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a bazarze w dzień targowy,  
takie słyszy się rozmowy... .

 
„Do portu w Elblągu towary będzie dowozić się trasą „Via Baltica”.
 
„Z Mierzei Helskiej w Bieszczady dojedzie się w ciągu siedmiu godzin”.
 
„Wiesz, jak weszliśmy wtedy na Śnieżkę, to widoki były nieziem-
skie. Widać było Zieloną Górę i Wałbrzych”.
 
„Myślałam, że Śnieżka jest najwyższym punktem w Sudetach...”

Gdzieś ktoś coś usłyszał, jakieś bijące dzwony, ale z którego to 
kościoła – to już nie wiadomo. Piszę o tym, bo chcąc wykorzystać ładną pogodę i przewidywane 
na jesieni ponowne „zamknięcie Polski” także i ja ruszyłem w kraj w poszukiwaniu tematów do 
publikacji.... To czego się przy okazji nasłuchałem wprawiało mnie w osłupienie, i postanowi-
łem się podzielić swoimi przemyśleniami, a z pomocą przyszedł nieodżałowany Jan Brzechwa.
Już nie będę pisał, czym to te „przywiezione Via Balticą” towary z Elbląga będzie się wywozić, 
bo jak na razie to projekty pewnej nowej drogi wodnej nie przewidują, by mogły po niej pływać 
statki większe od „Sołdka”, a jednostki tej wielkości ze względów ekonomicznych nie eksploatu-
je się od wielu, wielu lat.
Turyści zaś kajakami, motorówkami, skuterami, żaglówkami i jachtami do Elbląga z Gdyni czy 
Gdańska, a także ze Sztokholmu, Helsinek, Malmö, Kopenhagi i setek innych portów spokojnie 
dopłyną korzystając z wybudowanego pięćset lat temu przez krzyżaków kanału, dziś zwanego 
Jagiellońskim, dopływając tam przez węzeł wodny w Białej Górze, albo śluzę w Gdańskiej Gło-
wie. Tylko pytanie... Czy zechcą? Czy rzeczywiście Elbląg jest na tyle atrakcyjny turystycznie, 
a szlak przygotowany pod względem infrastruktury, by turyści z zagranicy płynęli tam setki mil?
Poza oczywiście Kanałem Elbląskim, ale to już inna historia.
Zapraszam do lektury „Rowerem na weekend” i „Z naszej okładki”.

O ile być może i Wałbrzych, a raczej jego fragmenty, przy dobrej pogodzie ze Śnieżki może być 
widoczny, to już Zielona Góra z pewnością nie!
Chłopak się z pewnością się przejęzyczył, chciałbym w to wierzyć, i pomylił Górę Jelenią z Zie-
loną, ale żeby w kilkuosobowym jego towarzystwie nikt nie zaoponował? Nie roześmiał się? Nie 
dopytał? Wszyscy przyjęli to za normalne, być może nawet większość z tych młodych ludzi... 
w ogóle pierwszy raz słyszała o Zielonej Górze?
Owszem, w drugą stronę to może działać, Można z Zielonej Góry Śnieżkę dostrzec. Podobnie jak 
ja dostrzegę księżyc, ale mnie stamtąd bez teleskopów nikt nie zobaczy, nie ma takiej możliwości.
Czy Śnieżka jest najwyższym szczytem w Sudetach? Jak w ogóle można zadać takie pytanie? To 
do matury za jego wypowiedzenie nie powinni dopuszczać.

Ale może ja się czepiam? Może jestem zbyt wymagający? 

Lecz cóż zrobić, kiedy ryby
(uczyły się) tylko na niby,
żaby na aby aby,
a rak, byle jak?

Do zobaczenia na szlaku!
Paweł Cukrowski

PS. A latem bywa, że siedem godzin to mało, żeby wrócić z Helu do Warszawy...

Moi mili

Plakaty krajoznawcze 
„Poznaj swój kraj”

format B2
Cena 29,00 zł

Olsztyn k. Częstochowy – ruiny zamku

Pieniny, Sokolica (747 m)

Gdynia, Klif Orłowski 

Gdańsk, Ratusz i Fontanna Neptuna

Grodziec – Zamek na górze Grodziec
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Idą Śledzie...
   

temat miesiąca

Kuźnica - Rewa 

To już dwudziesty raz kolejna setka śmiałków rzuciła wyzwanie 
Neptunowi i (nomen omen!) rzuciła się niczym biblijny Mojżesz 
pieszo przez morze.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 684
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Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Polskie miasta

to, że miasto ma najdłuższy rynek w Polsce, a nawet 
i w europie – to wie chyba każdy. ale fakt, że Pułtusk, 
podobnie jak wenecja położony jest na kilku ostrowach 
narwi, nie jest szerzej znany. a takie położenie miasta 
daje niezwykłe szanse rozwoju turystyki w mieście. czy 
są one wykorzystane? 

PułtuskPułtusk

Polskie miasta

Zespół cerkiewny w Korninie Starym
dokończeNie artykułu  

w PSk Nr 684



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

trasa Dla cieBie

Dla większości z nas cerkwie są czymś mistycznym, 
odległym, zagadkowym, pięknym. te cechy sprawiają, 
że te na ogół niewielkie drewniane budowle 
dysponują olbrzymią siłą przyciągania. Dajmy  
się więc teraz choć trochę przez nie przyciągnąć...

Szlak błękitnych 
cerkiewek
Podlasie

Bielsk Podlaski

Zespół cerkiewny w Korninie Starym
dokończeNie artykułu  

w PSk Nr 684
9
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Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

zamki i ruiny

Dziś cała okolica pocięta jest rowami i kanałami 
mającymi na celu osuszenie niegdyś mocno 
podmokłego terenu. takiego, który znakomicie nadawał 
się na zbudowanie na nim obronnej warowni. i właśnie 
gdzieś tam, pod koniec XV wieku senator i kasztelan, 
Jerzy krupski wypatrzył niewielkie wzniesienie, na 
którym udało mu się wybudować niewielki zamek.

Krupe
Niespełnione ambicje hetmana

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Krupe

Zamek w Krupem

zamki i ruiny

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 684



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Było to dogodne miejsce do obrony. wzniesione, otoczone z trzech stron 
wodą, predysponowane do zbudowania tam jakiejś budowli obronnej. 
tak też się w czternastym wieku i stało. zbudowano zamek, z nietrwałego, 
co prawda, ale występującego w dużych ilościach budulca – z drewna.

Obronny kościół
pw św. Marii Magdaleny

architektura Drewniana

Nowosielce

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 684
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Drogi z kraJoBrazem

Droga, jak każdy kij, ma dwa 
końce. Tę lepiej przebyć  
od strony południowej,  
jako że zaczyna się mocnym 
uderzeniem, a potem  
jest już tylko... piękniej.

Droga      Kaszubska
   

Wieżyca

Garcz

To „mocne uderzenie” to nic innego, jak serpentyny na Wzgórzach Szym-
barskich, paśmie wzniesień, spośród których najwyższa jest Wieżyca. 
Gdyby ktoś chciał na nią wejść, to bezpiecznie i bezpłatnie może zosta-

wić samochód na leśnym parkingu tuż przy szosie, w odległości ok. kilometra 
od drogi nr 20 Kościerzyna — Żukowo. Ale uwaga. Tam są dwie drogi, i obie 
mają parking po swej północnej stronie. Ten bezpłatny, o którym tu mowa, 
znajduje się przy drodze od strony Żukowa.

211
211

211
211

228

228

228

228

20

20

WieżycaPiekło

Rybaki

Mała Krzeszna

Niebo

Kolano

Szymbark

Krzeszna

Pierszczewko 

Nowe
Czaple
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Haska
Brodnica

Dolna

Ostrzyce

Koszowatka

Ramleje
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Górna

Złota
Góra

Sznurki Ręboszewo

wiatrak
Szklana

Huta

Zawory 

Zawory-Zabudowania 

Chmielonko

Chmielno

Cieszenie

Kożyczkowo

Garcz Łapalice

Kosy

Smętowo
Chmieleńskie

Węgliszyno

Krzeszna

Rezerwat
Szczyt
Wieżyca

młyn



Droga      Kaszubska
   

Drogi z krajobrazem

Droga Kaszubska – droga krajoznawcza wybudowana 
w latach 1965-67 w olbrzymiej części od podstaw, mię-
dzy Wieżycą, a Garczem na Kaszubach. Jej inicjatorem był 
zmarły w 1993 roku, kaszubski działacz społeczny, wy-
czulony na sprawy turystyki – Bernard Szczęsny.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 684
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Rowerem nad morze
   

rowerem na weekenD

Mikoszewo

Mając naście lat wielkim moim marzeniem był wyjazd 
rowerem nad morze. Niestety, w latach słusznie 
minionych, choć niekoniecznie z tego względu, co wielu 
być może ma teraz na myśli, nie było to możliwe.

Malbork

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 684
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rowerem na weekenD
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Ktoś, kto był w Bieszczadach zauważył 
z pewnością stojące na skraju lasów 
tablice ostrzegające przed spotka-

niem z niedźwiedziem. Niestety, nie wy-
nika z nich nic ponad to, że w lesie można 
niedźwiedzie spotkać. I co dalej? Tego już 
nie wiadomo.

Zanim na szlaku pojawi się informacja, co 
zrobić, gdy się misia spotka na swej drodze, 
albo lepiej – co zrobić, by tego misia NIE 
SPOTKAĆ, proszę zapoznać się z kilkoma 
wskazówkami, otrzymanymi od bieszczadz-
kich leśników. Obiecali, że przyjrzą się spra-
wie. Trzymamy za słowo!

Niedźwiedzie najbardziej niebezpieczne są podczas żerowania 
i w czasie opieki nad młodymi. Pamiętaj o tym!

Jeśli spotkasz takiego osobnika, mającego położone do tyłu uszy i obser-
wującego cię z uwagą - NAWET SIĘ NIE RUSZAJ! Spokojnie, nie zmie-
niając sylwetki powoli wycofuj się. Jeżeli jesteś z dziećmi, cicho powiedz im, 
by czyniły to samo.

Jeśli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, powoli i delikatnie po-
łóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz – w większości 
przypadków niedźwiedź zostawi cię w spokoju – w najgorszym razie po-
winien najwyżej podrapać.

Gdy NIEdźWIEdź JEST JESZcZE dAlEko, lUb cIĘ NIE WIdZI:
1. oddal się w sposób cichy i spokojny – NIE WolNo UcIEkAĆ, bo 

NIEdźWIEdź PoTRAkTUJE cIĘ JAk ZdobycZ!
2. szczególnie ostrożnie się wycofaj, jeśli natrafisz na młode niedźwiadki, 

samica będąca z pewnością w pobliżu będzie bardzo niebezpieczna,
3. nie wchodź na drzewo, niedźwiedź zrobi to znacznie lepiej,
4. nie zbliżaj się do niedźwiedzia, np. aby zrobić zdjęcia czy sfilmować go. 

Błysk lampy lub ostre oświetlenie latarką może go rozdrażnić,
5. jeśli masz plecak – rozepnij jego pas biodrowy, aby w razie czego móc 

go zrzucić – może niedźwiedź zainteresuje się bardziej nim, niż tobą,
6. NIE RÓB ŻADNYCH GWAŁTOWNYCH RUCHÓW!

AlE NAJlEPIEJ NIEdźWIEdZIA NIE SPoTkAĆ. A JAk To ZRobIĆ? 
A. przed wyjściem w góry sprawdź, czy ze względu na niedźwiedzie nie 

są zamknięte są zwłaszcza te mniej uczęszczane szlaki,
B. unikaj przebywania w rejonie występowania niedźwiedzi po zmroku,
C. nie chodź samemu, niedźwiedzie unikają grup ludzi, szczególnie gło-

śno rozmawiających,
D. nie wchodź w gęste zarośla (młodniki, 

uprawy), gdzie mogą przebywać niedźwiedzie, 
a gdzie nie masz szansy na wcześniejsze zauwa-
żenie zwierzęcia,

E. na drogę zabieraj jedzenie szczelnie za-
pakowane, aby jego zapach nie skusił niedź-
wiedzia. 

Materiały opublikowane na podstawie Informatora 
powstałego przy współpracy regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Krośnie, Wydziału środowiska i rolnictwa 
PUW oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Zdjęcia: roman Pasionek, Nadleśnictwo Baligród 

kraJ

To,  że nie należy karmić niedźwiedzi, ani 
zostawiać resztek jedzenia, czy opakowań, 
w lesie, w Parku Narodowym, to wiedzą chyba 
wszyscy. Dlaczego nie należy tak robić – wie 
już nieco mniej osób, a co należy zrobić, gdy 
na drodze stanie im niedźwiedź naprzeciw – 
z pewnością jeszcze mniej. 

Uwaga,     Niedźwiedzie!



kraj

Uwaga,     Niedźwiedzie!
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Pomnik Partyzantów   
kraJ

Ustroń

są szlaki piesze i rowerowe, łatwe i trudne, widokowe i leśne. ale są też i inne, 
wymykające się z turystycznych schematów, których nie znajdzie się w alpach, 
schwarzwaldzie czy nawet w sudetach. to szlaki partyzanckie, wyznakowane 
ku pamięci ludzi, którzy oddali swe życie po to, abyśmy mogli dziś swobodnie 
korzystać z nie tylko tych górskich ścieżek.

Tablica pamiątkowa 
poświęcona oddziałowi 
„czantoria” umieszczona przy 
dolnej stacji kolei krzesełkowej 
na czantorię Wielką w Ustroniu 
Polanie.

W miejscu partyzanckiej 
kryjówki postawiono nieduży 
pomnik, obecnie odnowiony. Na 
pomniku napisano:  
„Tu zginęli w nierównej walce 
partyzanci od kul faszystów 
hitlerowskich w dniu 30.11.1943 
r. Za naszą i waszą wolność. 
Badura Alojzy, Bujok Jan, Polok 
Jan, rytel Jan, śliż Paweł, Starzyk 
Klemens.” Prochy ich spoczywają 
na cmentarzu ewangelickim w 
Nydku.   



Bernardyni 
w Opatowie
Kościół Wniebowzięcia NMP

kościoły i sanktuaria

Opatów

Powagę i historię miejsca widać już w momencie przejścia przez 
bramę w ogrodzeniu otaczającym kościół. a przecież pięćset lat temu 
mur był dwukrotnie wyższy, i zapewne więcej było w nim otworów 
strzelniczych, niż można ich naliczyć dziś. czy to przez jeden z nich brat 
Jan wystrzelił i zranił śmiertelnie tatarskiego przywódcę morderczego 
najazdu na opatów w 1502 roku?

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 684
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Najniżej położony 
punkt w Polsce.   

kraJ

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Marzęcino

czy rzeczywiście powszechnie znane raczki w pobliżu elbląga są najniżej 
położonym miejscem w Polsce? tak by przynajmniej wyglądało z większości 
map. ale co to znaczy „najniżej położone miejsce”?

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 68466



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

„Reymontówka”
w Chlewiskach

Dworki i Pałace

Chlewiska

Chlewiska –  nazwa tej dość znanej miejscowości kieruje uwagę 
turystę w całkiem inne regiony, niż Podlasie. Ale są i „inne Chlewiska”, 
które leżą właśnie tam, w okolicach Siedlec, wśród miejscowości 
o niecodziennych nazwach, jak  Ozorów, Pieróg, Nowaki, czy Polaki.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 684 67



Międzyrzecki Region 
Umocniony
Pętla Boryszyńska

FortyFikacJe

gdyby niemcom udało się dokończyć budowę fortyfikacji, 
które my dziś nazywamy międzyrzeckim rejonem 
umocnionym, byłaby to dziś najpotężniejsza warownia 
wszech czasów...
kto wie, czy dziś ten teren wciąż nie byłby skażony 
promieniowaniem radioaktywnym, bo „zwykłe” 
bombardowanie nie zdałoby się tam na nic...

Pniewo

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 68469



kraJ

20 lat minęło ...
czyli Zlot Maluchów w Łodzi.
Bis, Bombel, Kombi, Bambino, czyli kabriolet – tak nazywano w Polsce 
różne odmiany popularnego „Malucha”. Bez wątpienia jednak był to tylko 
niewielki procent produkcji, w zasadzie samochód z roku 2000 niewiele 
się różnił od tego z 1972, gdy ruszyła jego produkcja w Polsce.  

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 684 70
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Główny Szlak      Beskidzki    dzień 2  
Brzegi Górne – Cisna 32 km  
(łącznie 64 km)

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Cisna Brzegi 
Górne 

wyPrawa z Plecakiem



Główny Szlak      Beskidzki    dzień 2  
Brzegi Górne – Cisna 32 km  
(łącznie 64 km)

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Pierwszy dzień marszu zakończyliśmy na przełęczy pomiędzy dwiema 
najpopularniejszymi bieszczadzkimi połoninami: caryńską i wetlińską. 
Po komfortowo spędzonej nocy w pensjonacie w strzebowiskach, 
z samego rana wracamy do Brzegów górnych lub jak mówią wciąż 
niektórzy – Berehów górnych – by kontynuować wędrówkę od tego 
miejsca, w którym poprzedniego dnia ją zakończyliśmy. co nas spotka 
dziś? tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że pogoda nam sprzyja, a to 
dobry zadatek na przygodę. idziemy!

wyprawa z plecakiem

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 684
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Gratulujemy aż pięciu zwycięzcom! To niezwykłe, 
aby czołówka aż tak równo, a poprawnie odpo-
wiadała. Miało być w tym roku trudniej, a „wyszło 

jak zawsze”... Ale ja się z tego bardzo cieszę. To zaprze-
czenie opisywanych sytuacji ze „wstępniaka”. Są osoby 
obdarzone wielką wiedzą, bo przecież nie ograniczam 
sie tu tylko do zwycięskiej piątki. Osobom tuż za nimi 
naprawdę niewiele brakuje do tego, aby w przyszłym ro-
ku pobić Mistrzów. A może to tylko pech? Może któryś 
mail nie doszedł? Może akurat zabrakło nieco czasu, bo 
coś się wydarzyło w życiu prywatnym, czy zawodowym?

W Konkursie 20/21 damy więcej czasu, ale i zadania 
będą daleko trudniejsze. Jednocześnie w tych tradycyj-
nych konkursach pytania będą prostsze, przeznaczone 
raczej dla tych, którzy właśnie rozpoczynają krajoznaw-
czą przygodę. Bo - UWAGA! - Do Konkursu Krajo-
znawczego zaliczać będziemy odpowiedzi tylko na py-
tania z działu „Portale” i „Co to za obiekt”. Pozostałe 
nie będa wliczane, owszem odpowiadać może każdy, 
ale punktów za „Fotozagadkę”, „Znaszli” i „Miasto” zli-
czać długofalowo nie będziemy.

Zapraszamy w szranki i Mistrzów, i te osoby, które 
jeszcze Polskę znają nieco mniej.  

Paweł cukrowski

Konkurs Długofalowy 20/20
konkursy i rozwiązania

Poprawiona tabela Konkursu 
Długofalowego. Jak się okazuje, 
zwycięzców jest więcej, 
niż „poprzednim” razem. 
Przepraszamy za pomyłke, 
wynikła ona z błędnego 
zsumowania wyników 
poszczególnych etapów 
Konkursu. 
Mimo wszystko, prosimy 
o sprawdzenie. Nie będziemy już 
jednak przyjmować reklamacji 
typu: w Konkursie z numeru (np.) 
678 powinienem mieć 5 pkt, 
a nie 2. Na to był czas krótko po 
opublikowaniu wyników (np.) 
numeru 678. Teraz to już tylko 
sprawdzenie podsumowania 
punktów z poszczególnych 
etapów Konkursu.

Psk 
677

Psk 
678

Psk 
679

Psk 
680

Psk 
681

Psk 
682

SUMA

Mariusz Groś 6 6 6 6 6 6 36
Jan kamiński 6 6 6 6 6 6 36

A114 6 6 6 6 6 6 36
A155 6 6 6 6 6 6 36

Roman domański 6 6 6 6 6 6 36

Janusz Wierzbicki 6 4 6 6 6 6 34
A134 6 6 6 6 6 4 34
A118 6 4 6 6 6 6 31
A121 6 4 5 5 6 6 33

Agnieszka Szewczyk 4 6 6 5 5 6 32
Iwona Ratajczyk 6 6 5 6 5 4 32

A110 5 3 5 6 5 6 30
A136 4 6 6 5 5 4 30
A101 3 4 5 6 5 6 29
A590 1 6 6 5 5 6 29

Izabela bugaj 3 5 5 5 5 5 28
Tomasz Gorczyczewski 4 6 6 5 6 27

A146 6 6 5 5 4 26
Grażyna Jankowska 4 5 6 5 4 24

A569 3 3 5 6 4 3 24
A120 6 5 6 22
A144 1 6 3 6 3 2 21
A158 5 5 5 5 20
A325 3 2 5 4 3 3 20
A123 6 5 6 17
A610 1 4 3 5 3 16
A214 3 2 5 3 13
A215 5 2 2 3 12
A139 2 1 5 3 11
A127 6 5 11
A510 5 1 5 11
A285 6 4  10
A122 1 2 3 3 9
A161 3 2 2 7
A165 3 3 6
b155 3 3
A131 3 3
A149 2 2
A321 2 2
A130 1 1
A529 1 1
A562 1 1



kraJ

Warszawa

Uzdrowisko działa tam już od roku 1875, kiedy to z inicjatywy Zygmunta 
Wilkońskiego, Oskara Triepcke i Samuela Moenigera powstały „Solanki 
Inowrocławskie” i uruchomiono pierwszy budynek łazienek do kąpieli 
solankowych. I choć uzupełniające kąpiele solankowe inhalacje przesyconym 
aerozolem powietrzem są tam możliwe dopiero od niecałych dwudziestu lat, to 
najstarsze tężnie mogły stać w Inowrocławiu nawet blisko dwa tysiące lat temu!

Tężnie solankowe  
im. Dr Jana Oseta
w Inowrocławiu

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 684
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Cmentarz we 
Wróblewie   

nie tylko Powązki

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Wróblew

Zaraz po przejściu kilku metrów przez bramę cmentarną drogę 
przychodzącym na cmentarz we Wróblewie przegradza eklektyczna 
kaplica. Jak na wiejską nekropolię, jest to dość pokaźnych rozmiarów 
budowla. Do jej wnętrza prowadzą bogato rzeźbione w symbole 
religijne drzwi. Nad wejściem do budowli umieszczono tablicę 
z napisem: Kaplica Nałęcz-Nieniewskich, a chodzi tu o właścicieli 
majątku w pobliskich Sędzicach.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 684



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

z naszeJ okłaDki

Biała Góra

Chociaż pięknie odnowione, to jakoś 
tak „zapomniane” jest to miejsce 
w Polsce. A szkoda, bo ma w sobie 
pewną rzadkość, a mianowicie „bliskie 
spotkanie” nie, nie „trzeciego stopnia”, 
ale trzech rzek: Wisły, Nogatu i Liwy. 
Powie ktoś, że Nogat to prawie 
jak Wisła. Ale prawie robi przecież 
niekiedy wielką różnicę, nieprawda? 

Zespół śluz
Biała Góra

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 684 95



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

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

33 3431 32 37 3835 36 41 4239 40 45 4643 44 49 5047 48 53 5451 52 5655 57

63 3461 62 67 6835 66 69 70

29 3028

5958 60

1

17

21

32

38

22 23 24 25

28

35

11

40

47

50

54

61

65 66 68

82

37

3

53

85 86

91

75 76 77 78

2

54

31

27

55

69

1

6

16

70

79 80

83

87

89

84

90

71 72 73 74

81

88

38

25

52

46

33

59

15

60

20

30

56

68

67

55 56

58 59 60

62

64

63

41 42

44 45 46

48

51

57

52

49

53

13

47

17 26

86719

29 30

33

39

34

36

43

37

32

14

5

62

21

10

29

2

28

43

50

41

58

3 4 5

15

57

23

44

7

65

42

7049

9

51

66

64

19

6 7 8

18

26

9

34

45

48

40

61

35

6322

12

4

18

24

6936

39

10

16

20

27

31

11 12 13 14

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna) 
należy do rodziny jaskrowatych. 
W naszym kraju to kwiat pospolity. 
Podobnie jest w przeważającej części 
Europy, ale rośnie on także w Azji 
Zachodniej oraz Afryce Północnej. 
Roślina ta została zawleczona do 
Ameryki Północnej i Australii, i tam 
też jest widywana.

Ziarnopłon wiosenny
(Ficaria verna Huds.)

w świecie  roślin

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 684

Krzyżówka             nr 684

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

Au
to

r k
rz

yż
ów

ki
: K

rz
ys

zt
of

 W
oj

ta
si

ńs
ki

96



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

W praindoeuropejskim języku był rdzeń 
wyrazowy dyu-s, oznaczający „jasne niebo”. 
Niepogodę nazywano dus-dyu-s, co w 
prasłowiańskim dało najpierw dzdj-, a potem 
coś, co było już bardzo podobne do dżdż, słowa 
dziś żartobliwie przywoływanego, a którego 
przypadki zależne (dżdżu, dżdżem) i słowa 
pochodne (dżdżysty, dżdżownica) są w użyciu, 
bo są łatwe do wymówienia.

Felieton Bralczyka

Deszcz

Jak się nazywa i gdzie rośnie przedstawione na fotografii drzewo? alternatywnie wystarczy 
podać jego numer na naszej Liście Drzew.
na odpowiedzi czekamy do 9. listopada br.

Co to za drzewo? Nagrody fuNduje

Wydawnictwo Kartograficzne

Polacy w mianowniku najpierw mieli deżdż, co łatwo z dż-
dżami pogodzić, potem deżdż się ubezdźwięcznił w deszcz, 
z dżdżystym mało już kojarzony – i...       

Jerzy Bralczyk 

ArTYKUŁ ArcHIWALNY  PSK 2/1979

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 684

krzyżówka 682 Rozwiązanie
Chrońmy i szanujmy nasze lasy, bo bez nich nie będzie 
życia
Otrzymaliśmy 69 maili i 14 kartek pocztowych,
Nagrody wylosowali: p. beata z Grudziądza, p. Przemysław 
owczarzak z Mieleszyna i p. Roman kowalski z Torunia.
Gratulujemy!

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

O grab w przypałacowym parku w Gołuchowie już pytaliśmy... Gafa! Przepraszamy! Nie-
mniej kilka błędnych odpowiedzi padło... Ale nic się nie stało. Pałac, ale i park, zwłaszcza 
wiosną jest cudowny, a jeszcze stamtąd i do żubrów niedaleko...
Nagrodę wylosował p. Leszek ze Starachowic.

Otrzymaliśmy 27 odpowiedzi, w tym 4 błędne. Wszystkie nadeszły drogą elektroniczną.
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Przedstawiony na zdjęciu most groszowy znajduje się 
oczywiście w opolu, znanym z festiwali piosenki polskiej, 
chociaż ten most z piosenkami wspólnego wiele nie ma.
otrzymaliśmy 49 maili plus dwie kartki.
nagrodę wylosował p. Michał z Kramska.

Fotografia pokazana w numerze 1-3/2020 przedstawia 
gotycką wieżę ratuszową w Żninie. Dziś tam znajduje się 
muzeum ziemi Pałuckiej.
otrzymaliśmy 55 odpowiedzi mailowych i pięć kartek.
nagrodę wylosował p. roman Domański ze swarzędza.  

na fotografii pokazaliśmy unikatową strukturę słupo-
wą porfirów komina wulkanicznego, czyli po naszemu 
„organy wielisławskie”. znaleźć je można w okolicy wsi 
sędziszowa niedaleko świerzawy na Pogórzu kaczaw-
skim, najlepiej o zachodzie słońca, wtedy wyglądają 
najpiękniej.
otrzymaliśmy 42 odpowiedzi mailem i trzy kartki pocz-
towe.
nagrodę wylosował p. Andrzej Ulatowski z Francji.

KONKUrSY I rOZWIąZANIA 

UWAGA: zmieniliśmy nieco formułę konkursów. 
Pytania do Konkursu Krajoznawczego 

(Długofalowego) prezentujemy teraz na stronie 
nr 92. Tam też przedstawiliśmy zasady owego 

konkursu.
Odpowiedzi na pytania z tej strony 

będą nagradzane tylko upominkiem od 
Wydawnictwa Compass. 

co to za  
miasto?

co to za miasto? - rozwiązanie

Fotozagadka - rozwiązanie

Znasz-li - rozwiązanie

niebosiężne wiadukty stanowią ozdo-
bę wielu miejsc w Polsce. Przykładem 
są stańczyki. ale jest także wiele in-
nych ciekawych obiektów inżynieryjno- 
-architektonicznych. czy wiesz, gdzie 
wybudowano ten most? 
Prosimy o odpowiedź do 9. listopada br.  

w górach wielu z nas ma za cel zdobyć ten, czy inny szczyt. a często „po drodze” jest wiele miejsc wartych zobaczenia, jak 
choćby wodospady. czy poznajesz ten zaprezentowany tuż obok? czekamy do 9. listopada br. 

Fotozagadka
Co to za obiekt i gdzie się znajduje?

Znasz-li

Nagrody do konkursów funduje Wydawnictwo kartograficzne 

Fotografia przedstawia rynek pewnego polskiego miasteczka. czy wiesz, którego?
Prosimy o odpowiedzi do 9. listopada br.

Informujemy, że 
odpowiedzi zatytułowane 

„Rozwiązanie”, 
„Dokument”, „Zagadki” 

nie będa już od tego 
numeru w ogóle brane 
pod uwagę i kasowane 

bez czytania, niezależnie 
od tego, czy jest tam 
podpisany, czy nie – 

załącznik.
Akceptujemy 

WYŁĄCZNIE 
odpowiedzi, w których 

tytule jest nazwa 
Konkursu, ewentualnie 

rozwiązanie. 



30% zniżki to za dużo... Poturbowani po przejściu koronawirusa 
„nasi” hotelarze nie są w stanie zapewnić w dalszym ciągu tak 
wysokich zniżek, przy zapewnieniu właściwej jakości usług, i nie 

podnoszeniu wcale niewygórowanych cen.
Zresztą i tak zbyt często napotykałem przy rozmowach z nowymi obiek-

tami na wielki opór materii. – 30%? To niemożliwe... Zgadzam się i ustępuję.
Od dziś będziemy żądać dużo mniej, bo tylko 10% zniżki w sezonie (choć 

dla każdego pojęcie „sezon” znaczy co innego, przyjmijmy w przybliżeniu, że to 
okres od Wielkanocy do końca września), i jeśli to możliwe – po sezonie nieco 
więcej. Ale tu dajemy każdemu przedsiębiorcy wolną rękę.

Mamy przy tym nadzieję, że w tej sytuacji już w następnym numerze będzie-
my mogli przedstawić Państwu kolejne „Obiekty Rekomendowane”.

Także inicjatywa z obiektami z listy „Poznaj Taniej” utknęła w mart- 
wym punkcie. Może to dla Was niezrozumiałe, ale i ja tego nie rozumiem, że ge-
neralnie brak jest zainteresowania współpracą. Jest owszem kilka wyjątków, ale 
spora część Partnerów zdaje się jakby niezainteresowana publikacjami w cenie 
kilku, czy kilkunastu wejściówek do „swoich włości”. 

Będziemy zmuszeni do weryfikacji prezentowanej tu listy – i, być może – 
zmianie formuły współpracy. Myślę, że więcej będę mógł przedstawić na ten 
temat najwcześniej w najbliższym numerze „Poznaj swój kraj”.

Paweł Cukrowski

Ambasador 2.0
Sprawa jest o tyle ważna dla nas, że parę osób czy to bezpośrednio, czy 

przez FB pytało o możliwość zakupu flagietek „Psk”, a nie wiedzieli-
śmy co odpowiedzieć. Teraz pojawiły się takie możliwości. Mamy te 

flagietki i chętnie je udostępnimy wszystkim chętnym.  
Cena: 29 złotych plus wysyłka 7 zł. Aktualnym Prenumeratorom wy-

ślemy je łącznie z kolejnymi numerami „Psk” bez dopłat.

A co dAlej?
Dalej chcielibyśmy, abyście to Państwo zdjęcia z naszą flagietką umiesz-

czali wszędzie tam, gdzie to możliwe. U siebie w mediach społeczno-
ściowych, przy wpisach na cudzych stronach. Chcemy także, byście się 
Państwo fotografowali na tle obiektów opisywanych i wskazywanych 
przez nas. 

Po co To?
Po to, aby rozpowszechnić świadomość istnienia naszego Miesięcz-

nika, nie ma co tu owijać w bawełnę. To jest główny motyw tej inicjaty-
wy. Ale są i inne. Jakie? O tym napiszemy w następnym numerze „Psk”. 

co W zAmiAn?
No właśnie. Co w zamian. Na już możemy dać 10% (w zaokrągleniu 

do pełnego złotego, na teraz 8 złotych) upustu przy zakupie prenumeraty, 
te osoby które już wpłaciły, za flagietkę niech zapłaca nie 29, a 21 złotych. 

Chętni na udział w Marszu Śledzia będą rekrutowani wyłącznie spo-
śród Ambasadorów. Dwóm szczególnie wyróżniającym się Ambasado-
rom przekażemy bezpłatne wejściówki na Marsz, jeśli będzie ich więcej 
– zrobimy losowanie.

Na razie wspomniane wcześniej inne „fanty” dalej znajdują się w sfe-
rze zamierzeń, ale być może coś się z nich jednak skrystalizuje i przy-
bierze konkretną postać.

Pod adresem: ambasador@poznaj-swoj-kraj.pl czekamy na kon-
takt od chętnych. Prześlemy wówczas deklarację przystąpienia do ini-
cjatywy, zawierającą praktycznie tylko zgody na publikacje wizerunku, 
imienia, nazwiska i miejscowości. Zgoda może być oczywiście ograni-
czona tylko do imienia, albo nazwy miejscowości.

Czekamy także na „starych” Ambasadorów. Z naszej strony nic się 
nie zmieniło. Flagietki Państwo mają, zawsze można jednak wystąpić 
o nową, wyślemy w podanych cenach.

Paweł Cukrowski

Obiekty Rekomendowane  
10% zniżki dla naszych Prenumeratorów 

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 tyl-

ko na śniadanie, czy tylko na kolację.

Wycieczka z przewodnikiem
75-329 Koszalin, ul. Kazimierza Wyki 12/8

692-455-178 
biuro@wycieczkazprzewodnikiem.pl
www.wycieczkazprzewodnikiem.pl
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Zniżki dla Prenumeratorów
Biuro Podróży artur

00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9/38
602-431-440 

artur@artur.waw.pl
www.artur.waw.pl
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Państwo Knapowie z Krakowa na spływie kajakowym Nidą.



Wydawnictwo Kartograficzne

Przewodniki i mapy Compass 
 – aktualne, ciekawe, dokładne

Pełna oferta na 
www.compass.krakow.pl


