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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.
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większym od pół kilograma, listem poleconym. Wszystkie przesyłki polecone zabezpieczamy przed uszkodzeniem i zalaniem.

Karta Prenumeratora – Regulamin Komunikat

Prenumerata dla szkół za 1 zł?

Imienna Karta Prenumeratora z indywidualnym numerem to dowód tego, że osoba, na którą Karta 
jest wystawiona jest naszym Redakcyjnym Prenumeratorem. Karta upoważnia do szeregu korzyści.

1. Brania udziału w konkursie „Znasz-li ten kraj”
2.  Brania udziału w klasyfikacji rocznej dla konkursów „Znasz-li ten kraj” oraz „Fotozagadka”
3.  Brania udziału w programie „Poznaj Taniej” czyli: 

a)  losowaniu bezpłatnych wejściówek/voucherów dla Prenumeratorów
    b) udziału w konkursach tylko dla Prenumeratorów
4. Otrzymaniu bezpłatnych wejściówek/voucherów za
 a) ufundowanie prenumeraty szkole, bibliotece
 b) udział w Imprezach Patronackich Poznaj Swój Kraj
c)  noclegi w naszych Obiektach Rekomendowanych, niezależnie od otrzymywanych tam zniżek
5. Zniżki w wysokości 30% na nocleg w naszych Obiektach Rekomendowanych.
6. Zakupów ze zniżką na portalu www.poznaj-swoj-kraj.pl
7. Udziału w innych konkursach organizowanych tylko dla Prenumeratorów.
Karta Główna dla osoby opłacającej prenumeratę jest bezpłatna. Istnieje możliwość otrzymania odpłatnie 

dodatkowej Karty dla współmałżonka lub jednego dziecka. Koszt dodatkowej Karty wynosi tyle, co jeden eg-
zemplarz „Poznaj swój kraj”, na dziś to 7,50zł.

Szkoły i instytucje, a także odbiorców 
indywidualnych prenumerujących nasz Mie-
sięcznik poprzez firmę RUCH. S.A. infor-
mujemy, że nie przedłużamy współpracy 
z tą firmą w zakresie prenumeraty „Po-
znaj swój kraj” na rok 2017. Zaintereso-
wanych zakupem naszego Miesięcznika w 
tej formie, prosimy o składanie zamówień 
w Redakcji.

Tak, to możliwe! Prosimy o kontakt!

Karta ważna do 31 stycznia 2017 r.

Cuda przyrody
P. Andrzej z Elbląga w czasie jednego ze 
swoich nadmorskich spacerów na plaży, 
spotkał wśród traw zamienioną w drewno... 
gęś. A może to kaczka?  
Oceńcie sami! 

P. Andrzejowi dziękujemy i czekamy na inne 
niezwykłe zdjęcia od naszych Czytelników! 



„A mnie jest szkoda lata” – ponownie witam Was, drodzy Czytelnicy sło-
wami popularnej niegdyś piosenki. I tak, gdy w lipcu i sierpniu pogoda 
nas nie rozpieszczała, tak koniec sierpnia i pół września pogoda była 

znakomita. Mam nadzieję, ze wykorzystaliście ją dobrze do zwiedzania wielu bar-
dziej i mniej popularnych miejsc. A jeśli nie – to pojedźcie tam z nami. W tym nu-
merze pokażemy Wam Racibórz, stare, do końca jeszcze nie zbadane miasto na 
skraju naszego kraju. Miasto położone na Śląsku, ze wszystkimi tego historycznymi 
konsekwencjami współżycia wielu narodów, zwłaszcza Polaków i Niemców. Śląsk, 
zwłaszcza Dolny, znany jest też z mnogości pałaców i ich ruin, opisywaliśmy już wie-
le z nich. Ale również i na górnym Śląsku jest ich wiele. Tym razem pokażemy Wam 
ten w Miechowicach, w Bytomiu.

Na południe kraju, na Śląsk za chwilę wrócimy, a teraz zajrzyjmy na chwilę nad mo-
rze, albo prawie nad morze. Żuławy Wiślane. To taka dziwna kraina, gdzie nie ma 
wzniesień, pagórków, ba, nie ma nawet lasów. Jest za to dużo, bardzo dużo rzek 
i kanałów. Jeden z nich – Jagielloński, najstarszy w Polsce łączy Elbląg z Gdańskiem, 
a więc i Bałtykiem. Może zanim rządzący przekopią nam Mierzeję Wiślaną warto 
zastanowić się najpierw nad udrożnieniem tej drogi wodnej? 
A będąc już nad Bałtykiem... nie każdy przejdzie je (suchą) stopą z „kosy” na „szpyrk”. 
Ale każdy może zobaczyć, jak inni sobie z tym radzili. Zobaczcie fotorelację z kolej-
nego „Marszu Śledzia”! 

Kto z Was lubi pierniki? Będąc w Toruniu, nie zapomnijcie więc o tym, żeby zaopa-
trzyć się w te toruńskie, znane od kilkuset lat specjały. Warto też wiedzieć, że ciasto 
na pierniki, zanim  zostanie włożone do pieca lubi poleżakować. Aby mieć pachnący 
piernikami dom na Boże Narodzenie –  już teraz trzeba zagniatać ciasto!

I wróćmy jeszcze na chwilę na Śląsk, a konkretnie do jego stolicy, do Katowic. Wie-
le kart historii II wojny światowej idzie w zapomnienie, gdy dziś obraz tamtej wojny 
zasłaniany jest przez inne bardziej „na czasie” wydarzenia. Niech więc, obraz har-
cerzy broniących swojego miasta przed agresorem niemieckim nigdy nie zostanie 
zapomniany. Niech inscenizacja obrony Wieży Spadochronowej w Katowicach przy-
pomina nam wszystkim o tych wspaniałych młodych ludziach sprzed wielu, wielu lat.

Kilka miesięcy temu poprosiliśmy Was, drodzy Czytelnicy o zdjęcia starych, zabyt-
kowych drewnianych kościołów, cerkwi, kapliczek. Prosiliśmy o nie nie z powodu 
jakiegoś konkursu, ale raczej chodziło nam o ich uwiecznienie, bo czas nieubłaganie 
niszczy te perełki architektury polskiej. Niech te zdjęcia będą zaczątkiem pewnej ich 
kolekcji na naszej stronie internetowej. Będziemy je też prezentować na stronach fa-
cebooka, dla szerszego poznania przez innych. 
A spośród tych, którzy przysłali nam zdjęcia, rozlosowaliśmy trzy książki 
Jacka Wiśniewskiego pt. „Kościoły drewniane Mazowsza”. Przesyłamy je 
dla p. Darii, p. Bożeny i dla p. Jacka.
A wszystkich prosimy o kolejne prace. I zgody na umieszczenie ich na naszej 
stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl, a także na naszym portalu na FB. Co miesiąc dla 
ich autorów będziemy losować nagrody. Zapraszamy!

Do zobaczenia na szlakach!

Paweł Cukrowski

Pan Zbigniew ma do sprzedania miesięczniki turystyczne sprzed lat. Chodzi o rocz-
niki z lat 1971-79, oraz 1983 i 1984. IMT Światowid pełen jest ciekawostek z kra-
ju, Europy, zwłaszcza tej socjalistycznej, ale też  i z dalekiego, egzotycznego dla nas 
wówczas świata: Karaibów,  Azji czy Ameryki Południowej.  Proszę kontaktować się 
telefonicznie: 44-649-74-68 i brać gazetki, póki są... 

Moi mili

8 października 2016 r. 
godz. 10:00-18:00

Bike-Orient

Niegowa

8 października 2016 r.
godz. 11:00-15:00 

Rajd pieszy

Niegowa
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SPIS TrEśCI

To jakby wrota do krainy wolności, 
dokąd udawali się pionierzy i harce-
rze, a wcześniej wagabundzi, a nawet 

ludzie żyjący na bakier z prawem. Ta sta-
cja kolejowa największy tłok turystów 
przeżywała w latach osiemdziesiątych. 
Dziś pociągi tu nie docierają, może poza 
towarowymi, ale tylko raz na jakiś czas. 
Co to za miejsce? 

To zadanie dla Was, drodzy Prenu-
meratorzy...

Czekamy do 21. października br. na 
odpowiedzi pod adresem: 
konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl . 

Znasz-li ten kraj

Odpowiedzi do każdego konkursu prosimy przysy-
łać w oddzielnych emailach lub na oddzielnych kart-
kach w jednym liście To nam znakomicie ułatwi se-
gregację i zmniejszy prawdopodobieństwo błędne-
go zaszeregowania odpowiedzi. Na widokówki czy 
kartki pocztowe czekamy od tych z Państwa, którzy 
biorą udział tylko w jednym z konkursów.

Artykuł wstępny  ........................... 1

Spis treści ......................................  2

Znasz-li ten kraj ............................. 2
Konkurs

Reklama  ........................................ 3

Obrona Katowic 1939 .................... 4
Temat miesiąca
Gdy po przegranych walkach granicznych pierwszego 
i drugiego września pod Pszczyną, Kobiórem i Woźnika-
mi, aby uniknąć oskrzydlenia Wojsko Polskie musiało się 
wycofać z regionu Katowic, razem z nimi...

Konkurs dla Uczniów  
nowa edycja ................................... 9
Konkurs

Ruiny zamku krzyżackiego 
w Toruniu..................................... 10
Zamki, ruiny

Tajemnice modlnickiej fary ............ 14
Architektura drewniana

Racibórz ....................................... 16
Wioski, miasta,miasteczka
Każdy z nas zna historię o smoku wawelskim, już trochę 
mniej z nas słyszało legendę o złotej kaczce, a jeszcze mniej 
o Kunegundzie z zamku Chojnik. Kto jednak z Was słyszał 
o zachłannym kowalu...

W Krainie Świętego Krzyża  ........ 22
Wyprawa z plecakiem
Kolor szlaku nie oznacza już dziś jego stopnia trudności. 
Szlaki kilkudniowe, mają dziś zarezerwowany dla siebie ko-
lor czerwony. Tak oznakowane są dziś tzw. główne szlaki 
górskie – Sudecki, Beskidzki i Świętokrzyski....

Góra Świętej Anny  ...................... 28
Sanktuarium
„...i kiedy woły zatrzymały się na szczycie góry, i nie chciały 
pójść dalej, książę odczytał to jako Znak Boży. Wybudo-
wał w tym miejscu kościół, umieszczając w nim figurę św. 
Anny, którą wiózł wśród łupów wojennych...”

Dookoła Zalewu Wiślanego .......... 32
Rowerem na weekend
Zobaczę jeden z największych zamków Europy, oczy na-
cieszę blaskiem gwiazd   i zobaczę najwspanialsze zacho-
dy słońca.  Jest takie miejsce na Ziemi.......
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Z naszej okładki
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szania się, rodzaj kroku. Mówi się nawet krok marszowy. 
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Psk 11/62 .................................... 64
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N iemcy, karmieni propagandą Goeb-
belsa, że cały Śląsk był, jest i pozosta-
nie niemiecki, wkraczając czwartego 

września do miasta, spodziewali się więc 
raczej kwiatów, niż kul. 

Gdy po przegranych walkach granicznych pierwszego i drugiego września pod 
Pszczyną, Kobiórem i Woźnikami, aby uniknąć oskrzydlenia Wojsko Polskie musiało 
się wycofać z regionu Katowic, razem z nimi z miasta wycofali się urzędnicy 
i policjanci. W mieście pełnym dywersantów (V kolumna) niemieckich zapanował 
chaos. Porządek w mieście spróbowały zaprowadzić niewielkie siły samoobrony 
składające się przeważnie z byłych powstańców – i harcerze.

Obrona Katowic 1939 

Wieża spadochronowa

TeMAT MiesiącA

Pole przed wieżą, gdzie odbyła się inscenizacja

Katowice

Opis heroicznej obrony wieży znany jest 
z książki Kazimierza Gołby: „Wieża spado-
chronowa, opowiadanie z 1939 roku.” Pierw-
sze wydanie ukazało się w 1947 roku, stara-
niem „Wydawnictwa Zachodniego”.

Wieża przed wojną Nieznani harcerze

dokończenie artykułu  
w PSk nr 650
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Na ten rok szkolny przygotowaliśmy 
dla Was serię zagadek fotograficz-
nych. Na pierwszy ogień idzie Prze-

myśl. Oto zdjęcie centrum miasta. Wa-
szym zadaniem jest odnalezienie pięciu 
szczegółów, którymi różni się to zdjęcie 
od rzeczywistości. Część „błędów” wi-
dać gołym okiem, część jest mniej wi-
doczna. Jeśli macie akurat swoje zdjęcia 
tego miejsca, to z wyszukaniem nie bę-
dzie kłopotu, jeśli nie, poszukajcie po-
mocy w Internecie. Chyba, że mieszkacie 
w Przemyślu...

Regulamin konkursu opublikujemy 
w następnym numerze „Poznaj swój kraj”. 
Teraz tylko poinformujemy, że podobnie 
do lat ubiegłych będziemy losować kil-
ka upominków dla tych, którzy zechcą 
przysłać nam swoje odpowiedzi do po-
jedynczych konkursów, a dla najlepszych 
w klasyfikacji długofalowej przewidujemy 
na nagrody sprzęt turystyczno-sporto-
wy. Powodzenia!

Na odpowiedzi do tego konkursu cze-
kamy do 21. października. Wysyłajcie 
je albo ze szkolnego adresu mailowego, 
albo pocztą z pieczątką szkoły. To swe-
go rodzaju „rejestracja”. Potem będzie 
można już wysyłać maile z prywatnego 
adresu. 

KONKurS dlA uCZNIóW
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Na początku 1228 r. dwóch braci za-
konnych w towarzystwie oddziału 
knechtów pod dowództwem Filipa 

z Halle, przybyło na lewy brzeg Wisły 
(obecnie jest to dzielnica Torunia – Staw-
ki) vis á vis dzisiejszych krzyżackich ruin 
zamkowych. Gród ten w tradycji krzy-
żackiej nazywany był Vogelsang (Ptasi 
Śpiew). Dwa lata później, kolejna grupka 
zbrojna zakonnych braci...

Zanim Krzyżacy przybyli na teren obecnego Torunia i zaczęli tu stawiać dla siebie 
warownię, okolice te zamieszkiwane były już przez plemiona Goplan - ślady ich 
bytności w obecnym Toruniu, pochodzą z VII wieku. To Goplanie swoją osadę 
postawili na sporym wzniesieniu w pobliżu koryta Wisły, na prawym jego brzegu. 
Osada w połowie X wieku przerodziła się w ziemno-drewnianą warownię obronną. 

Ruiny zamku krzyżackiego 
w Toruniu

ZAMKi i ruiNy

Brama Młyńska; za nią młyn wodny, obecnie hotel pod nazwą „1324”

Przy ruinach toruńskiego zamku zachowało się jedynie gdanisko

Toruń

Zobacz też....

è  Zamek Dybów „Psk” 3/2015

è  Zamek Złotoria  „Psk” 8/2015

è  Toruńska struga  „Psk” 10/2015

è  Zamek raciążek  „Psk” 12/2015

è  Generałówka  „Psk” 4/2016

dokończenie artykułu  
w PSk nr 650
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Od modlitw św. Wojciecha, wieś na-
zwano Modlnicą, a na pamiątkę  gło-
szonych tam kazań przez św. Woj-

ciecha – wybudowano kapliczkę pod jego 
wezwaniem (została ona zlikwidowana 
w 1783 r. na polecenie ówczesnego dzie-
dzica wsi – Józefa Konopki: „Ażeby lud 

uczęszczający na nabożeństwo do tej kapli-
cy nie robił szkody zasiewom na przyległych 
gruntach dworskich”). Świętemu Wojcie-
chowi przypisywano także, iż swoją cu-
downą mocą spowodował wytryśnięcie 
źródełka, zaopatrującego mieszkańców 
w wodę.

Modlnica – wieś między Krakowem, a Olkuszem, w której mieścił się jeden 
z pierwszych ośrodków duszpasterskich na obszarze diecezji krakowskiej. dzieje 
tej wsi datowane są na początek chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Zgodnie 
bowiem z legendą, to tu zatrzymał się on na odpoczynek w czasie misyjnej 
wędrówki do Prus i nauczał (w tzw. „świętym Gaju”, pod lipą, która nie dotrwała 
do naszych czasów) – święty Wojciech. 

Tajemnice modlnickiej fary 
ArchiTeKTurA DreWNiANA

Przy modlnickim kościele od drugiej 
połowy osiemnastego wieku działał szpi-
tal dla najuboższych. Fundator, dziedzic 
Stanisław Łętowski przeznaczył na jego 
potrzeby jeden tysiąc złotych polskich, 
a swoich następców zobligował, aby: „po 
50 złp rocznego procentu, wiecznymi cza-
sy tymże ubogim wypłacali, aby corocznie 
wiecznymi czasy, dawali ubogim szpitala, 
jako ordynarję roczną: żyta przedniego kor-
cy 3, pszenicy przedniej korzec 1 ćwierci 2,  
jęczmienia przedniego korzec 1 ćwierci 2, 
grochu przedniego ćwierci 2, owsa korzec 1 
i ćwierci 2, kapusty zagonów 2, marchwi za-
gon 1, rzepy zagonów 2”. 

Traktura – w organach system prze-
niesienia ruchu pomiędzy klawiszami 
a zaworami sterującymi poszczególnymi 
piszczałkami.

Paruzja – powtórne przyjście Jezusa 
na ziemię, koniec świata

Modlnica

Prezbiterium kościoła w Modlnicy

Kościół w Modlnicy

dokończenie artykułu  
w PSk nr 650
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Warto, zanim prześledzimy losy 
miasta na przestrzeni wieków, 
zapoznać się z etymologią jego 

nazwy. Wszystko wskazuje na to, że ma 
ona bezpośredni związek z walką i zwy-
ciężaniem, tak bowiem tłumaczy się na 
dzisiejszy język słówka „rati” czy „borati”. 
Można też natknąć się na wiele postaci 

w  przeszłości, które nosiły imię „Rati-
bor” oznaczające wówczas może jeszcze 
nie rycerza, ale osobę skorą do walki 
i zwyciężania (dobrym przykładem mo-
że być książę pomorski Racibor I, żyjący 
w pierwszej połowie dwunastego wieku 
na Pomorzu, a siejącym grozę zwłaszcza 
wśród Duńczyków). Niektórzy badacze 
wskazują też na bardziej pokojową ge-
nezę nazwy miasta, miałaby ona pocho-
dzić też od słówka „rati”, ale w znaczeniu 
orać. Jest jeszcze jedna koncepcja wy-
jaśnienia nazwy miasta. Otóż w herbie 
miasta znajduje się koło, a właściwie jego 
połowa. Więc gdy dla jednych to symbol 
piastowski (Piast-kołodziej), to dla dru-
gich koło to das Rad, a więc początek 
nazwy (Ratibor) miasta...

Każdy z nas zna historię o smoku wawelskim, już trochę mniej z nas słyszało 
legendę o złotej kaczce, a jeszcze mniej o Kunegundzie z zamku Chojnik. Kto 
jednak z Was słyszał o zachłannym kowalu Paszko? Jeśli nikt, to najwyższy czas, 
aby odwiedzić racibórz, stary, piastowski gród na skraju rzeczpospolitej...

Racibórz
WiOsKi, MiAsTA, MiAsTecZKA

Baszta z resztkami murów

raciborski rynek przypomina Zamość

racibórz

Wnętrze kaplicy zamkowej

urokliwe raciborskie uliczki i domy, ale zdobienia współczesne 

Zobacz też....

è  Pałac w rudach  „Psk” 8/2014

è  Zamek w raciborzu  „Psk” 9/2015

è  Pałac w chałupkach  „Psk” 1-3/2016

è  Pałac w Wojnowicach  „Psk” 5/2016

dokończenie artykułu  
w PSk nr 650

Pomnik Arki Bożka w raciborskim parku
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Kolor szlaku nie oznacza już dziś jego stopnia trudności. czarnym kolorem, 
który oznaczał niegdyś najwyższy stopień trudności znakuje się dziś 
tylko krótkie odcinki łącznikowe pomiędzy dłuższymi szlakami. szlaki 
długie, kilkudniowe, mają dziś zarezerwowany dla siebie kolor czerwony. 
Tak oznakowane są dziś tzw. główne szlaki górskie – sudecki, Beskidzki 
i Świętokrzyski.

W Krainie Świętego Krzyża

WyPrAWA Z PlecAKieM

Góry 
Świętokrzyskie

dokończenie artykułu w PSk nr 650

Zobacz też....

è  GsŚ cz. 1  „Psk” 9/2015

è  GsŚ cz. 2  „Psk” 10/2015

è  Święty Krzyż  „Psk” 10/2013

è  Wąchock  „Psk” 11/2015

è  emeryk  „Psk” 1/2015
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Tyle legenda. Szczyt Chełmca niero-
zerwalnie związany jest z istniejącą 
na jej szczycie kaplicą, która została 

zbudowana między 1480 a 1485 rokiem 
z inicjatywy dwóch braci Strzała: Miko-
łaja i Krzysztofa. Byli oni właścicielami 
okolicznych gruntów, w tym najbliższych 
wsi: Leśnica i Poręba. Pierwsza wzmianka 
o kaplicy pojawiła się w roku 1516, w li-
ście wrocławskiego biskupa Jana V Turzo. 
Można się z niego dowiedzieć, że Mikołaj 
Strzała przekazuje istniejącą kaplice św. 
Anny w zarząd proboszczowi w Leśnicy. 

„...i kiedy woły zatrzymały się na szczycie góry, i nie chciały pójść dalej, książę 
odczytał to jako Znak Boży. Wybudował w tym miejscu kościół, umieszczając 
w nim figurę św. Anny, którą wiózł wśród łupów wojennych...”

Góra Świętej Anny
SANKTuArIuM

Góra  
Świętej Anny

Wnętrze świątyni
Kościół świętej Anny - od 1980 roku bazylika mniejsza

dokończenie artykułu  
w PSk nr 650
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Trzy dni to mało i dużo. Jeśli ma się 
fantazję i siłę można spędzić je w spo-
sób niezapomniany.

Zobaczę jeden z największych zamków Europy, oczy nacieszę blaskiem gwiazd   
i zobaczę najwspanialsze zachody słońca.  Jest takie miejsce na Ziemi... 

Dookoła Zalewu Wiślanego
rOWErEM NA WEEKENd

Autor przed laty, jeszcze na  składaku Wigry 3 przed zamkiem w Malborku

Wybrzeże

Fiszewo. Głaz upamiętniający pomordowanych 
weteranów Powstania listopadowego

dokończenie artykułu  
w PSk nr 650

Bałtycki brzeg
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A jednak ich produkcja jest prosta... 
Należy jedynie wziąć nieco mąki, 
mleka, jakiś zaczyn, no i nie można 

zapomnieć o miodzie, a już na pewno 

o przyprawach. Właśnie przyprawy, 
w tym pieprz stanowią o wyjątkowo-
ści tego ciasta. Sprowadzano je od za-
wsze z dalekich krajów, zwłaszcza z Indii: 
anyż, cynamon, goździki, karmadon, gał-
ka muszkatołowa, imbir, no i oczywiście 
pieprz. To wszystko jest znane. Nie są 
znane wzajemne proporcje tych skład-
ników, ani ile tej mieszanki należy dodać 
do ciasta. Te informacje znali jedynie mi-
strzowie-piekarze, którzy z pewnością 
zajmowali się sami przyrządzaniem zes- 
tawów przypraw, a tajemnice przecho-
dziły z ojca na syna.

„Weź garniec przedniej mąki”...albo „Weź miodu praśnego ile chcesz...” - tak 
zaczynają się przepisy sprzed wieluset lat na pierniki. Nie wiadomo, kto był 
autorem tych słów, jako że receptury wypieku pierników były zazdrośnie 
strzeżoną tajemnicą i poza właścicielem warsztatu nikt ich nie znał...

Muzeum Piernika

Toruń

MuZeuM

Ekspozycja wewnątrz muzeum

Toruń

Wejście do muzeum

dokończenie artykułu  
w PSk nr 650

Muzeum czynne: wtorek – niedziela  

od 1.05 do 30.09 godz. 10-18 
od 1.05 do 30.04 godz. 10-16

Ceny biletów
Zwiedzanie i warsztaty wypieku piernika  - 
normalny:  11 zł, ulgowy: 7 zł
warsztaty wypieku piernika  
- normalny: 6 zł, ulgowy: 4 zł 
zwiedzanie ekspozycji  
- normalny: 7 zł, ulgowy: 5 zł.

tel. 56 656 70 87

www.muzeum.torun.pl
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Jedynym minusem jest fakt, że ciężko się 
„załapać” na ten Marsz... Jest tylko kil-
kadziesiąt miejsc, a chętnych nawet pół-

tora tysiąca. Ale spróbujcie z nami, dyspo-
nujemy bezpłatnymi wejściówkami na taki 
marsz A.D. 2017. Na kilka miesięcy przed 

imprezą, w maju lub czerwcu 2017 ogło-
simy konkurs, podobnie jak to było w tym 
roku. Główną nagrodą będą wejściówki na 
Marsz. Warto spróbować, zapraszamy!
Obok migawki z tegorocznej imprezy. Wię-
cej zdjęć na www.poznaj-swoj-kraj-pl. 

Przeczytaj też na stronie 61, co na temat mar-
szu ma do powiedzenia prof. J. Bralczyk. 

Tekst i zdjęcia: red

...albo po prostu jest to doskonała zabawa, dla tych którzy lubią wodę, przestrzeń, wiatr 
i nie boją się wyzwań w postaci kilkukilometrowego marszu po kolana, lub czasem nieco 
głębiej w wodzie. W tym roku stan wody był nieco wyższy od rekordowo niskiego w roku 
ubiegłym, tak że marszu suchą stopą było trochę mniej, ale przecież był.  Tam właśnie, na 
suchym lądzie pośrodku Zatoki Puckiej odbywa się doroczny „Chrzest na śledzia”.

Są cztery etapy 
Marszu Śledzia...

PATrONAT
Zatoka
Pucka

Zobacz też....

è  Marsz Śledzia „Psk”2/2015

è  Marsz Śledzia „Psk” 6/2015
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H istoria pałacu sięga 1812 roku. To 
wówczas Ignacy Domes zakupił zie-
mię w Miechowicach i rozpoczął bu-

dowę klasycystycznego pałacyku, który 
miał stać się prezentem dla jego córki, 
Marii. Według miejscowej legendy wy-
bór ten był nieprzypadkowy – w 1770 
roku Ignacy, będący jeszcze dzieckiem, 
miał uczestniczyć w pielgrzymce na Górę 
Świętej Anny. Zbliżająca się noc skłoni-

ła  rodzinę do poszukiwania schronie-
nia w Miechowicach. Sentyment do tego 
miejsca zadecydował o powrocie i zaku-
pie ziemi.

Miechowice – niegdyś samodzielna wieś, dzisiaj jedna z dzielnic Bytomia. W XIX 
wieku w tutejszym parku znajdował się neogotycki pałac należący do znanej na 
śląsku rodziny Tiele-Winclerów. dziś zostały po nim jedynie zaniedbane, choć 
wciąż interesujące, ruiny.

Miechowice 

Opuszczony pałac  
w bytomskim  
parku

DWOrKi, PAłAce

Miechowice

dokończenie artykułu  
w PSk nr 650
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Marsz odbędzie się w sposób częściowo 
zorganizowany, tzn. trasa będzie ozna-
kowana, ale przejście będzie indywi-

dualne, bez przewodnika. Na trasie można 
będzie zwiedzić zamek w Bobolicach (wstęp 
15zł). Niestety nie udało się nam uzyskać ani 
bezpłatnych wejściówek, ani nawet ulgowych 
biletów wstępu na zamek. Kolejnym punktem 
trasy będą ruiny zamku w Mirowie i skałki 
oraz jaskinie na trasie powrotnej z Mirowa 
do Niegowy. 

Zaproszenie nasze kierujemy oczywiście 
również do rowerzystów. Organizatorzy 
przygotowali dla nich trzy trasy. Trasa GI-
GA, na której zadaniem jest odnalezienie 
wszystkich dwudziestu ukrytych chorągie-
wek jest naprawdę wielkim wyzwaniem, 
gdyż w ciągu ośmiu godzin pokonać należy 
nie tylko ponad 100 kilometrów, ale i od-
naleźć te dwadzieścia chorągiewek! Mniej 
wprawni mają za zadanie na trasie MEGA 
odnalezienie jedynie dziesięciu dowolnie 
wybranych spośród nich i znalezienie ich 
w możliwie najkrótszym czasie. Nie trze-
ba wspominać, że decydujące tu może być 
(oprócz ogólnej orientacji) właściwe zapla-
nowanie trasy, aby jej długość,a także jakość 
była dobrana optymalnie.

Organizatorzy przygotowują też trasę dla 
tych, którzy wolą pojeździć krajoznawczo. 
Zostanie opracowana trasa rekreacyjna, pro-
wadząca najlepszymi drogami rowerowymi 
Jury, wśród jej przepięknych krajobrazów. 

Wszyscy, którzy ukończą Marsz i Tra-
sy rowerowe zaprosimy do ogniska (od ok. 
15:00). Rowerzyści biorący udział w trasach 

GIGA MEGA i Rekreacyjnej znajdą lekki po-
siłek (ciasto, wodę i owoce) na trasie. Wszy-
scy uczestnicy imprezy otrzymają dyplom. 
Dla uczestników trasy rekreacyjnej i krajo-
znawczej przekażemy bezpłatne wejściówki 
z naszej listy Poznaj Taniej.  

Wszystkim turystom pieszym i rowerzy-
stom „krajoznawcom” oferujemy podwójne, 
bezpłatne wejściówki z naszego programu 
„Poznaj Taniej”. 

Zwycięzcy Tras GIGA i MEGA otrzyma-
ją medale i nagrody fundowane przez spon-
sorów Imprezy.

Dodatkowo, będzie możliwość nabycia 
w promocyjnej cenie (80 zł) prenumeraty 
„Poznaj swój kraj” na rok 2017.

Start:  ósmego października 2016. 
Trasa GIGA i MEGA:  godz. 10.00-18.00
Trasa Rekreacyjna i Krajoznawcza 
(marsz):  
  godz. 11.00-15.00

Koszt uczestnictwa to 20 zł, ale cena obo-
wiązuje tylko do 29. września. Po tym ter-
minie trzeba będzie zapłacić 10 zł więcej. 

Zapisy na stronie www.bikeorient.pl. 

razem z naszymi partnerami, organizatorami rajdów rowerowych na orientację 
Bike Orient, chcielibyśmy zaproponować jesienną wędrówkę pieszą po 
pagórkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

Niegowa  
8 października 2016

Zapraszamy na Jurę 
Krakowsko-Częstochowską!

PATrONAT

Zamek Bobolice

Niegowa
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A le nie zawsze tak było. Wiele tysięcy 
lat temu Wisła nie płynęła na pół-
noc, lecz kierowała swe wody na 

zachód. Dopiero, gdy ustąpił lodowiec, 
stworzyły się warunki do zmiany koryta 
Wisły. Teren Żuław był wówczas jeszcze 
pod wodą. Dopiero przez setki i tysiące 
lat nanoszone osady wiślane sprawiły, że 
osadzone na terenie dzisiejszych Żuław 
stopniowo podniosły poziom gleby. 

Królowa naszych rzek dzieli je na trzy części: Żuławy Gdańskie, Malborskie 
i elbląskie. Nie takiej drugiej krainy w Polsce, a i na świecie stanowią one 
rzadkość. Obszar jest płaski jak stół, poprzecinany siecią kanałów i niewielkich 
rzek, z których zdecydowanie wyróżnia się dolny odcinek Wisły, który tu wpada 
do morza.

Żuławy Wiślane
KrAINA TurySTyCZNA

Płaski krajobraz przecinany tylko liniami drzew, na horyzoncie widoczna Wzniesienia Elbląskie

Żuławy

dokończenie artykułu  
w PSk nr 650

działający, obrotowy most zwodzony na linii wąskotorowej z Nowego dworu do Stegny
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W mojej szkole od kilkunastu lat pod 
kierunkiem pani od biologii i geo-
grafii pisane są prace na Konkurs 

Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”. 
Ja też chciałam spróbować swoich sił, po-
nieważ bardzo ciekawi mnie temat kopa-
nia studni, a wiąże się on również z pracą 
mojego dziadka.

dokończenie artykułu  
w PSk nr 650

Konkurs „Poznajemy 
Ojcowiznę” to 
największa ogólnopolski 
turniej krajoznawczy 
przeznaczony dla 
młodzieży szkolnej. 
Zadaniem biorących 
w nim udział uczniów jest 
opisanie rzeczywistości 
wokół niej, czy to 
najbliższej okolicy – miasta, zabytków, szlaków turystycznych,  -  czy też tej, która 
odeszła już, a jej ślady pozostają już tylko w pamięci najstarszych jej mieszkańców. 

Nazywam się Aleksandra 
Kucharczyk. Mam 15 lat. 
Chodzę do III klasy 
Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Kochanowskiego 
w rusinowie. Bardzo 
ciekawi mnie historia 
mojego regionu, tutejsze 
tradycje i obyczaje.

Rusinów
 

PATrONAT

Prace uczniów oceniają najlepsi kra-
joznawcy z PTTK, a autorzy najlep-
szych z najlepszych prac (konkurs 

jest wieloetapowy) spotykają się każ-
dego roku na ogólnopolskich finałach 
(w tym roku w Kozienicach) aby ode-
brać nagrody.

Jedną z nagród jest możliwość pre-
zentacji swojej pracy na łamach naszego 
Miesięcznika. Dziś prezentujemy pracę 
Aleksandry Kucharczyk, uczennicy III kla-
sy (stan na maj 2016) Publicznego Gim-
nazjum im. Jana Kochanowskiego w Ru-
sinowie, niedaleko Przysuchy. 

Praca jest obszerna, zatem publikuje-
my w tym numerze „Poznaj swój kraj” 
pierwszą jej część, poświęconą opisowi 
najbliższej okolicy, w której mieszka Ola. 
Drugą część, którą z pierwszą łączy pro-
blematyka wodna, opublikujemy w kolej-
nym numerze „Poznaj swój kraj”.

rusinów

  Pat r o n at    Pat r o n at    Pat r o n at    Pat r o n at    Pat r o n at    Pat r o n at    Pat r o n at    Pat r o n at   ,
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Udział w tym konkursie mogą brać 
uczniowie wszystkich typów szkół. 
Pracę przygotowują indywidualnie 

lub w grupach liczących nie więcej niż 
cztery osoby. „Idealna praca pisem-

na – mówi Weronika Smolarkiewicz- 
Lendzion, jurorka – to nie więcej niż 
50-60 stron formatu A4, bogatych we 
własne przemyślenia ucznia, z samo-
dzielnie wykonanymi zdjęciami i opisa-

mi zauważonych obiektów czy zjawisk 
przyrodniczych. 

Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, wspieraną przez „Poznaj swój kraj”, a kierowaną do dzieci 
i młodzieży szkolnej nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat. Każdego roku bierze 
w nim udział około 500 uczniów z całej Polski. Konkurs objęty jest honorowym 
patronatem Ministra Edukacji. rywalizacja polega na przygotowaniu pracy pisemnej 
lub multimedialnej o tematyce „małej ojczyzny”, losach rodziny, regionie na 
podstawie własnej dokumentacji krajoznawczo-turystycznej.

Poznajemy Ojcowiznę

PTTK

Wycieczka w Garbatce letnisko 2016

dokończenie artykułu  
w PSk nr 650

S tary, dziewiętnastowieczny „Holender”. Murowany, so-
lidnie wykonany, z grubymi murami, mocno osadzony 
w podłożu. Jeszcze by pokręcił śmigami, ale cóż? Na je-

go usługi nie ma dziś popytu. Nawet trudno przerobić go na 
atrakcję turystyczną, bo nie stoi ani w centrum Gdańska, ani 
przy plażach Sopotu. Ot, nawet nie we wsi, po prostu w polu. 

Zostało ich już naprawdę kilka 
sztuk. Jeden z nich stoi opuszczony 
i smutny, bez dwóch śmig na skraju wsi 
Palczewo, niedaleko Wisły na Żuławach.

Wiatrak
Palczewo

Z NAsZej OKłADKi

dokończenie artykułu w PSk nr 650
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Marsz
To oczywiście przede wszystkim pewien sposób poruszania się, rodzaj 
kroku. Mówi się nawet krok marszowy. To także gatunek muzyczny, wiele 
popularnych utworów ma marsz w tytule. „Turecki marsz” Mozarta jest 
jednym z klasycznych przebojów, innym melodiom pomagały historyczne 
konteksty, które czyniły z takich marszów ważne elementy walki, jak było 
z „Marszem Mierosławskiego”, „Marszem żuawów”, „Marszem rakoczego” 
czy „Marszem Sokołów”. 

FElIETON BrAlCZyKA

U wielu (można sądzić, że wciąż głów-
nie u mężczyzn) sam dźwięk tego 
słowa, zwłaszcza energicznie wy-

mówionego, wywołuje określoną, czę-
sto szybką i silną reakcję. Bo to i komen-
da wojskowa, i podnieta do działania, 
i okrzyk gniewu. Takie marsz stąd!, marsz 
za drzwi!, czy marsz do domu! to rozkaz, 
któremu lepiej się nie sprzeciwiać, gdy 
się jest posłusznym dzieckiem. Marsz do 

roboty! jest stanowczym do pracy zachę-
ceniem, zbyt stanowczym na gust zachę-
canego. Ale chce się usłyszeć marsz na-
przód!, kiedy przed nami cel, który chce-
my osiągnąć i gdy wierzymy, że go razem 
osiągniemy. Marsz jest bowiem sprawą 
(przepraszam Panie) męską, sprawą sil-
nych i zdecydowanych ludzi, którzy idą 
walczyć, idą, by coś zdobyć lub choćby 
zademonstrować, na przykład w pocho-

dzie. W takim marszu idzie się razem, 
najczęściej z kimś na czele. Marsz, marsz, 
Dąbrowski! Marsz, marsz, Polonio! Marsz, 
marsz, Warszawo, na walkę krwawą!

Jerzy Bralczyk

dokończenie artykułu  
w PSk nr 650

ArTyKuŁ ArCHIWAlNy  PSK 11/1962

Krzyżówka	 nr	650
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rOZWIąZANIA KONKurSóW

Poznaj swój kraj 5/2016

Nagroda dla spóźnialskich.
W tym miesiącu chochlik przestawił nam datę 
przysyłania odpowiedzi. Przepraszamy! Na od-
powiedzi do wszystkich konkursów czekaliśmy do 
31. sierpnia br. Otrzymaliśmy cztery spóźnione 
odpowiedzi. Niezbędnik turystyczny pozostaje 
w Warszawie, ale trafia do rąk p. Adama.

Hasło krzyżówki 649

Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 5/2016 jest hasło: 
Największa w Polsce wystawa form zabawkarskich prezentowana 

jest w Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju.
Otrzymaliśmy 67 maili i 13 kartek pocztowych.
Nagrody wylosowali: p. Barbara z Gliwic; p. Elżbieta z Ostrowi 
Mazowieckiej, p. Grzegorz Karasiewicz z Torunia.

„Znasz-li ten kraj”
Na zdjęciu 
przedstawiono most 
wiszący nad jeziorem 
Bystrzyckim u podnóża 
zamku Grodno w 
Zagórzu Śląskim.
Nagrodę wylosowała 
pani Elżbieta 
Rydel-Piskorska 
z Konstancina-Jeziorny.

Otrzymaliśmy 26 maili i 2 kartki.  
Mało, bo przecież pisaliśmy nie tak dawno o tym miejscu....

„Co to za obiekt?”

Fotografia przedstawia najdłuższy w Polsce most kolejowo-
drogowy, z drugiej połowy dziewiętnastego wieku, w Grudziądzu. 
Otrzymaliśmy dużo odpowiedzi, niestety, sporo z nich było 
błędnych, bo wskazywaliście Państwo zamiast na Grudziądz, to na 
Toruń albo Bydgoszcz.
Otrzymaliśmy 33 maile  i 5 kartek. 
Nagrody wylosowali: p. Romuald z Chorzowa, p. Tomasz 
Dzięgielewski z Warszawy i p. Andrzej Rybski z Ustrzyk Dolnych.

Wszystkim którzy 
odpowiedzieli 
prawidłowo 
serdecznie 

gratulujemy! 
Dziękujemy za 

wszystkie odpowiedzi, 
również te błędne!

Redakcja: 01-445 Warszawa ul. Ciołka 17 
tel: 22-299-70-74 redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl
Redaktor Naczelny: Paweł Cukrowski
Projekt, grafiki i skład: Tomasz rządkowski

Autorzy tekstów i zdjęć:  Marek Borowicz, Witold Borkowski, Jerzy Bralczyk, Paweł 
Cukrowski, Barbara Englender, lech Kadlec, Aleksandra Kucharczyk, Wojciech 
Kwiecień,.Weronika lendzion, Kamil Nowak, rafał ryszka, Jan Wortyński
Okładka: Wiatrak w Palczewie / Kamil Nowak  
Nakład: 8000 egz.  
Kod numeru: BB17090866

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

Poznaj Swój Kraj jest znakiem towarowym pod ochroną, zarejestrowanym w urzędzie 
Patentowym rP. używanie go przez kogokolwiek na terenie kraju jest bezprawne. 
Wykorzystywanie w/w nazwy jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Poznaj 
Swój Kraj sp. z o.o. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w nadsyłanych tekstach 
i dokonywania skrótów. redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

Wszelkie prawa zastrzeżone

 

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

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”.
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600 bezpłatnych biletów i vouchery dla Ciebie 
do grupy współpracujących z nami firm 
w ramach „Poznaj Taniej” dołączyły kolejne. 
Witamy Muzeum Kolei w Jaworzynie śląskiej 
i Skansen w Tokarni niedaleko Kielc.

Wszycy nasi Partnerzy oferuja dla Prenumeratorów i Czytelników i Fanów 
„Poznaj swój kraj” bilety upoważniające do bezpłatnego zwiedzania 
swoich obiektów i eksponatów, względnie vouchery (20zł) obniżające ceny 
wycieczek lub noclegów..

Dla kogo te przywileje?
A) dla wszystkich, którzy przyślą nam swoje zdjęcie na tle obiektu 
prezentowanego na okładce. do rozlosowania co miesiąc trzy bezpłatne 
podwójne wejściówki.

B) dla Prenumeratorów - systematycznych uczestników naszych 
konkursów: Znasz-li oraz Fotozagadka. W nich za każdą prawidłową 
odpowiedź przyznamy dwa punkty, za błędną (czasem się zdarzają) – 
jeden. W numerze grudniowym znajdzie się podsumowanie, a nagrodami 
będą wejściówki/vouchery ważne na rok 2017.

również i ta możliwość dostępna jest wyłącznie dla naszych redakcyjnych 
Prenumeratorów, na podstawie Karty Prenumeratora.

C) dla laureatów konkursów prowadzonych na łamach Miesięcznika, lub 
na portalu Facebook. do udziału w konkursach zapraszamy wszystkich 
Czytelników.

D) dla każdego, kto ufunduje prenumeratę dla szkoły, biblioteki, SKKT, 
PTTK, domu dziecka lub innych Instytucji. Za fundacje prenumeraty 
przyznamy trzy wejściówki/vouchery.

E) dla Prenumeratorów biorących udział w imprezach, których Patronem 
Medialnym jest „Poznaj swój kraj”.  

F) dla Prenumeratorów, korzystających z noclegu w jednym z naszych 
Obiektów rekomendowanych. 

Zwracamy uwagę, że wykorzystanie bezpłatnych wejściówek 
i voucherów jest możliwe wyłącznie przy respektowaniu regulaminu 
danej firmy. Chodzi tu przede wszystkim o takie sytuacje, gdy trzeba 
wcześniej zarezerwować sobie wejście bo na wybrany dzień wszystkie 
miejsca mogą być zajęte. Bezpłatny bilet oznacza tylko, że za wejście się 
nie płaci.

Może też się okazać, że w niektórych przypadkach trzeba będzie zapłacić 
za obligatoryjną usługę przewodnika.

Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę, są natomiast 
odstępowalne. Należy przy tym powiadomić o tym fakcie wystawcę 
vouchera. Jedna osoba może wykorzystać na jedną imprezę tylko jeden 
voucher.

Szczegółowy opis oferty na stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl. 
lista współpracujących Partnerów nie jest zamknięta. Prowadzimy 
rozmowy z kolejnymi firmami.

Skansen 
budownictwa 

wiejskiego

    
Bi

le
ty

Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu

09-200 Sierpc 

24-275-28-83
www.mwmskansen.pl3 Muzeum  

Przemysłu

    
Bi

le
ty

Muzeum Przemysłu 
i Kolejnictwa na Śląsku

58-140 Jaworzyna Śląska

74-637-43-30
www.muzeumtechniki.pl11Spływ łodziami 

podziemną sztolnią

    
Bi

le
ty

Sztolnia Czarnego Pstrąga 
42-600 Tarnowskie Góry  

32-285-49-96
www.kopalniasrebra.pl/ 

sztolnia/sztolnia.php7

Wypoczynek 
w domkach 

letniskowych

    
    

Vo
uc

he
ry

Nadbużańska 
Cisza

22-523 Matcze
505-150-269

www.nadbuzanska-cisza.pl1
Wycieczki  

pociągami retro    
    

Vo
uc

he
ry

Turkol 
 

60-622 Poznań

603-366-366
www.turkol.pl9Muzeum  

chleba

    
Bi

le
ty

Muzeum Chleba, Szkoły 
i Ciekawostek

41-922 Radzionków

32-387-17-60
www.muzeum-chleba.pl5

Skansen 
budownictwa 

wiejskiego

    
Bi

le
ty

Muzeum - Kaszubski Park  
Etnograficzny

83-406 Wdzydze Kiszewskie  
58-686-11-30

www.muzeum-wdzydze.gda.pl10Muzeum  
kopalni srebra

    
Bi

le
ty

Zabytkowa Kopalnia Srebra 
Tarnowskie Góry

42-600 Tarnowskie Góry

32-285-29-81
www.kopalniasrebra.pl6

Wycieczki 
krajowe 

i zagraniczne

    
    

Vo
uc

he
ry

Biuro Podróży  
Artur

 04-083 Warszawa

22-403-06-96
www.artur.waw.pl2

Skansen 
budownictwa 

wiejskiego

    
Bi

le
ty

Muzeum  
Wsi Kieleckiej
26-060  Chęciny

41-315-41-71
www.mwk.com.pl12Wynajem 

kajaków    
    

Vo
uc

he
ry

Kajaki.pl

81-770 Sopot 

58-550-27-74
www.kajaki.pl8Muzeum 

hutnictwa

    
Bi

le
ty

Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego im. S. Woydy

05-800 Pruszków  

22-758-72-66
www.mshm.pl4

Przyślij nam swoje zdjęcie na tle żuławskich wiatraków!




