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Czarna HańCza

jurajskim szlakiemlądek-zdrój spływ bugiem rezerwat Ślichowice



Karta Prenumeratora – cóż to takiego?
To dowód na to, że posiadacz Karty jest naszym Prenumeratorem. A konkretnie – Prenumeratorem Redakcyjnym, w odróżnieniu od  Prenumeratorów „kol-

porterskich”, którym owa Karta nie przysługuje. Tych Kart nie wydajemy również Prenumeratorom instytu-
cjonalnym: bibliotekom, szkołom, organizacjom i innym.

Co daje Karta Prenumeratora?
Zniżki. 30% przy noclegach w tzw. „Obiektach Rekomendowanych”. A to chyba niemało. Lekko licząc, to oko-
ło 20 zł za nocleg, przy założeniu średniej jego ceny w wysokości 70 zł. Kto umie liczyć – się doliczy, że już dwa 
noclegi (w atrakcyjnym turystycznie regionie) w roku oznaczają, że prenumerata naszego Miesięcznika jest... za 
symboliczną kwotę! A kto zaprzeczy, że lokalizacja Obiektu w Suchej Beskidzkiej, na stoku Wielkiej Sowy, czy 
w Srebrnej Górze nie jest atrakcyjna? A w Ścinawie? O godzinę jazdy pociągiem do Wrocławia? 

Ozdobne magnesy 
(na lodówkę)

Prenumerata 2020
  

wysyłka pocztą  
ekonomiczną    priorytetową

78 zł     88 zł

e-Prenumerata 2020
 

55 zł

Prenumerata 2020
 zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem 

wysyłka pocztą  
ekonomiczną    priorytetową

86 zł     96 zł

Prenumerata 2020 
+ e-Prenumerata  

2020 
108 zł

2019Numer Karty

Karta ważna do 31 stycznia 2021 r.

Karta Prenumeratora 
„Poznaj swój kraj” upoważnia do zniżek 

i bezpłatnych wejściówek w obiektach 
współpracujących z Wydawnictwem.

Regulamin, zasady wydawania bezpłatnych wejściówek, oraz lista 
podmiotów współpracujących – na www.poznaj-swoj-kraj.pl 

oraz w każdym egzemplarzu periodyku.

Karta wydawana jest bezpłatnie do każdej prenumeraty redakcyjnej Miesięcznika.

Imię i Nazwisko

Prenumerata Redakcyjna 2020

Numer konta:   02  1020  1026  0000  1602  0119  3895 Oferta ważna do dnia ukazania się numeru 01-03/2020

Numery archiwalne!
 

Numery archiwalne z 2019 roku  –  10 zł

Wysyłka 5 złotych,  poleconym 7 złotych 

Rocznik 2019 - 40 zł  
(razem z przesyłką poleconą)

Kupię 
książki, albumy  
wydane przed 

1939 rokiem.
tel: 784-900-419

Studio S5 Warszawa,  
ul. Ciołka 35/62

tel: 511-757-559

Profesjonalne czyszczenie matryc fotograficznych
Naprawa kompaktów i lustrzanek

Zostaw plecak w domu!
saszetka jest lżejsza, poręczniejsza, a na jednodniową wycieczkę 
zabierzesz wszystko! pojemność saszetki – 5 litrów.
do środka wrzucisz przekąski i drobiazgi. wejdzie nawet nieduża 
lornetka. dokumenty, karty i pieniądze włożysz do wewnętrznej, 
płaskiej kieszonki, a klucze i drobne – do schowka pomiędzy 
kieszeniami na butelki. 
kurtkę przeciwdeszczową razem ze sweterkiem przytroczysz 
na wierzch. zmieszczą się też dwie (do 3/4 litra) butelki z wodą.

docenisz komfort takiego rozwiązania – nie spocone plecy na 
wycieczce, a następny dzień bez bólu ramion...

szeroki (3,5cm) pasek ma długość około półtora metra  
i solidną, mocną sprzączkę-klamerkę. 

Cena 45 zł 
dla prenumeratorów 30 zł

wysyłka 15 zł

Cena 9,90 zł
Koszty i zasady wysyłki –  obok artykułu wstępnego

Przypominamy, że mamy 
jeszcze kilkanaście sztuk 
naszego srebrnego znacz-
ka jubileuszowego.
Chcemy go wyprzedać 
w cenie 19 zł za sztukę 
i 7  złotych za wysyłkę.

Wymiary 5 x 21 cm
10 różnych wzorów
Pakiet 10 sztuk – 5 zł.

List zwykły – 5zł
List polecony – 7 zł
Prenumeratorzy – dostawa gratis 

Zakładki do książek

Kołobrzeg Wrocław Stańczyki
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Dostałem nie tak dawno krótkiego maila, którego fragment przy-
taczam: „Ok. kilkunastu miesięcy temu miałam pytanie dla-
czego miesięcznik do mojego ulubionego kiosku w Kluczbor-
ku wędruje tak długo! Nie wiem kto jest jego dystrybutorem. 

Winnych pewnie znowu nie będzie”.
Wygląda mi na to, że „kowal zawinił, cygana powiesili”. Jak mamy odpo-
wiedzieć na tak postawione pytanie? Nie znamy kiosków w Kluczborku, 
nie wiemy który z nich jest tym ulubionym autora wiadomości do nas... 
Ale nie o to chodzi.
Chodzi o to, że z chwilą przekazania jakiejś tam ilości egzemplarzy kolpor-
terowi (każdemu) tracimy nad nimi jakąkolwiek kontrolę. Nie wiemy, do-
kąd one dalej wędrują i kiedy. Wyjątkiem jest tu „empik”, ponieważ spośród 
wszystkich kolporterów punktów sprzedaży ma najmniej, i stosunkowo ła-
two je odszukać. Dlatego proszę nie mieć do nas pretensji za niedomagania 
dystrybucji, tym bardziej, że każdy z nich otrzymuje od nas nadział tego 
samego dnia, jeden pół godziny wcześniej, inny później, bo tak się złoży-

ło, że wszyscy z nich magazyny mają w tym samym regionie miasta, kilka-kilkanaście minut drogi od siebie. 

Przy okazji prosimy o zgłaszanie podobnych przypadków wcześniej, my nie jesteśmy w stanie wyłapać takich 
sytuacji, a warto interweniować. 
Tak właśnie stało się z „empikiem” na krakowskim Rynku. Okazało się, że w ogóle nie nadzielano tam „Poznaj 
swój kraj”, i dopiero pozamykane galerie handlowe, „wyciągnęły” ten przypadek na światło dzienne. 

A propos „koronawirusa”.
Tak się złożyło, że ostatni numer „Poznaj swój kraj” ukazał się w piątek, 13. marca, a już następnego dnia centra 
handlowe zostały zamknięte. Siłą rzeczy oddajemy do sprzedaży ten numer wyjątkowo późno, bo chcieliśmy 
„doczekać” lepszych czasów, czyli odblokowania sprzedaży. Doczekaliśmy się dopiero na początku maja, ale nie 
oznaczało to automatycznego oddania nowego numeru do druku, ponieważ chcieliśmy by z tego bieżącego „coś 
tam” się jednak sprzedało. Niestety, nie miało to dobrego wpływu na nasze opóźnienie wydawnicze, ale cóż? 
Alternatywą byłaby niemal zerowa sprzedaż, a to chyba jeszcze gorsze? Przynajmniej dla nas...

Niestety to jeszcze nie wszystko... Zakaz wyjazdów, wejścia do lasów, zamknięcie hoteli, restauracji „odciął” 
nas od dopływu nowych materiałów. Dopiero teraz sprawy się lekko unormowały, nie wiadomo jednak na jak 
długo, i jak to się odbije na pracy naszych autorów.
Postanowiliśmy więc, biorąc to wszystko pod uwagę zmniejszyć ilość zaplanowanych wydań rocznika 2020 
z ośmiu do sześciu, zachowując jednak ilość stron przeznaczonych do lektury. Ukażą się więc trzy potrójne nu-
mery i trzy pojedyncze, ale uwaga! Każdy będzie o objętości 100 stron plus okładki. Gorsze wiadomości doty-
czą ceny pojedynczego egzemplarza. Niestety, będzie drożej, i to wyraźnie. Cena każdego numeru, niezależnie, 
czy pojedynczego, czy potrójnego będzie wynosiła 15,90 złotego. 
Wiem, podwyżka jest bardzo duża. Ale podwyżki wokół nas wcale nie są mniejsze. Przykład? Cena wysyłki pre-
numeraty (znaczek) wzrosła z 1,60 do 4,00 złotych, czyli 150%, VAT z 5 do 8% - czyli o 62,5% i to w obie strony. 
Za sprzedaż otrzymujemy mniej, za to drukarni musimy płacić więcej, bo ich usługi (niezależnie od wzrostu 
cen papieru) także obłożone zostały 8% VAT-em, a nie 5%, jak to było wcześniej (a jeszcze z dziesięć lat temu 
w ogóle nie było VAT-u na czasopisma).
Może powinniśmy byli podnosić ceny po złotówce, czy pół złotego co rok, czy pół roku, ale już za późno, by 
o tym decydować.
Co będzie z rokiem 2021 – jeszcze nie wiemy. A co, jeśli za dwa tygodnie pandemia nabierze tempa i znów 
sprzedaż zostanie wstrzymana? Spróbujemy określić się z tym wraz z wydaniem pierwszego (potrójnego) nu-
meru 2020 roku.
Na razie ceny za prenumeratę 2020 nadal pozostają bez zmian, ale już teraz ogłaszamy, że wraz z ukazaniem się 
pierwszego numeru 2020 roku wstrzymamy przyjmowanie prenumerat na ten rok.

I już kończę ze sprawami formalnymi, a zapraszam do Lądka-Zdroju, na zimową jeszcze wyprawę na Szrenicę, 
na wycieczkę rowerem po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, do jaskini w Mechowie, do Oblęgorka, do.... Do 
niektórych miejsc wejście może być jeszcze zamknięte, ale do innych – można już jechać!

Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski

Moi mili

Ozdobne  
magnesy PSK

(na lodówkę)
Mamy już obiecane najmłodszym 
magnesy na lodówkę. W ciągu 
dwóch tygodni roześlemy je 
wszystkim, kto znalazł w sobie 
trochę chęci, by przysłać nam 
swoje prace, za które serdecznie 
dziękujemy!
Magnesy, większe nieco od 
kart kredytowych są także na 
sprzedaż. Ich cena to 9,90 zł. 
Wysyłka listem poleconym 
niezależnie od ilości, to 7 zł.
Prenumeratorom wysyłamy bez 
dopłat, ale tylko max. dwie sztuki 
do jednej przesyłki. Więcej – 
oddzielnym, płatnym listem, lub 
bezpłatnie z kolejnym numerem 
„Psk”. 

Od p. Izabeli, p. Jacka i p. 
Andrzeja i p. Rafała otrzy-
maliśmy wpłaty na konto na 
prenumeraty elektroniczne. 
Niestety wpłacający zapo-
mnieli podać nam adresów 
mailowych do wysyłki. 
Jeśli czytacie Państwo ten 
artykuł – prosimy o kon-
takt.

Biskupin

Malbork

Ślichowice
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Koronawirus!   
temat numeru

Choć wszyscy o nim wiedzieli już od 
grudnia (albo i wcześniej) ubiegłego 
roku, to zauważono go dopiero, jak 
się pojawił nad Wisłą. Jakieś działania 
podjęto jednak dopiero, gdy już się 
u nas rozgościł na dobre.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 682
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polskie miasta

od północy i wschodu otoczony jest górami złotymi, 
od południa naciskają na niego góry bialskie i masyw 
Śnieżnika. przez miasto wartkim strumieniem, 
w głębokim korycie przepływa biała lądecka, prawy 
dopływ nysy kłodzkiej.

Lądek-Zdrój
 

Lądek Zdrój

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 682

Widok z Trojaka (766 m n.p.m.) na Góry Bystrzyckie i Orlickie.4



rowerem na weekend

jest parę miejsc w polsce, dokąd można, a nawet trzeba 
jechać o każdej porze roku. na jurę trafiłem jesienią, 
i do tego tak się złożyło, że dopiero w drugiej połowie 
dnia. cóż, wycieczkę kończyłem nocą. ale i noc ma też 
swój urok...

Jura Krakowsko- 
-Częstochowska
  

Ojców

Brama Krakowska - okolice Ojcowa 

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 682

5
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Oblęgorek
Henryka Sienkiewicza   

muzeum

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Oblęgorek

Dobra Oblęgorek oddalone od Kielc na 14 wiorst drogi, 
należą do gminy Niewachlów, której grunta od zachodu 
bezpośrednio stykają się z terytorium naszego miasta 
i biegną wzdłuż szosy kielecko-piotrkowskiej.*

* Henryk Sienkiewicz, r. 1900.
dokończeNie artykułu  

w PSk Nr 682
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Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Płyniemy Bugiem   

pomysł na wycieczkę

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Zaczynaliśmy już spływy kajakowe Bugiem we Włodawie, Mielniku czy 
Drohiczynie, a kończyliśmy czasem nawet w Serocku, nad Zalewem 
Zegrzyńskim. W ubiegłym roku przygodę z rzeką rozpoczęliśmy 
w Niemirowie, tuż przy granicy z Białorusią. Od tego miejsca Bug przestaje 
być rzeką graniczną; uprościło to organizację imprezy, bo stamtąd można 
płynąć bez zezwoleń wymaganych dla rzek granicznych. 

Bug

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 682
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Lubiechowskie 
polichromie
   

zabytek

Lubiechowa

Lubiechowa – to niewielka, zagubiona gdzieś między 
Pogórzem Kaczawskim, a górami o tej samej nazwie sudecka 
wieś. Doskonale znają ją miłośnicy geologii, gdyż tamtejsze 
powulkaniczne skały pełne są cennych minerałów. Ale 
i „zwykły poszukiwacz skarbów”, mający odrobinę szczęścia, 
na stokach pobliskiego wzgórza Łomy, „potknie” się o takie 
znaleziska jak ametysty, baryty, agaty czy jaspisy.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 682



parki i rezerwaty

zdziwi się niejeden, kto myśli, że jaskinie można znaleźć 
jedynie w górach. oto niedaleko pucka, kilka kilometrów 
na zachód od tej miejscowości leży wieś mechowo, a tam 
– no, może nie jest to jaskinia niedźwiedzia, ani nawet 
grota łokietka, ale pod ziemię da się wejść.

Groty Mechowskie
Mechowo

41



Żubry w Bieszczadach 
policzone  

kraj

Paniszczów

Liczebność żubra w latach 1997-
2017 na terenie RDLP w Krośnie

Rok Liczebność

1997 110

1999 160

2001 140

2003 168

2005 213

2007 243

2009 290

2013 256

2015 303

2017 402

2019 551

Na duży wzrost liczebności bieszczadzkich żubrów wskazują wyniki inwentaryzacji 
tych zwierząt wykonanej wiosną 2020 roku w nadleśnictwach na terenie RDLP 
w Krośnie. Doliczono się 668 osobników tego gatunku. Do tej imponującej liczby 
można by jeszcze „dorzucić” dziewięć żubrów, które żyją w zagrodzie pokazowej 
w Mucznem. A jeszcze w ubiegłym roku w stanie wolnym naliczono tylko 551 sztuk.

dokończeNie 
artykułu  

w PSk Nr 682
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 Kościół Św. Krzyża 
Warszawa

koŚcioły i sanktuaria

Warszawa

To jedna z najważniejszych i najbardziej znanych świątyń w kraju. W jej 
wnętrzach obradował Sejm zwołany w pierwszą rocznicę uchwalenia 
Konstytucji Trzeciego Maja. Był wtedy największym i najważniejszym 
kościołem w Warszawie. Jednym z najważniejszych pozostaje do dziś.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 682

49
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Przewodnik po muzeach – dzień za darmo cz. II
kraj

W bieżącym numerze publikujemy dalszy ciąg listy darmowych dni w muzeach. W tym zestawieniu znajdują się zarówno znane jak 
i niewielkie placówki muzealne. Kolejna lista zostanie opublikowana w numerze 1-3/2020 „Poznaj swój kraj”.

Nazwa muzeum Miasto
Dzień za 
darmo to:

Muzeum 
zamknięte w: 

Telefon www

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza 
w Swołowie Swołowo poniedziałek 

15.06 - 31.08
poniedziałek   
01.09 - 14.06 59 811 94 10 www.muzeum.swolowo.pl

Muzeum Lotnictwa Kraków Kraków wtorek poniedziałek 12 640 99 60 www.muzeumlotnictwa.pl

Muzeum Pałac w Rogalinie Rogalin wtorek poniedziałek 61 813 88 00 rogalin.mnp.art.pl

Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie Śmiełów wtorek poniedziałek 62 740 31 64 www.smielow.com.pl

Muzeum Warmińskie Lidzbark 
Warmiński środa poniedziałek 89 767 21 11 www. lidzbark.muzeum.olsztyn.pl

Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu Toruń środa poniedziałek 56 660 56 13 www.muzeum.torun.pl

Muzeum Mikołaja Kopernika Toruń środa poniedziałek 56 660 56 13 www.muzeum.torun.pl

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika Toruń środa poniedziałek 56 660 56 15 www.muzeum.torun.pl

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Stębark środa czynne non stop 89 647 22 28 www.muzeumgrunwald.fbrothers.com

Muzeum Lachów Sądeckich Nowy Sącz środa poniedziałek, 
wtorek 18 440 01 88

www. muzeum.sacz.pl/strony_filie/
muzeum-lachow-sadeckich/

Muzeum Rybołówstwa Hel środa poniedziałek 58 675 05 52 www.nmm.pl/muzeum-rybolowstwa

Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Otwock 
Wielki

czwartek pon., wt., śr. 22 769 43 06 www.otwock.mnw.art.pl

Muzeum Historii Żydów Polskich Warszawa czwartek wtorek 22 471 03 01 http://www.polin.pl/pl

Muzeum Regionalne w Szczecinku Szczecinek piątek poniedziałek 94 374 09 77 www.muzeum.szczecinek.pl

Muzeum Narodowe w Gdańsku:   
Odział Sztuki Dawnej,  
Oddział Sztuki Nowoczesnej 
Odział Etnografii

Gdańsk piątek poniedziałek 58 552 12 71 www.mng.gda.pl

Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego

Bydgoszcz sobota poniedziałek 52 585 99 66 www.muzeum.bydgoszcz.pl

Exploseum - niemiecka fabryka amunicji 
z okresu III Rzeszy

Bydgoszcz sobota poniedziałek 883 366 056 www.muzeum.bydgoszcz.pl

Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie

Czarnolas sobota poniedziałek 48 677 20 05 www.cyfrowyczarnolas.pl

Muzeum Archeologiczne Sopot sobota poniedziałek 58 322 21 00 www.archeologia.pl

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz sobota poniedziałek 18 444 35 70
www.muzeum.sacz.pl/strony_filie/

miasteczko-galicyjskie/

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku  
Dom Przyrodników

Gdańsk sobota poniedziałek 58 322 21 00 www.archeologia.pl

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie Warszawa niedziela poniedziałek 22 441 62 51 http://chopin.museum/pl

Muzeum Ziemi w Warszawie Warszawa niedziela sobota 22 621 76 24 http://mz.pan.pl/pl/strona-glowna/

Galeria Sztuki Polskiej w Sukiennicach - 
Kraków

Kraków niedziela poniedziałek 12 433 54 00
http://mnk.pl/oddzial/galeria-sztuki-

polskiej

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku  
Piwnica Romańska 

Gdańsk niedziela poniedziałek 58 322 21 00 www.archeologia.pl

Wystawa Zachodniopomorskich Kolei 
Dojazdowych

Gryfice niedziela czynne non-stop 91 384 11 70
www.kolejki.muzeum.szczecin.pl/

kontakt

Muzeum Budownictwa Ludowego  
Park Etnograficzny w Olsztynku

Olsztynek niedziela czynne non-stop 89 519 21 64 www. muzeumolsztynek.com.pl

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie Tarnów codziennie czynne non-stop 14 621 99 93 www.muzeum.diecezja.tarnow.pl

 Oddział Martyrologii “Pod Zegarem” Lublin codziennie
niedziela, 

poniedziałek
81 537 96 15 www.muzeumlubelskie.pl



Widokowy Stary 
Groń 

góry i wzniesienia

Stary Groń

coraz mniej w naszym kraju jest ustronnych zakątków, gdzie 
świadomy turysta znajdzie spokój, ciszę, a jednocześnie będzie się 
mógł nacieszyć widokami, „podrasowanymi” wyniesieniem go na 
dodatkowe kilkanaście metrów w górę.
problem ten coraz jaskrawiej dotyczy beskidu Śląskiego, gdzie 
intensywnie zabierane są coraz to nowe tereny pod zabudowę, 
trasy narciarskie, wyciągi, stokówki i inne drogi.

Szlak na Stary Groń
dokończeNie artykułu  

w PSk Nr 682
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wyprawa z plecakiem

takie czasy nastały, że 
do miejscowości typu 
Świeradów-zdrój, 
czy szklarska poręba 
lepiej samochodem 
nie jechać. trudny 
dojazd, korki, brak 
parkingów. a że 
w planach były jeszcze 
rudawy janowickie, 
i znany z okładki 
„kamienny most”, na 
bazę kilkudniowego 
wypadu obrałyśmy 
kamienną górę.

Na Szrenicę!Szrenica



WypraWa z plecakiem

Wodospad Szklarki   
dokończeNie artykułu  

w PSk Nr 682
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Rezerwat Skalny 
im. Jana Czarnockiego
czyli Bałkany w Kielcach

parki i rezerwaty

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Kielce

chyba każdy, kto choć raz był w chorwacji, wyczuje 
tam „bałkańskie klimaty”. i odwrotnie – mieszkańcy 
bałkanów, w kielcach, w rezerwacie Ślichowice, 
poczują się jak u siebie w domu. 



Góra k. Warty 
zapomniana historia 

nie tylko powązki

Góra k. Warty

Zapomniane historie niewielkich miejscowości mają 
z reguły swe początki w okresie organizacji Kościoła 
w Polsce. Nie inaczej jest i ze wsią Góra położoną około 
siedmiu kilometrów na zachód od miasta Warta.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 682

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

70



nasi czytelnicy

Na kolejnych 
zdjęciach 
p. Andrzej 
Ulatowski z Francji, 
na szlakach 
naszych publikacji 
– przy wieży na 
Wielkiej Sowie 
oraz wieżach 
w Głuchołazach 
i w Prudniku.

serdecznie dziękujemy za wszystkie zdję-
cia, z których wybraliśmy tylko niektóre, 
bo ze zrozumiałych względów nie jeste-
śmy w stanie opublikować wszystkich.

Pan Zdzisław ze Świdnicy wybrał się 
w okolice Kostomłotów na Dolnym Śląsku 
by szukać śladów historii. A co znalazł?
Na pierwszej fotce grobowiec w kształcie 
piramidy (która to już piramida na naszych 
łamach?) w Piotrowicach, gdzie jeden 
z członków panującego w hrabstwie 
Limburg-Stirum (zachodnie Niemcy), rodu, 
miał swój majątek, i gdzie złożył swoje 
doczesne szczątki.
Na drugim zdjęciu p. Zdzisław na terenie tej 
samej posiadłości, przy pomniku pewnego 
„żelaznego kanclerza”. Aż dziw, że budowla 
zachowała się do naszych czasów...

Nasi Czytelnicy wykorzystują 
każdą chwilę na spotkanie 
z zabytkami i przyrodą, 
także bardzo wczesną 
wiosną, zwłaszcza przy 
tak sprzyjającej pogodzie. 
Pani Małgorzata z Gorzowa 
przysłała nam kilka zdjęć 
z Parku Narodowego „Ujście 
Warty”. 
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Czarna Hańcza      
z naszej okładki

Czarna Hańcza

To jedna z najpiękniejszych polskich rzek, a jednocześnie jeden 
z najbardziej popularnych szlaków kajakowych w Polsce. 
Chociaż ma tylko 142 kilometry długości, to nie mieści się z nimi na 
terytorium Polski, i by dopłynąć do Niemna, potrzebuje ich jeszcze 
za granicą około trzydziestu czterech. Podobnie jest z powierzchnią 
dorzecza. Całkowita ma nieco ponad 1900 km2, z tego w Polsce ok. 1600. 
Najważniejszy dopływ ma ciekawą nazwę: „Marycha”. 

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 682
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Łacińska nazwa tej rośliny brzmi 
(Convallaria majalis L.). Konwalia 
spotykana jest prawie w całej Europie. 
Występuje też w Ameryce Północnej 
oraz we wschodniej Azji. W naszym 
kraju konwalia majowa pojawia się 
w większości lasów z wyłączeniem 
wyższych obszarów górskich.

Konwalia majowa
(Convallaria majalis L.)

w Świecie  roŚlin

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 682

Krzyżówka             nr 682

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

Kwiat ten bywał natchnieniem dla artystów. Jednym 
z nich był poeta – Joseph von Eichendorff – rówie-
śnik A. Mickiewicza (urodził się w okolicach Racibo-

rza, zmarł w Nysie w 1857 roku). Konwalia znalazła się 
też w tytule jednej z piosenek zespołu Queen noszącą 
nazwę po prostu „Lily of the Valley” ...
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Ci, co mogą zobaczyć koronawirusy, widzą, 
że są one otoczone jakby wieńcami małych 
elementów, a łacińskie słowo corona to 
oczywiście „korona”, ale i „wieniec”. Koronowano 
wieńcami triumfatorów, a znane przysłowie 
powiada, że finis coronat opus – czyli „koniec 
wieńczy dzieło”. 

Felieton bralczyka

Korona

klon (nr 31) obok leśniczówki uniradze na kaszubach stanowił sporą przeszkodę i pew-
nie dlatego dostaliśmy jedynie czternaście odpowiedzi, wszystkie mailem, z tego aż pięć 
było nieprawidłowych. to nas nie zdziwiło, spodziewaliśmy się „rzezi niewiniątek”, ba, 
oczekiwaliśmy jej, niemniej dziwi nas podawanie odpowiedzi spoza naszej Listy Drzew 
opublikowanej na sześćdziesięciolecie miesięcznika. jeśli ktoś nie wie o istnieniu tako-
wej, lub nie ma do niej dostępu – prosimy o kontakt, wyślemy.

jak się nazywa i gdzie rośnie to drzewo? alternatywnie wystarczy podać jego numer z na-
szej Listy Drzew.
na odpowiedzi czekamy do 22. czerwca 2020 r.

Co to za drzewo? NagrOdy fuNduje

Wydawnictwo Kartograficzne
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K orona to słowo podniosłe, ale tak popularne, że używane 
bywa w różnych odniesieniach – od politycznych po sto-
matologiczne. Przede wszystkim to była nazwa podstawo-

wego atrybutu władzy monarszej: mówiło się o dziedziczeniu 
korony, zdobywaniu korony, o czekaniu na koronę...        

Jerzy Bralczyk 

ARTYKUŁ ARcHIWALNY  PSK 7/1979

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 682

Krzyżówka 681 Rozwiązanie
Fotografia: Wielobarwne motyle są żywymi  
klejnotami przyrody.
Otrzymaliśmy 62 maile i 12 kartek pocztowych,
Nagrody wylosowali: p. Anna Kondraciuk z Warszawy,  
p. Barbara z Sosnowca i p. Łukasz Żmudziński z Brodnicy.
Gratulujemy!

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym
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na fotografii zaprezentowaliśmy fragment rynku jedne-
go z najpiękniejszych miast polski, a do tego przepięknie 
położonego nad wisłą – sandomierza.
otrzymaliśmy 48 maili, plus jedną kartkę. o dziwo, troje 
z was pomyliło miasta i podało błędną odpowiedź.
nagrodę wylosował p. Grzegorz Sroka z Podłęża.

Fotografia konkursowa przedstawiała kościół pojezuic-
ki pw. bożego ciała w głogowie. kilkoro z was zwróciło 
uwagę, że do wież zamocowano nowe hełmy. dziękuje-
my, fotka pochodzi chyba z 2016 lub 2017 roku.
otrzymaliśmy 38 odpowiedzi mailowe i jedną kartkę. 
wszystkie były prawidłowe.
nagrodę wylosował Maciek z Dąbrowy Górniczej.

na fotografii przestawiliśmy rezerwat Ślichowice  
w kielcach. przeważająca ilość odpowiedzi była  
poprawna, kilkoro z was pomyliła go z kadzielnią,  
a trzy odpowiedzi były „bardziej błędne”.  
więcej na temat rezerwatu wewnątrz numeru.
otrzymaliśmy 44 odpowiedzi mailem i jedną kartę  
pocztową.
nagrodę wylosował p. piotr matonóg z trzebini.

KONKURSY I ROZWIąZANIA 

i nieustająco prosimy o prostotę i szybkość sprawdzania odpowiedzi. chodzi o to, by każda odpowiedź była w osobnym 
mailu z odpowiednim tytułem – koniecznie bez załączników. nie dotyczy to oczywiście „kolorowanki”, bo i na konkurs 
z mapą wystarczy nam kilka najważniejszych pojęć z zakresu, który przedstawia mapa – nazwa jeziora, szczytu, miasta.
to nam starczy aby ocenić, czy uczestnik wie, o czym pisze.

Prosimy każdego, kto zechce aby umieszczono jego imię i nazwisko w naszym Miesięczniku, a także 
miejscowość, w której mieszka, aby udzielił nam wyraźnie na to zgody, poprzez dopisanie do swoich 
odpowiedzi formułki: 
Proszę o publikację podpisu do odpowiedzi: Paweł Cukrowski z Warszawy (proszę oczywiście podać swoje dane...).

Wszystkim którzy odpowiedzieli prawidłowo 
serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi,  
również te błędne!

Na odpowiedzi czekamy do 22. czerwca 2020 r.

co to za  
miasto?

co to za miasto? - rozwiązanie

Fotozagadka - rozwiązanie

Znasz-li - rozwiązanie

kogo przedstawiają postacie uwidocznione na zdjęciu, i gdzie zrobiono tę fotkę?

o tej wieżyczce wie(działa) cała polska, czas przeszły – bo tych komunikatów nie słucha się już tak powszechnie jak kie-
dyś, chociaż w czasie suszy (i kolejnej powodzi), będziemy się pewnie znów pilniej w nie wsłuchiwać... 
co to za budowla i gdzie ona jest?

Fotozagadka
Co to za obiekt i gdzie się znajduje?

Znasz-li

Nagrody do konkursów funduje Wydawnictwo Kartograficzne 

niewielkie to miasteczko, nad rzeką o tej samej nazwie najlepsze czasy ma już za sobą. dziś już nikt manufaktury tam nie 
wybuduje. domki tkaczy nie huczą od jednostajnego rytmu krosien. ale już dawno pojawiły się tam nowe szanse i nowe 
nadzieje. czy włodarze miasta je wykorzystają? o jakim mieście mowa? na odpowiedzi czekamy do 22. czerwca 2020 r. 

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym



Poznaj Taniej 2020 to program dla naszych Czytelników, a zwłaszcza 
dla Prenumeratorów, którzy zainteresowani są nie tylko prostą lekturą 
naszego Miesięcznika, ale są także aktywnymi turystami, wędrującymi 
i zwiedzającymi nasz kraj. 

Inną grupą dla której przeznaczone są bezpłatne wejściówki są te 
osoby, które biorą udział w naszych konkursach – mogą one także li-
czyć na bezpłatne wejściówki, na zasadach określonych każdorazowo 
przy konkursach.

Dla kogo bezpłatne wejściówki?
A) dla wszystkich tych, którzy przyślą nam swoje zdjęcie na tle obiek-

tu prezentowanego na okładce, których zdjęcia zostaną opublikowane 
w Miesięczniku. Pierwszeństwo mają zdjęcia tych osób, które sfotogra-
fują się razem z naszą flagietką, lub wydanym w bieżącym roku nume-
rem Miesięcznika.

B) dla Czytelników, którzy zechcą (lub już zechcieli) ufundować pre-
numeraty dla szkoły, biblioteki, SKKT, Domu Dziecka, czy innej instytucji. 
Za każdą prenumeratę przyznamy dwie podwójne wejściówki.

C) dla Prenumeratorów biorących udział w imprezach, których Pa-
tronem Medialnym jest „Poznaj swój kraj”. Wykaz tych imprez publiku-
jemy obok.

D) dla wszystkich, którzy nocują w naszych Obiektach Rekomen-
dowanych. Dla każdej osoby, za każdy pobyt damy jedną wejściówkę.

Zwracamy od razu uwagę, że wykorzystanie bezpłatnych biletów 
możliwe jest tylko przy respektowaniu regulaminów danych firm. Cho-
dzi tu przede wszystkim o takie sytuacje, gdy trzeba wcześniej zarezer-
wować sobie wejście na wybrany dzień, bo np. obowiązuje limit wejść. 
Może się też okazać, że w niektórych przypadkach trzeba będzie zapła-
cić za obligatoryjną usługę przewodnika, lub wykupić dodatkowe bilety 
na zwiedzanie oddzielnie płatnych ekspozycji.

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej 
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1
33 874-26-05   muzeum@sucha-beskidzka.pl

www.muzeum.sucha-beskidzka.pl
muzeum
miejskie

Suchej Beskidzkiej

Twierdza Srebrna Góra
57-215  Srebrna góra, ul. Kręta 4

74 818-00-99   biuro@forty.pl
www.forty.pl

Zespół Pałacowo - Hotelowy Jedlinka
58-330  jedlina-Zdrój, ul. Zamkowa 8

74 845-40-07   jedlinka@jedlinka.pl
www.jedlinka.pl

Obiekty Rekomendowane  
30% zniżki dla naszych Prenumeratorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Gabriela Narutowicza 64
24 275-28-83   skansen@mwmskansen.pl

www.mwmskansen.pl
Skansen  

budownictwa wiejskiego

Lista Partnerów nie jest zamknięta,  
liczymy na jej rozszerzenie i zapraszamy do współpracy.

Zwracamy uwagę, że zniżka w „Obiektach Rekomendowa-
nych” obejmuje tylko cenę za nocleg. Jeśli noclegi liczone są tyl-
ko w pakiecie ze śniadaniem - to wtedy, i tylko wtedy śniadanie 
wchodzi w zakres zniżki. Nie ma możliwości udzielenia zniżki 

tylko na śniadanie, czy tylko na kolację.

Zniżki dla Prenumeratorów
Biuro Podróży artur

00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9 lok. 38 
22 403-69-49

artur@artur.waw.pl
www.artur.waw.pl

Wycieczki krajowe 
i zagraniczne15
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Wycieczka z przewodnikiem
75-329 Koszalin, ul. Kazimierza Wyki 12/8

692-455-178 
biuro@wycieczkazprzewodnikiem.pl
www.wycieczkazprzewodnikiem.pl

Wycieczki krajowe 
i zagraniczne10
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Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5
87 277-13-28   info@muzeumrolnictwa.pl

www.muzeumrolnictwa.plMuzeum Rolnictwa

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
88-410 gąsawa, Biskupin 17

52 302-50-25   sekretariat.muzeum@biskupin.pl
www.biskupin.plMuzeum Archeologiczne

BezpLatne wejSciOwki

Zamek w Mosznej  
47-370 Moszna ul. Zamkowa 1

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

Piaseczyńsko - Grójeckie  
Towarzystwo Kolei Wąskotorowej
05-500 Piaseczno  ul. Sienkiewicza 14

516-836-878   turystyka@kolejka-piaseczno.pl
www.kolejka-piaseczno.plWycieczki wąskotorówką

Zamek Grodziec
59-516 Zagrodno, Grodziec 111
504-051-022   zamek@grodziec.net

www.grodziec.net



Wydawnictwo Kartograficzne

Przewodniki i mapy Compass 
 – aktualne, ciekawe, dokładne

Pełna oferta na 
www.compass.krakow.pl


