściowy strój plażowy, 59. duże miasto i rzeka w zach. Słowacji, 61. grecki bóg wiatru zachodniego,  
62. równy, miarowy krok, 63. okres w dziejach, 64. tropikalne pnącze, 65. przyrządzana po turecku, 66. rozdrobniony węgiel, 67. chrust na 
opał, 69. gouda, 70. typ dwumasztowego ożaglowania jachtu, 72. ścierka na kiju.
Wśród autorów prawidłowego rozwiązania zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez Wydawcę. Rozwiązania 
krzyżówek prosimy przesyłać do 4 marca 2016 r. na adres mailowy konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl. Odpowiedzi można przysyłać 
również pocztą tradycyjną: Poznaj Swój kraj sp. z o.o.  01-445 Warszawa,  ul. Ciołka 17 . 
Odpowiedzi do każdego konkursu prosimy przysyłać w oddzielnych e-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.

Litery z kratek dodatkowo ponumerowanych od 1 do 77 utworzą rozwiązanie.
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ROZWIąZANIA KONKURSóW

Poznaj Swój Kraj - 09/2015

Wobec ponawiających się apeli o podawanie w „Rozwiązaniach” pełnych danych zwycięzców prosimy każdego, kto zechce 
aby umieszczono jego imię i nazwisko, a także miejscowość, w której mieszka, 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”.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Nagroda dla spóźnialskich.
Wobec skróconego czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań konkursowych spośród tych wszyst-
kich, których odpowiedzi, nieważne z jakiej przyczyny, nadejdą po terminie, a przed zamknięciem 
numeru będziemy losować nagrodę pocieszenia w postaci niezbędnika turystycznego – noża, 
widelca i łyżki – gadżetu bardzo przydatnego w czasie wędrówek nie tylko na szlakach. 
Dotyczy to wszystkich rodzajów konkursów.
Otrzymaliśmy 4 spóźnione maile i 5 kartek. Nagrodę pocieszenia sierotka wylosowała 
dla p. Andrzeja ze Szczecina. 

Hasło krzyżówki 641
Rozwiązaniem 
krzyżówki z numeru  
09/2015 jest hasło: 
Odtworzony 
fragment 
średniowiecznych 
murów miejskich 

wraz z odbudowaną basztą w Olkuszu. 
Otrzymaliśmy 59 maili i 21 kartek 
pocztowych. 
Nagrody wylosowali: p. Ewa z Gostynina, 
p. Krystyna z Grudziądza, i p. Kazimierz 
z Bydgoszczy.

Najlepszy Artykuł
Najlepszym artykułem z numeru 9/2015 
okazała się być praca p. Barbary Englender 
o zamku w Raciborzu. Gratulujemy autorce, 
a nagrodę – niezbędnik turystyczny 
wylosowała: p. Hanna z Ciechanowa.

Konkurs  
dla uczniów

Upominki za udział 
w trzecim etapie 
Konkursu dla Uczniów 
otrzymują: 
Maria z Katolickiego 
Gimnazjum 
w Warszawie, Magdalena ze Szkoły 
Podstawowej w Prudniku; Piotr z Liceum 
w Kościanie.

„Znasz-li ten kraj”
Fotografia przedstawia pomnik 

córki króla mórz – Juratę w 
Juracie.

Otrzymaliśmy 31 maili i 11 
kartek.

Nagrodę – album „Wieliczka” 
będący przewodnikiem 
po zabytkowej kopalni 
soli w Wieliczce, 
ufundowany przez 
Muzeum Żup 
Solnych w Wieliczce 

wylosował p. Janusz ze Skwierzyny, numer Karty E1877.

„Co to za obiekt?”

Zdjęcie przedstawia fragmenty kolumny pomnika króla Zygmunta III 
Wazy zburzonej przez hitlerowców w czasie okupacji. Kolumna leży 
przy ścianie zamkowej, od strony Pałacu „Pod Blachą”.
Otrzymaliśmy 28 odpowiedzi mailowych i 7 kartek.  Nagrody 
wylosowali: p. Joanna z Poznania; p. Małgorzata z Wolsztyna; p. Roman 
z Rybnika.
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Na jednej z kaszubskich dróg 
p. Antoni w Kościerzyny zrobił zdjęcie 
dwóm zmarzniętym, przytulonym 
do siebie drzewom, tęsknie 
wyczekującym już niedalekiej wiosny 
i turystów zdążających tamtejszym 
„czerwonym”. Dziękujemy i czekamy 
na kolejne cuda! 

Cuda przyrody




