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Bystrzyca KłodzKa Głuszce w Polsce dooKoła PolsKi czaszKa w Górach stołowych



Chociaż wciąż sporo opóźnieni, zaczynamy przyjmowanie 
wpłat na prenumeratę na rocznik 2022.

Chcemy dać sobie szansę wyrównania, lub chociaż znacznego dogonienia kalendarza i decydujemy się na 
wydanie w roczniku 2022 jedynie czterech, o potrójnej numeracji zeszytów Miesięcznika.

Niestety, znów musimy podnieść cenę naszego periodyku, i to już od tego numeru, który Państwo trzy-
mają w ręku. Powód jest chyba wszystkim dobrze znany – inflacja. Cena pojedynczego egzemplarza wzro-
śnie symbolicznie, bo o jedną złotówkę, ale jednak. Cena papieru wzrosła o trzydzieści lub więcej procent 
(w zależności od dostawcy), za chwilę wzrosną ceny prądu, co oznacza podwyżki cen wszystkiego, a i pocz-
ta dawno (półtora roku) nie podnosiła swoich cen...

Nie wiemy, co będzie dalej, jak się będzie rozpędzać inflacja w najbliższych miesiącach, stąd bardzo trudno 
wyrokować o poziomie cen w 2022 roku. Nauczeni doświadczeniem jednak, sadzimy, że „taniej już nie bę-
dzie”, co najwyżej ceny mogę nieco wyhamować, ale czy tak będzie, to na to pytanie nikt dziś rozsądnie nie 
odpowie. Być może za kilka miesięcy trzeba będzie znów podnieść cenę, o kolejną złotówkę, może więcej?

Wygrali ci, którzy wpłacili na prenumeratę 2021, oni nie muszą sie obawiać wzrostu cen. Oczywiście 
najwięcej wygrali ci, którzy wpłacili najwcześniej.

Podobnie chcemy zrobić i teraz ogłaszając prenumeratę na 2022 rok, gdyż wzorem roku ubiegłego za-
stosujemy zasadę „kto wcześnie płaci – oszczędza”, i prenumeraty opłacone już teraz będą tańsze, od tych 
opłacanych później. Ale tu mogą rodzić się u niektórych wątpliwości: – mają opóźnienie, nabiorą pieniędzy 
– i szukaj wiatru w polu! Cóż, są i tacy, ale my jesteśmy aż nazbyt zakochani w polskich klimatach, że nigdzie 
stąd nie uciekniemy, podobnie jak wielu z Was nigdy na stałe nie wyjedzie z kraju. Tak już z niektórymi jest...

Konkrety – w ramce wyżej. Ja tylko przypomnę, że te ceny obowiązują jedynie do momentu ukazania 
się numeru 4-6/2021. Potem będą wyższe (podwyżka niezależna od inflacji, w ramach „kto płaci szybko – 
oszczędza”), aż do uzyskania ceny docelowej. W wersji podstawowej prenumerata rocznika 2022 docelo-
wo będzie kosztować 75 złotych, o ile pozwoli na to inflacja.

Jeszcze bardzo ważne uwagi!
Osoby płacące na poczcie lub przez agentów, bardzo proszę o kontrolę tego, co oni tam wpisują jako ad-

res do wysłania Miesięcznika. Zbyt często dostajemy tak zatytułowane wpłaty: Imię Nazwisko; Pn, os. O-a 
xx/yy, albo Imię Nazwisko, ws Kowale xx/yy, albo Imię Nazwisko, JG, ul. Xxxxx. 

Z zagadkowym skrótem, bez kodu pocztowego jesteśmy bezradni. Pieniądze dochodzą, agent przeka-
zał, ale od kogo one są? Dla nas to bardzo ważne. Jeszcze pół biedy, jeśli kwota odpowiada dokładnie cenie 
prenumeraty, ale jeśli jest inna – to trudno nawet wystawić paragon na taką wpłatę...

Jeśli jesteś już Prenumeratorem – podaj tylko swój numer. Jeśli jednak zmieniłeś adres – daj nam wyraź-
nie o tym znać! W komentarzu do przelewu! Mailem – wyłącznie w ciągu roku wydawniczego, tytułując 
wiadomość: ZMIANA ADRESU DOSTAWY!

I to chyba wszystko? 

Chyba nie! Powracamy do zabawy 
„Przyślij nam swoją fotografię na tle...” 
Jednak dotyczyć ona będzie tylko Pre-
numeratorów Redakcyjnych.

Już od tego numeru będziemy zazna-
czać    miejsca, z których chcieliby-
śmy otrzymać od Was zdjęcie. Będziemy 
je publikować w dziale „Nasi Czytelnicy”, 
oraz na naszym profilu na FB. Fotki z fla-
gietką lub okładką „Psk”.

Prenumerata 2022
  

wysyłka pocztą  
ekonomiczną    priorytetową

63 zł     69 zł

e-Prenumerata 2022
(PDF) 

48 zł

Prenumerata 2022
i elektroniczna (PDF) 

99 zł

Prenumerata 2022
 zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem 

wysyłka pocztą  
zwykłą  

73 zł

Prenumerata 2022
 za pobraniem - tylko pierwszy numer 

potem jak zwykła 
wysyłka pocztą  

ekonomiczną    priorytetową

76 zł     81 zł

Prenumerata 2022
 zagraniczna 

117 zł

Prenumerata 2022 
+ 2 egzemplarze na ten sam adres 

wysyłka pocztą  
ekonomiczną    priorytetową

113 zł     119 zł

Prenumerata Redakcyjna 2022

Numer konta:   02  1020  1026  0000  1602  0119  3895 Oferta ważna do dnia ukazania się numeru 04-06/2021

Numery archiwalne!

Rocznik 2019  – 9 zł/ egz 
Rocznik 2020 – 12 zł/ egz

BIC (Swift) BPKO PL PW

W numerze 11/2020 opubli-
kowaliśmy konkurs polega-
jący na odgadnięciu autora 
projektu srebrnej dwuzło-
tówki z lat międzywojennych. 
Wyniki miały być ogłoszone 
w numerze 12/20. Niestety, 
z braku miejsca musieliśmy 
przełożyć tę publikację do 
bieżącego numeru.

Dostaliśmy 14 maili  
i jedną kartkę.
Szczęście uśmiechnęło 
się do:

p. Aleksandry 
     Saganowskiej z Łodzi,
p. Marcina Gruszki 
     z Grodziska  
     Mazowieckiego,
p. Dariusza z Legnicy,
p. Henryka z Jaworzna,
p. Leszka z Starachowic,
p. Zdzisława ze Świdnicy.

Gratulujemy!

Projektantem srebrnej mo-
nety zwanej „Polonią” albo 
„Głową Kobiety” był Antoni 
Madeyski. 

Fundatorem srebrnych oko-
licznościowych monet jest 
NBP Oddział w Krakowie.

Studio S5 Warszawa,  
ul. Ciołka 35/62

tel: 511-757-559

Profesjonalne czyszczenie  
matryc fotograficznych

Naprawa kompaktów i lustrzanek
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itam serdecznie wszystkich „starych” i „nowych” Prenumera-

torów magazynu „Poznaj swój kraj”. Zaczynamy kolejny rocznik tego naj-
starszego tytułu krajoznawczego na polskim rynku wydawniczym. Mam 
nadzieję, że nowym Czytelnikom spodobają się nasze podróże po Polsce, że 
będą mieli sposobność poznać nowe miejsca, albo na te sobie już znane spoj-
rzeć z innej strony, z boku, bez napięcia i bez zobowiązań. Bez pośpiechu. 
Na spokojnie, siedząc w wygodnym fotelu, w zaciszu swojego mieszkania, 
kto wie, może wspominając niedawne wyjazdy, a może już planując nowe?
Przy takich chwilach warto napić sie gorącej herbatki, a w czym, jeśli nie 
w „firmowym” kubeczku taka herbata smakować będzie najlepiej? 

Mamy dla was oryginalne i niepospolitego kształtu kubeczki. Pojemność 
mają standardową – 250 ml, a niestandardową – krawędź, idealnie wpaso-
wującą się w usta. Proszę się przyjrzeć. Ten kształt działa!

A gdy już herbatka będzie gotowa, czas zabrać się do lektury. Przypomnijmy sobie, jak to było na Marszu Śle-
dzia, przy okazji – jeśli chcesz wziąć w nim udział – przeczytaj zaraz na następnych stronach, co trzeba zrobić, 
by zdobyć wejściówkę na tę Imprezę.
Zapraszam do kamiennego miasta – Bystrzycy Kłodzkiej, jednego z niewielu w Polsce z dobrze zachowanymi 
murami obronnymi z dawnych wieków. I z niezwykłym kościołem o... dwóch nawach, rzecz chyba nigdzie in-
dziej nie spotykana!

Zapraszam na wspólną z p. Agnieszką i p. Jerzym wędrówkę szlakami beskidzkimi, a także całodniową włóczę-
gę rowerową wśród ptaków Parku Narodowego Ujście Warty. To wymarzony teren dla rowerzystów!
Motocyklistów, i nie tylko, z pewnością 
zainteresuje dziesięciodniowa wyprawa 
motocyklowa „Dookoła Polski”. W tym 
numerze pierwszy jej odcinek wzdłuż po-
łudniowej granicy naszego kraju.
I jeszcze tylko spotkanie z głuszcami. Nie-
zwykle trudno jest dziś spotkać w naturze 
dziko żyjące te ptaki. O ile akurat nie... 
głuchną, są niezwykle czujne i trudno la-
ikowi je spotkać, a już o zobaczeniu sa-
miczki w gnieździe nie sposób nawet po-
myśleć, zresztą spójrzcie tylko (str. 93)! 
Dlatego tak cenną jest możliwość zoba-
czenia tych ptaków w Ośrodku Hodowli 
Głuszca w Brzózie Królewskiej niedale-
ko Leżajska.

I ostatnia zapowiedź. To skała, o której 
wielu słyszało (jak o głuszcach), ale nie-
wielu widziało (dokładnie tak samo!). To 
„Czaszka” w Górach Stołowych. Powód 
był taki, że leżąc poza wyznaczonymi szla-
kami, bardzo trudna była do odszukania, 
a legalnie w ogóle było to niemożliwe.
Od niedawna jest inaczej. Szlak jest wy-
znakowany i wytyczony. Czekamy na 
Wasze fotki (z flagietką lub Miesięcz-
nikiem) przy tej skale!

Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski

Moi mili

I my też mamy swój kubeczek... Jest śliczny i deli-
katny, i całkiem inny od setek i tysięcy mu podob-
nych. Nie ma bowiem płaskiego rantu, a taki trochę 
„wklęśnięty”. Daje to maksymalną przyjemność pi-
cia, gdyż usta idealnie układają się na dopasowanym 
do nich rancie kubka.

Pojemność kubeczka to 250 ml, a jego ciężar - 275 gramów.
Wysokość - od 9,5 do 10,0 centymetra,
Średnica o góry – ok. 8,5 cm,
Średnica u podstawy – ok. 5,5 cm.

Kubeczek zapakowany jest w zbliżony do sześcia-
nu biały kartonik z okienkiem. 

Cena kubeczka to 39 złotych, a koszt wysyłki - 
15 złotych niezależnie pocztą, czy paczkomatem. 
I także niezależnie od zamówionej ilości.
Prenumeratorom wysyłamy bezpłatnie, ale tylko razem z ko-
lejnym wydaniem Miesięcznika.

Jak kupić?
Proszę wpłacić odliczoną kwotę na nasz numer kon-
ta (jest na naszej stronie www, i w każdym numerze 
Miesięcznika). W komentarzu do przelewu prosimy 
podać adres wysyłki, nazwisko i imię osoby odbiera-

jącej, a jeśli miałby to być paczkomat, to zamiast ad-
resu – numer telefonu i adres mailowy. A także iden-

tyfikator paczkomatu. A my już pakujemy...
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Marsz Śledzia 2021 
przeszedł do Historii...
Jak było?

temat miesiąca

Rewa

Fantastycznie! Pogoda (choć nie było trzydziestu stopni), nie zawiodła, 
zresztą jak zwykle, „frekwencja” również... Humory dopisywały, śledzik  
jako przekąska na środku Zatoki smakował wybornie,  
a my już zapraszamy do Marszu Śledzia 2022!

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 689
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PolsKie miasta

Bystrzyca Kłodzka 
miasteczko z potencjałem

Bystrzyca 
Kłodzka

Widok znad Bystrzycy na Bystrzycę

Chyba najbardziej tajemniczy wjazd do miasteczka jest od strony 
północnej, od Wrocławia i Kłodzka. Odbywa się to pod potężnym, 
wysokim tunelem linii kolejowej, zbudowanej w 1875 roku. Wtedy to 
Bystrzyca otrzymała połączenie z jednej strony z Wrocławiem i Berlinem, 
a z drugiej – z Wiedniem i Pragą (w tym kierunku nieco później).
Dalej wjazd do miasta prowadzi czymś w rodzaju krętego wąwozu, 
i zaczyna się robić ciekawie...

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 689



Wysoka
Pieniny   

GórsKim szlaKiem

Pieniny

Bodaj, czy nie najpiękniejsze polskie góry – Pieniny, jakoś tak 
ostatnio leżały u nas odłogiem. Opisywane były ze trzy lata temu, 
przy okazji „zdobycia” Trzech Koron i Sokolicy. Jeszcze wówczas stał 
tam kikut reliktowej sosny, ujętej w naszej „Liście Drzew”, więc by 
nieco odświeżyć temat Pienin, wybrałem się tam z „wizytą”.

Obiekt 
Rekomendowany

Pensjonat  
„Trzy Korony” 

34-460 Szczawnica,  
ul. Słoneczna 4

tel. 503-622-488
trzykorony.gron@wp.pl 
www.trzykorony.net

Obiekt 
Rekomendowany

Schronisko  
„Groń” 

34-460 Szczawnica,  
Palenica, Groń 14
tel. 512-744-135

trzykorony.gron@wp.pl 
www.trzykorony.net/bar-gront

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 689
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Ośrodek Hodowli 
Głuszca 
w Nadleśnictwie Leżajsk

Brzóza 
Królewska

„Ściana Płaczu” - oryginalna ozdoba wnętrza Sali Konferencyjnej Nadleśnictwa

za lasami, za drzewami stoi domek z kurczakami, te pisklaki 
nie są zwykłe, a do obcych nienawykłe, w środku, w boksie za 
lustrami znajdziesz głuszca. chodź tam z nami!

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 689
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Zamek w Kryłowie 
nad Bugiem

zamKi i ruiny

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Kryłów

Obok Szydłowca i Oporowa – jedyny położony w Polsce na 
wyspie – ostrowie Bugu. Mimo tego zniszczony wkrótce po jego 
zbudowaniu. Właściciele albo wykazali się krótkowzrocznością, 
albo nie docenili broni palnej, budując w końcu szesnastego wieku 
ceglany zamek bez ziemnych szańców wokół niego.
Zamek w Kryłowie nad Bugiem.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 689
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Potaczkowa
   

Góry i wzniesienia

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Potaczkowa

Jeszcze do niedawna na Potaczkową nie prowadził żaden znakowany szlak 
turystyczny. Położona na uboczu popularnych tras, odwiedzana była jedynie 
przez ptaki, które upodobały sobie to miejsce. Ale i dziś nad polami Potaczkowej 
w słoneczne dni przelatują myszołowy, zaś na wiosnę majestatycznie szybują 
orły przednie. Rzadziej pojawiają się tam jastrzębie i orliki krzykliwe.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 689



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Główny Szlak  
Beskidzki  dzień 7  
Bartne – Wysowa-Zdrój  28 km 
(łącznie 225 km) 

wyPrawa z PlecaKiem

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana w Bartnem.

Siódmy dzień na GSB wreszcie wita nas słońcem i wlewa w nas dużo 
optymizmu. Kryzysy związane głównie z fatalną pogodą są już za nami. 
Czujemy się świetnie, znacznie lepiej niż w pierwszych dniach, bo nasze 
organizmy przestawiły się już na tryb marszowy. Jedyny problem na dziś jest 
taki, że nie mamy zarezerwowanego noclegu, ale przecież „jakoś to będzie”...

Bartne

Wysowa-Zdrój 

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 689
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Wiatrak  
w sierpeckim skansenie 

architeKtura drewniana

Gdzieś poginęły z polskiego krajobrazu liczne jeszcze w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku wiatraki, mielące okolicznym 
gospodarzom zebrane z pól zboże na mąkę. Dziś już niemal nie sposób 
znaleźć stojących w polu (stosunkowo najwięcej ich pozostało w Wielkopolsce) 
chociażby pozostałości po nich, nie mówiąc już o takich, które są sprawne 
i zdolne do podjęcia pracy.

Sierpc

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 689

53



W 10 dni dookoła Polski
na motocyklach

Pomysł na wycieczKę

Miała być Francja, Les Grandes Vacances, a w szczególności 
niewysokie, acz pełne soczystych krajobrazów Wogezy. 
I to, co motocykliści lubią najbardziej: świetnej jakości drogi 
z dziesiątkami i setkami zakrętów, serpentyn i agrafek. 
Niestety pojawiła się pandemia i wyjazd niemal z dnia na 
dzień stał się niemożliwy. Co w zamian?

Okolice Zapory Złotnickiej

Sucha
Szczawnica

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 689
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Historia Tadeusza 
Pankiewicza

Aptekarz z krakowskiego getta

muzeum

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Kraków

Dziś chyba każdy wie kim był Oskar Schindler i zna historię 
krakowskich Żydów, których ocalił przed śmiercią. Powszechnie znana 
jest też Irena Sendlerowa, która ratowała żydowskie dzieci. O wiele 
mniej osób słyszało o pewnym aptekarzu z Krakowa – Tadeuszu 
Pankiewiczu, a szkoda, bo był jednym z tych, którzy narażając własne 
życie pomagali innym przetrwać czas Zagłady.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 689



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Palisada 
przeciwczołgowa 
w Bolejnach
   

FortyFiKacje

Bolejny

Niemcy, planując w latach trzydziestych podbój świata, za wszelką cenę  
pragnęli uniknąć wojny na dwa fronty. Ich pierwotne plany zakładały 
początkowo podbój Francji, choćby dlatego by wziąć odwet za 
przegraną Wielką Wojnę, ale mieli świadomość tego, że gdy oni ruszą na 
zachód, to od wschodu uderzy na nich wierny sojusznik Francji – Polska.

Zatrzymać czołgi!

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 689
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Można dojść 
do Skalnej Czaszki

Głazy i ostańce

Kudowa-Zdrój

Na terenie naszego kraju jest wiele pięknych i okazałych skał 
i ostańców. Wystarczy wspomnieć tu Maczugę Herkulesa, 
Bramę Krakowską, czy np. Głaz Mszczonowski.
Niemniej chyba najwięcej skalnych piękności w Polsce znajduje 
się jakby w powołanym do tego miejscu, a mianowicie na 
terenie Parku Narodowego Gór Stołowych.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 689
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Ujście Warty 
Rowerem wśród ptaków

rowerem na weeKend

Kostrzyn 
nad Odrą

Park Narodowy Ujście Warty chociaż zdecydowanie kojarzy się z siedliskami 
i ostoją ptaków, ale także podglądaczami ptasiego życia, budzącymi się 
o świcie i objuczonymi aparatami z długimi jak czołgowe lufy obiektywami, 
pędzącymi do wież i punktów obserwacyjnych, to jednak jest także świetnym 
celem rowerowych wypraw rodzinnych, bo z wysokości rowerowego siodełka 
tereny nad Wartą, w okolicach Słońska i Kostrzyna nad Odrą, prezentują się 
równie zachwycająco, co ich ptasi mieszkańcy przez lunety.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 689
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nasi czytelnicy

dostaliśmy taki oto list:

„Szanowna Redakcjo,
Mam na imię Antek.

Mam 11 lat i po wakacjach idę do V klasy. 
Lubię robić zdjęcia i filmiki. Przesyłam Wam zdjęcia z Mazur, 

w tym jedno niesamowite, zrobione w nocy księżycowi. Robiłem 
zdjęcia przy różnej pogodzie, Mazury są piękne.

Może zechcecie je opublikować? Bardzo dziękuję.
Antek, sierpień 2021”

chcemy, i publikujemy. i dziękujemy za pamięć o nas. czekamy  
na następne zdjęcia, także od innych młodych fotografów.

Niestrudzony p. Andrzej Ulatowski z Francji jak zwykle swoje 
urlopy spędza w Polsce. Mimo pandemii było też tak i w tym 
roku. Otrzymaliśmy od niego pozdrowienia ze zdjęciami 
monumentalnych drzew, których jest wielkim miłośnikiem. 
Dziękujemy!
Jedno z tych drzew znamy bardzo dobrze...

Także od p. Michała z Łodzi dostaliśmy 
kilka fotek, dokumentujących jego ostatnie 
wyprawy krajoznawcze, dziękujemy!
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Ewangelicko-Augsburski
Cmentarz (Luterański) w Warszawie

nie tylKo PowązKi

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Warszawa

Dziś to niemal centrum miasta, ale jeszcze dwieście kilkadziesiąt lat temu miejsce to 
położone było  już za obwałowaniami Warszawy. Gdy więc w końcu osiemnastego 
wieku zabroniono pogrzebów na terenie miasta, miejsce na cmentarz tuż za 
jego wałami, wykonanymi na rozkaz marszałka wielkiego koronnego Stanisława 
Lubomirskiego z obawy przez zarazą, wydawało się być idealne.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 689
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Koniczyna 
łąkowa

w świecie roślin
Ta szeroko rozpowszechniona roślina 
z rodziny bobowatych, o łacińskiej 
nazwę Trifolium pratense, jest często 
odwiedzana przez różne owady, 
szczególnie motyle, które chętnie 
przylatują do jej miododajnych 
jasnopurpurowych kwiatów.

Krzyżówka             nr 689

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym
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Brama Twardowskiego
Jura Krakowsko-Częstochowska

z naszej oKładKi

Złoty Potok

To nieprawda, że Bajkonur był pierwszy. Także Amerykanie mocno 
odstają w wyścigu zdobywania kosmosu, a także lotów na Księżyc. 
W okolicach Złotego Potoku, Żarek i Siedlec na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej, wszyscy wiedzą, że pierwszym, kto z Ziemi dotarł 
na Księżyc był nie kto inny, jak Pan Twardowski.
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Głuszec
(Tetrao urogallus)

Bliżej zwierząt

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

W Polsce to dziś niezwykle rzadki ptak. W kilku izolowanych miejscach 
doliczono się go około czterystu sztuk w całym kraju.

Wiek głuszca można poznać ( 
w przybliżeniu oczywiście) po 
końcówkach piór w wachlarzu 
ogona. Im są one bardziej 
płaskie - tym ptak jest starszy. 



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

zdjęcie z  poprzedniego numeru przedstawia łuk triumfalny w ślesinie, zwany 
także „Bramą napoleona”. Budowlę wznieśli mieszkańcy tego miasta licząc na 
przejazd pod nim samego ”cesarza Francuzów”.
niestety, doczekali się tylko przejazdu pod nią sobowtóra,i  to dopiero z okazji 
dwusetnej rocznicy powstania „łuku”.
dostaliśmy 35 odpowiedzi mailowych i dwie kartki.
nagrodę wylosował p. roman domański ze swarzędza.

KONKURSy I ROZWIąZANIA 

Co to za  
miasto?

zdjęcie przedstawia cztery wieże. to widać. ale do jakiej budowli należą? i gdzie 
się ta budowla znajduje? o to pytamy.

Każdego roku w letnie miesiące wylegują się tam setki i tysiące ludzi. czy wszyscy zwracają uwagę na ten biało-czerwony 
słupek? chyba nie, chociaż pewnie jest ich większość.
a ty wiesz, co on oznacza?

Fotozagadka

Znasz-li

jego nazwę zna każdy miłośnik historii ii wojny światowej, bo chociaż samo nie wyróżniło się w niej 
niczym szczególnym, to już jego okolice - i owszem... 

Na odpowiedzi 
do wszystkich 

konkursów 
czekamy do  

22. listopada 
2021 roku.

Prosimy każdego, 
kto zechce aby 

umieszczono jego 
imię i nazwisko 
w naszym Mie-

sięczniku, a tak-
że miejscowość, 

w której mieszka, 
aby udzielił nam 
wyraźniej na to 
zgody, poprzez 

dopisanie do swo-
ich odpowiedzi 

formułki:  
Proszę o publi-
kację podpisu 

do odpowiedzi: 
Paweł Cukrowski 

z Warszawy  
(proszę oczywi-

ście podać swoje 
dane...). 

Wobec obecności aż siedmiu różnych stałych konkursów, i ósmej - krzyżówki, a od 
czasu do czasu jeszcze konkursów okazjonalnych, bardzo prosimy o umieszczanie  
JEDYNIE WAŻNYCH nagłówków w Państwa mailach z odpowiedziami.

Od teraz będziemy „liczyli” tylko takie odpowiedzi, które są zatytułowane:
– „Miasto”, i kolejny numer czasopisma, np. Miasto 689,
– „Fotozagadka”, i kolejny numer, np. Fotozagadka 689,
– „Znaszli”, i kolejny numer, np. Znaszli 690,
– „Obiekt”, i kolejny numer, np. Obiekt 692,
– „Wodospad”, i kolejny numer, np. Wodospad 693,
– „Drzewo”, i kolejny numer, np. Drzewo 694,
– „Krzyżówka”, i kolejny numer, np. Krzyżówka 694.

Niestety, opracowywanie blisko trzystu odpowiedzi (są jeszcze kartki pocztowe, kolorowanki 
i KdU) nie jest sprawą prostą i szybką, a wielokrotne przechodzenie w głąb wiadomości i ciągła 
ręczna segregacja odpowiedzi sprawia, że jest to zbyt czasochłonne, a przy tym „pomyłkogenne”.

W konkursach tego wydania Miesięcznika „niesfornym” Czytelnikom będziemy na to zwracać 
uwagę, a od numeru następnego (czyli 690), błędnie zaadresowane odpowiedzi będziemy po 
prostu kasować... Przykro nam, ale alternatywą jest „kasata” konkursów, może z ograniczeniem 
do krzyżówki i jeszcze czegoś...

jeziorka duszatyńskie w Bieszczadach, Kolorowe jeziorka w ru-
dawach janowickich, a także barwne jeziorka znajdujące się na 
łuku mużakowskim przy granicy z  niemcami to nie są prawi-
dłowe odpowiedzi. na szczęście większość z was wskazała pra-
widłowo, że chodzi o rezerwat morasko w północnych rejonach 
Poznania, a chyba nawet już poza miastem, gdzie pięć tysięcy lat 
temu spadł grad meteorytów, wybijając potężne kratery w ziemi. 
te wypełniły się woda i... jeziorka (z kosmosu) gotowe.
otrzymaliśmy 29 odpowiedzi mailem i jedną kartkę. aż dziewięć 
odpowiedzi było błędnych.
nagrodę wylosował p. roman Bączyk z Poznania. Gratulujemy!

Znasz-li - rozwiązanie

Fotozagadka - rozwiązanie

Co to za miasto? - rozwiązanie

żagań.
wydawało sie nam, że zagadka nie będzie trudna, ale po ilości odpowiedzi moż-
na chyba uważać, że jednak jest inaczej...
a na fotce widoczna jest wieża kościoła wniebowzięcia nmP zespołu poaugu-
stiańskich budynków klasztornych w żaganiu.
dostaliśmy 18 odpowiedzi, wszystkie prawidłowe, nagrodę wylosował p. janusz 
ze skwierzyny. Gratulujemy!

Nagrody do konkursów funduje   

Wydawnictwo Kartograficzne  

odpowiedzi prosimy wysyłać na adres: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl
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ARTyKUŁ ARCHIWALNy  PSK 02/1979

Kiedyś tak mówiono na wiedźmę, a nawet na 
nierządnicę, ale to pewnie pod wpływem języka 
ukraińskiego i z dzisiejszą wydmą niewiele 
miało to wspólnego. U nas w siedemnastym 
wieku wydma była po prostu „wydęciem”, a od 
osiemnastego wieku to już „pagórek z piasku 
naniesionego przez wiatr”, choć regionalnie 
mówiło się jeszcze niedawno o wydmach 
śniegowych, czyli zaspach.

Felieton BralczyKa

Wydma

W poprzednim numerze „Psk” pytaliśmy niezwykle wyrośnięty bluszcz, obra-
stający budynek gospodarczy pałacu w Łebuni k. Lęborka.
Chyba trudne pytanie, bo dostaliśmy tylko 17 maili i żadnej kartki. Jedna od-
powiedź była błędna.
Nagrodę wyślemy do p. Grażyny Jankowskiej z Zielonej Góry.

stoi przy drodze, dla chcących je odszukać nie powinno więc stanowić to 
problemu, tylko... czego szukać i gdzie?
co to za drzewo? i gdzie stoi? alternatywnie prosimy podać jego numer na 
naszej Liście Drzew. 
na odpowiedzi czekamy do 22. listopada 2021. 

Co to za drzewo?

Co to za drzewo? - rozwiązanie

Tak czy inaczej, wydma była wynikiem wydęcia, wydmucha-
nia. Nadąć można balon, a wydąć na przykład policzki lub 
wargi. Niedokonanym odpowiednikiem czasownika wydąć 

jest oczywiście wydymać, a tu już inne znaczenia się nasuwają. 
Z wydęciem łączy wydymanie 

Jerzy Bralczyk 

NaGrody fuNduje

Wydawnictwo Kartograficzne

KonKursy

Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 689



...z letnich czasów
w but zgrzewany się wystroisz.
na podeszwie bez obcasów.
a robota takiej wiary,
że się puszczaj na moczary,
suchą nogą przejdziesz stawy.

Parafraza „Kordiana” j. słowackiego.

Wodoszczelne ochraniacze na obuwie

Na błoto, na brody, na deszcz...  na rower, na łódkę, na...

Nakładki ochronne na każde buty o płaskim obcasie.

Ochrona przed wodą i błotem. 
W obie strony! Co to znaczy?
Przejdziesz w nich każdy zabłocony szlak, a przed wejściem do schroniska zdejmiesz ochraniacze i wejdziesz w czystych butach, 
i odwrotnie – zakładając je na buty zabłocone – nie nabrudzisz ani w schronisku, ani w pensjonacie. Ani w samochodzie.

Rewelacyjne dla rowerzystów. 
Ich obuwie brudzi i moczy się nawet, gdy nie pada deszcz. Wystarczy, że droga jest mokra, a już z przedniego koła odrywają się 
cząstki błota i krople brudnej wody na stopy.
Dobierzemy każdą wielkość z zakresu 33 do 45, wystarczy, że podasz nam jaka jest długość podeszwy Twojego buta, i czy to 
jest duży but trekkingowy, czy delikatniejszy – sportowy.

Jak kupić?
Proszę wpłacić odliczoną kwotę na nasz numer konta (jest na naszej stronie www, i w każdym numerze Miesięcznika). W komen-
tarzu do przelewu prosimy podać adres wysyłki, nazwisko i imię osoby odbierającej, a jeśli miałby to być paczkomat, to zamiast 
adresu – numer telefonu i adres mailowy. A także identyfikator paczkomatu. A my już pakujemy...


