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Prenumerata 2022
  

wysyłka pocztą  
ekonomiczną    priorytetową

72 zł     78 zł

e-Prenumerata 2022
(PDF) 

56 zł

Prenumerata 2022
i elektroniczna (PDF) 

110 zł

Prenumerata 2022
 zabezpieczona przed pogięciem i zalaniem 

wysyłka pocztą  
zwykłą  

84 zł

Prenumerata 2022
 za pobraniem - tylko pierwszy numer 

potem jak zwykła 
wysyłka pocztą  

ekonomiczną    priorytetową

85 zł     91 zł

Prenumerata 2022
 zagraniczna 

135 zł

Oferta ważna  
do dnia ukazania 

się numeru  
07-09/2021

Prenumerata Redakcyjna 2022

Numer konta:   02  1020  1026  0000  1602  0119  3895

Numery archiwalne!

Rocznik 2019  – 10 zł / egz 
Rocznik 2020  – 14 zł / egz

BIC (Swift) BPKO PL PW

Studio S5 Warszawa,  
ul. Ciołka 35/62

tel: 511-757-559

Profesjonalne czyszczenie  
matryc fotograficznych

Naprawa kompaktów i lustrzanek

Jak kupOWać?
Prosimy o przelew odliczonej, uwzględniającej koszt przesyłki 
kwoty na numer konta: 02 1020 1026 0000 1602 0119 3895. 
Prenumeratorów prosimy o podanie swojego numeru. 

W komentarzu/tytule przelewu prosimy podać:
– nazwę zamawianego artykułu i jego ilość,
–  dla wysyłki pocztą: imię, nazwisko i adres z kodem pocz-

towym,
–  dla wysyłki paczkomatem: adres e-mail, nr telefonu ko-

mórkowego i ew. numer paczkomatu.

Cena 35 zł 

Duża, pięciolitrowa saszetka na 
rower i całodniowe wypady w góry. 
Nie obciąża ramion, i nie „grzeje” 
w plecy. 
Zmieścisz wszystko!

Polecamy lornetki i lunetki 
turystyczne : lekkie, zgrabne, 
przydatne i niedrogie.
Przysłużą się nie tylko na szlaku 
(ptaki, znaki, widoki...) ale  
także nad morzem i w górach.

Lornetki i lunetki 
turystyczne

Minilunetki 8x 

Cena 29 zł

Lornetka klasyczna 
10-30x

Cena 89 zł

Lornetka  
kompaktowa 8-16x

Cena 65 zł

i my też mamy swój ku-
beczek... Jest śliczny 
i delikatny, i całkiem in-
ny od setek i tysięcy mu 
podobnych. Nie ma bo-
wiem płaskiego rantu, 
a taki trochę „wklęśnię-
ty”. daje to maksymalną 
przyjemność picia, gdyż 
usta idealnie układają się 
na dopasowanym do nich 
rancie kubka.

Pojemność kubeczka  – 250 ml
Ciężar  – 275 g.
wysokość  – od 9,5 do 10,0 cm,
Średnica o góry  – ok. 8,5 cm,
Średnica u podstawy  – ok. 5,5 cm.

Cena 39 zł
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A  
 
 
leż się porobiło! Ale na szczęście się udało. Chodzi oczy-

wiście o papier, a właściwie jego brak. Narzekałem poprzednio 
na wzrost jego cen o trzydzieści procent, dziś patrzę na to z roz-
bawieniem, bo ceny znów podskoczyły o kolejne trzydzieści pro-
cent, a w niektórych drukarniach jeszcze więcej... Ale to jeszcze 
nie wszystko. Problemem stała się nie tylko cena, ale i jego dostęp-
ność. Terminy druku dawne przez niektóre drukarnie liczone by-
ły w... miesiącach. 

„Ale co mnie to obchodzi”? zapyta być może niejeden z Was. 
Kto wie, czy niejednemu nie zadrży ręka, gdy oko spojrzy na nową 
cenę Miesięcznika. Niestety, by „związać koniec z końcem” zacho-
wując dotychczasowy poziom nie można było inaczej. Także na 
jakości papieru nie zamierzamy oszczędzać. Już około 1/3 naszych 

Prenumeratorów wybiera wesję zabezpieczoną przez zniszczeniem w transporcie, przecież nie po 
to, by potem taką otrzymaną  „nówkę sztukę” oddawać na makulaturę?
Stąd kolejna podwyżka ceny i Miesięcznika, i jego prenumeraty. A co będzie po Nowym Roku? Wej-
dą kolejne podwyżki prądu, ogrzewania, podatków. Poczta też już podniosła ceny wysyłki paczek, 
a w lutym pewnie ceny pozostałych usług. 
Ale dość narzekania, byle do wiosny!

Zapraszam wszystkich spragnionych ruchu, słońca i świeżego powietrza na wycieczki z nami, 
a konkretnie z p. Agnieszką szlakami Beskidu Niskiego i Sądeckiego, na kolejnym etapie Głównego 
Szlaku Beskidzkiego, i z p. Ewą – w Tatry na cztery dwutysięczniki naraz! Szkoda, że nie jesienną 
porą, ale p. Ewa zapowiedziała i taką  przyszłym roku. O co chodzi? O sit skucinę, której czerwony  
kolor daje nazwę pewnym szczytom w Tatrach. 
Rowerzystów, i pieszych też, zapraszam na wędrówkę po Łuku Mużakowskim – wciąż nieodkrytej 
krainie „zachodniej ściany” Polski, powstałej za przyczyną działalności człowieka. Mamy też coś 
dla motocyklistów – bieszczadzkie serpentyny i zwiedzanie częściowo zamkniętej dziś dla tury-
stów „ściany wschodniej” naszego kraju.
Tyle wycieczek. A do zwiedzania? Też sporo: Sieradz, twierdza w Modlinie, niezwykły drewniany 
kościółek w Klępsku, przerażająca „Czaszka” w Górach Stołowych, Rowokół...
Zanim przyjdzie wiosna, i sami wyruszymy na szlak – przeczytajmy, co nas może tam czekać...

Do zobaczenia na szlakach!
Paweł Cukrowski

Moi mili

    N a s i  c z y t e l N i c y   ,     N a s i  c z y t e l N i c y   ,    N a s i  c z y t e l N i c y   ,    N a s i  c z y t e l N i c y   ,    N a s i  c z y t e l N i c y     ,   

P. Andrzej Ulatowski z Francji przysłał nam kilka fotek, między innymi z Bystrzycy Kłodzkiej, miasta opisy-
wanego w poprzednim numerze „Poznaj swój kraj”, a w którym bawił on jakiś czas przed nami. Dziękujemy!
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Zaproszenie do Konkursu
Ogłaszamy Konkurs na najpiękniejsze fotografie własnej okolicy, 
miast i wiosek w których mieszkasz lub uczysz się. Nie oczekuje-
my zdjęć z dalekich wycieczek, miejscowości odległych o dzie-
siątki czy setki kilometrów od miejsca zamieszkania. Piękne 
zdjęcia można zrobić także tuż obok własnego domu.

Format pracy?
Oczekujemy wykonania mini-albumu formatu A4, w którym na 
jednej stronie zamieszczony zostanie krótki opis regionu, a na 
pozostałych wklejonych będzie nie więcej niż dziesięć zdjęć for-
matu od 15x10 cm do 30x20 cm. Zdjęcia mają dotyczyć oczywi-
ście opisywanego we wstępie miejsca i być podpisane – ręcznie 
lub maszynowo. Zachęcamy do tego, by wyróżnić swoją pracę 
oryginalnymi zdobieniami.

Całość trzeba koniecznie podpisać wg wzorca zawartego 
w Regulaminie Konkursu. Do tego celu należy przeznaczyć ostat-
nią stronę albumu.

ale co konkretnie?
W albumie zamieśćcie zdjęcia Waszej okolicy, ale wśród tych 
ukazujących jej piękno mogą być także przelatujące ptaki, czy 
gile i sikorki w karmniku. Można, a nawet trzeba wykorzystać 
zimę (oby tylko przyszła!) i pokazać oszronione drzewa, płatki 
śniegu, pokryty lodem staw w parku.

A wiosna? Ile pięknych zdjęć można zrobić pierwszym wio-
sennym kwiatom, przylatującym bocianom, czy nabrzmiewa-
jącym pąkom drzew! Wystarczy tylko wyjść z domu!

Dla kogo?
Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla uczniów starszych klas 
szkół podstawowych (siódmej i ósmej), oraz szkół przysposa-
biających do pracy.

Uwaga: Każdy uczestnik musi posiadać orzeczenie o niepeł-
nosprawności intelektualnej.

Oczekujemy zarówno na prace indywidualne, jak i zbiorowe 
– cała klasa, grupa kolegów/koleżanek, jakieś kółko zaintereso-
wań, rodzeństwo.

kieDy?
Od teraz. Od chwili przeczytania tej informacji tu, bądź na in-
nych stronach: organizatorów, biorących udział szkół, sponso-
rów, patronów itd. itp. Organizator przewiduje finał w połowie 
maja, więc czasu jest jeszcze sporo, a o zakończeniu przyjmo-
wania prac będziecie jeszcze powiadomieni, czy to w „Poznaj 
swój kraj”, czy na wspomnianych wyżej stronach.

terminy?
Na prace Organizator czeka do 20. kwietnia 2022, a ogłoszenie 
wyników i rozdanie nagród nastąpi 12. maja 2022 w Wieliczce.

kto wygra?
Najlepszy. I każdy.

Najlepszy – bo najlepsze prace nagrodzimy oddzielnie, i każ-
dy, bo radość z robienia zdjęć, z podglądania przyrody i wzbo-
gacania swoich doświadczeń fotograficznych każdemu przy-
niesie olbrzymią satysfakcję i zadowolenie z wykonanej pracy.

nagroDy?
Trudno w tej chwili deklarować się z terminem wręczenia na-
gród, bo sytuacja epidemiologiczna nie napawa optymizmem 
i nie można wykluczyć obostrzeń w przejazdach i gromadzeniu 
się, ale jeśli to tylko będzie możliwe, każdego laureata zaprosi-
my do Wieliczki, ugościmy, wręczymy upominki i zaprosimy na 
występy, a także na pełną wrażeń wycieczkę.  

„Uroki Naszej Okolicy 2022”
VI edycja Konkursu Fotograficznego

TeMaT MiesiąCa

Główna strona Konkursu to:  
www.urokinaszejokolicy.wordpress.com. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Organizator –  
zespół szkół im. Brata alojzego Kosiby w Wieliczce.  

Kontakt:  unokonkursfoto@gmail.com

Regulamin znajdziecie także na stronach Miesięcznika  
„Poznaj swój kraj”: www.poznaj-swoj-kraj.pl.
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Sieradz
Miasto z historią

Polskie MiasTa

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Sieradz

Ludzie w widłach Warty i Żegliny mieszkali już w szóstym 
i siódmym wieku naszej ery. Ślady odnalezionego tam grodziska 
datuje się na XI wiek. Kiedy jednak założono osadę w tym miejscu 
– nie wiadomo.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 6904



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

wyPrawa z PleCakieM

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Drugi z rzędu słoneczny dzień na szlaku, stosunkowo niewielki 
dystans do pokonania i meta w kultowej Krynicy-Zdroju, a na 
horyzoncie połowa całego Głównego Szlaku Beskidzkiego. To 
mobilizowało nas tego dnia do wymarszu. Smutna informacja 
była taka, że to nasz ostatni wspólny dzień na szlaku.

Główny Szlak  
Beskidzki  dzień 8  
Wysowa-Zdrój – Krynica-Zdrój 28 km 
(łącznie 225 km) 

Wysowa- 
-Zdrój 

Krynica-Zdrój 

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 690
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Niezwykły kościółek 
w Klępsku

arChiTekTura drewNiaNa

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Klępsk 

Wszyscy wiedzą o przepięknych drewnianych cerkiewkach i kościółkach w Bieszczadach, 
Beskidzie Niskim, czy na Podlasiu. Wielu zna cudownie piękne świątynie drewniane 
stojące na zachodzie Polski w Świdnicy czy Jaworze. Ale chyba niewielu słyszało 
o prześlicznej drewnianej świątyni, zbudowanej w XIV wieku w Klępsku, w środku 
trójkąta wyznaczonego przez Zieloną Górę, Świebodzin i Wolsztyn?

24



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Kasprowy 
Wierch
   

GórskiM szlakieM

Kasprowy 
Wierch

Widok z górnej stacji kolejki linowej
dokończeNie artykułu  

w PSk Nr 690
29



Diabelski Kamień
GŁazy i osTańCe

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Mirachowo

Wiele jest w Polsce miejsc, gdzie w spektakularny sposób swą obecność zaznaczyły 
diabły. Najczęściej są to ślady ich pazurów, rzadziej – kopyt, ale też bardzo często są 
to porzucone przez nie głazy, mające służyć budowie przeróżnych konstrukcji, zwykle 
będących przedmiotem zakładu z lekkomyślnymi, albo nie mającymi innego wyboru, 
ludźmi.

nad Jeziorem 
Kamiennym

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 690

36



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

PoMysŁ Na wyCieCzkę

Początek naszej wyprawy dookoła Polski przebiegał drogami 
południa kraju. Najpierw Pogórze Sudeckie, potem krętymi 
podgórskimi szosami skierowaliśmy się na wschód, aż dojechaliśmy 
do Szczawnicy na nocleg.
Teraz podzielimy się wrażeniami z podróży po Bieszczadach 
i „Ścianie Wschodniej” naszego kraju.

W 10 dni dookoła Polski
na motocyklach
cz. 2

Augustów

Szczawnica

Ech, Bieszczady... 38



Rowokół
   

Góry i wzNiesieNia

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Rowokół

Chociaż ma tylko 115 m n.p.m. i wielu z tego powodu nigdy 
nie uzna go za górę, to jednak dostrzec go można z odległości 
wielu kilometrów, a widoki z jego wierzchołka, wzmocnione 
dwudziestometrowej wysokości wieżą turystyczną, zapierają dech 
w piersi, i wcale nie są gorsze od tych beskidzkich czy karkonoskich.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 690
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Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Muzeum Lotnictwa 
w Krakowie

MuzeuM

Kraków

Muzeum Lotnictwa w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 
powstało w roku 1964 na terenie byłego – obecnie  
nieczynnego na co dzień – poaustriackiego lotniska 
wojskowego Rakowice-Czyżyny.

Mig-21 MF
dokończeNie artykułu  

w PSk Nr 690
49



Lisi Jar
w Nadmorskim Parku 
Krajobrazowym

Parki i rezerwaTy

Posąg króla na wejściu do rezerwatu.

Jastrzębia Góra

55



Twierdza Modlin
ForTyFikaCJe

Modlin

W tunelach twierdzy 59



rowereM Na weekeNd

Łuk Mużakowa to ponoć jedyna na ziemi morena 
czołowa widoczna z kosmosu. Ma kształt...  
oczywiście łuku o długości czterdziestu i szerokości 
od trzech do pięciu kilometrów. Chętnie byśmy 
sprawdzili, ale mamy „mały” problem z dostaniem 
się w kosmos. dlatego łapiemy nasze rowery 
i postanawiamy zobaczyć to wyjątkowe miejsce 
z wysokości siodełka.

Do „Babci”  
przez Afrykę 
Łuk Mużakowa

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Łuk 
Mużakowa

72



Do „Babci”  
przez Afrykę 
Łuk Mużakowa

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Martwy las

RoweRem na weekend
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Kościół Bożego Ciała 
na krakowskim Kazimierzu  

koŚCioŁy i saNkTuaria

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Kraków

Dzielnica krakowska Kazimierz zamieszkiwana była przed II wojną 
światową w większości przez ludność pochodzenia hebrajskiego. 
Tworzyła osobliwą enklawę żydowską na terenie Krakowa, gdzie 
wznoszono liczne synagogi, z których aż siedem przetrwało do 
czasów obecnych. Wobec faktu, że na Kazimierzu kultura i religia 
judaistyczna przeplatała się z chrześcijańską, obok żydowskich bożnic 
budowano również i kościoły rzymskokatolickie. Jednym z nich jest 
wzniesiony w czternastym wieku z fundacji królewskiej, zachowany 
do dziś, majestatyczny, gotycki kościół pw. Bożego Ciała.

Potężna sylweta kościoła pw. 
Bożego Ciała wyróżnia się na tle 
niewysokiej zabudowy miasta.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 690

80



Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Były góry, zabytki, rzeki, jeziora i morze, wszystko to, co ma do zaoferowania 
nasz kraj. Pierwsze kilometry prowadziły z okolic Chełma na południe, potem 
Bieszczady, Beskidy, Sudety, Bałtyk, Mazury, Podlasie i już prawie w domu...

Jak to precyzyjnie wyliczono, trasa liczyła 3386 kilometrów, a na jej pokona-
nie „zużyto” 26 dni, które tylko umocniły międzypokoleniową więź ojca z synem.

Pozazdrościć i... naśladować!  

Panowie Marek i Bartosz Ułanowscy
W 26 dni Dookoła Polski

Nasi CzyTelNiCy

Ojciec i syn. I wspólna pasja rowerowa.  
Czy to wystarczy? Na ogół tak. Na dowód tego w tym roku odbyli kolejną 
długodystansową wyprawę rowerową, tym razem dookoła Polski.
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Cmentarze rzymskokatolickie 
                       Drużbina

Nie Tylko Powązki

Mapka do roweru korzystać z wzoru!!!

Drużbin

Drużbin, wieś położona 
w powiecie poddębickim 
występuje w dokumentach 
z czternastego stulecia, gdy 
była gniazdem rodowym 
Drużbińskich. W ciągu 
wieków zmieniała właścicieli, 
wśród których byli Rudniccy 
i Zadzikowie herbu Korab, 
a następnie m.in. Trzebiccy, 
Mączyńscy, Głodzińscy i Cieleccy.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 690



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

Rogownica 
kutnerowata

Łacińska nazwa tej rośliny 
to Cerastium tomentosum. 
Rogownica należy do rodziny 
goździkowatych; ta liczy około 
2200-3000 gatunków różnych 
roślin. W Polsce to popularny 
kwiat i często spotykany.

Krzyżówka             nr 690

konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 690
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Kanał Augustowski
Śluza Borki

z NaszeJ okŁadki

Borki

Chociaż Kanał Augustowski kojarzy się większości z nas z korytarzem 
wodnym z Augustowa przez  Jezioro Białe i znaną wielu śluzę Przewięź 
na Jezioro Studzieniczne, a potem dalej na wschód, na Białoruś i do 
Niemna, to jednak jako że każdy kij ma dwa końce, tak i ten Kanał 
z Augustowa biegnie w drugą stronę, na południe i trochę na wschód, 
by połączyć się z inną wielką rzeką – Wisłą.

dane techniczne:
Szerokość: 6,1 m
Długość: 44,0 m
Spadek: 2,9 m

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 690
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Kozica 
(Rupicarpa rupicarpa)

BliżeJ zwierząT

Tak jak muflon jest charakterystycznym zwierzęciem w Karkonoszach, tak kozice 
symbolizują Tatry. Jest tam tak rozpoznawalnym stworzeniem, że to właśnie je 
wybrano do godła Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wiele także nazw w Tatrach 
odnosi się bezpośrednio do tego uroczego zwierzaka.

Samica kozicy to koza, a samiec kozicy to cap. 

Kozice prowadzą dzienny styl życia, są aktywne w ciągu całego dnia 
i to od samego świtu. Noce spędzają w kryjówkach. Także latem, w połu-
dniowe upalne godziny, szukają miejsc schronienia. Zwierzęta skubiące 
trawy najczęściej spotkać można rano i pod wieczór.

Zimą jest troszkę inaczej. Zwierzęta te aktywne są rano i wczesnym po-
południem.

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 690
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Wąwóz, jar, parów, wądół… a jeszcze 
parę podobnych określeń znalazłoby się 
w polszczyźnie. Widocznie dawniej potrzeba 
było wielu podobnych słów, a zapewne 
i rozróżnienia znaczeniowe między nimi 
odpowiadały kształtom i innym cechom tego, ...

FelieToN BralCzyka

Wąwóz

Fotografia zamieszczona w poprzednim numerze „Psk” była niejednoznacz-
na, nasz błąd, przepraszamy!
Pytaliśmy bowiem o drzewo, którego... nie ma na Liście Drzew”! „Najbliżej” 
poprawnej odpowiedzi był modrzew z pozycji 30. i taką też odpowiedź udzie-
lili wszyscy biorący udział w tym konkursie. Tych osób było 21 (plus dwie kart-
ki), ale siedmiu spośród nich miało chyba jednak pewne wątpliwości, bo dopi-
sało, że chodzi tu o modrzew ze Zbychowa obok Rumi, a nie z Gdańska. Dlate-
go nagrodę – zestaw map rozlosowaliśmy tylko spośród tej siódemki, a szczę-
ście uśmiechnęło sie do p. leszka żurkiewicza z Poznania. Gratulujemy!

Co to za drzewo?

Co to za drzewo? - rozwiązanie
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Jerzy Bralczyk 

Nagrody fuNduje

Wydawnictwo Kartograficzne

koNkursy

ARTYKUŁ ARCHIWALNY  PSK 02/1979

konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

dokończeNie artykułu  
w PSk Nr 690



w poprzednim numerze „Psk” pytaliśmy o zbudowany w połowie dziewiętnaste-
go wieku kolejowy, a potem przerobiony na drogowy most w Tczewie. Budowa-
no go bez komputerów i ciężarówek sześć lat, a remontuje...? To mogłoby być do-
brym pytaniem do następnego konkursu w „Psk”...
otrzymaliśmy 41 poprawnych odpowiedzi mailowych i dwie kartki z także po-
prawnymi odpowiedziami.
Nagrodę wylosował p. Piotr z Łodzi. Gratulujemy!

KONKURSY I ROZWIąZANIA 
Co to za  
miasto?

Jakaś warownia, pozarastana ze wszystkich stron, ale pięknie się prezentująca w tej zieleni. kto wie, gdzie 
ona jest i jak się nazywa? Prosimy o odpowiedzi!

Gór w Polsce trochę jest, ale mimo tego chyba nie będzie problemu z odgadnięciem którą z nich 
przedstawia ta fotografia?

Znasz-li

Chyba nie będzie problemu z odgadnięciem, w którym mieście zrobiono tę fotkę? Jest dość charak-
terystyczna...

Na odpowiedzi do wszystkich konkursów czekamy do 31. stycznia 2022 roku.

Prosimy każdego, kto zechce aby umieszczono jego imię i nazwisko w naszym Mie-
sięczniku, a także miejscowość, w której mieszka, aby udzielił nam wyraźniej na to 

zgody, poprzez dopisanie do swoich odpowiedzi formułki:  Proszę o publikację pod-
pisu do odpowiedzi:  

Paweł Cukrowski z Warszawy 
(proszę oczywiście podać swoje dane...). 

„Najbardziej wysunięty na północ punkt Polski” – takie toczka 
w toczkę, jakby przez kalkę pisane odpowiedzi otrzymaliśmy od 
ok. 90% odpowiadających. Niektóre z nich były jeszcze uzupeł-
niane krótkim opisem miejsca. To oczywiście odpowiedź „urzę-
dowa”, i takiej się spodziewaliśmy. Jednak tylko jedna z nich była 
bardziej prawidłowa od innych. To ta z dodaną informacją o sym-
bolicznym jedynie miejscu „końca Polski”. Bo z map wcale tak to 
nie wynika...
za tę uwagę dodatkowo nagradzamy p. Macieja hibnera z wło-
cławka.
dwóch odpowiedzi mówiących o słupku granicznym uznać nie 
możemy. a spośród 37 prawidłowych nagrodę wylosował p. Ma-
riusz z Rawy Mazowieckiej. Gratulujemy!

Znasz-li - rozwiązanie

Fotozagadka - rozwiązanie

Co to za miasto? - rozwiązanie

opublikowane w poprzednim „Psk” zdjęcie przedstawia centrum kętrzyna. 
otrzymaliśmy 31 odpowiedzi mailowych i jedną kartkę. wszystkie odpowiedzi 
były prawidłowe.
Nagrodę wylosowała p. Iza B. z Dąbrowy Górniczej. Gratulujemy!

Nagrody do konkursów funduje   

Wydawnictwo Kartograficzne  

odpowiedzi prosimy wysyłać na adres: konkursy@poznaj-swoj-kraj.pl

Fotozagadka

konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym

konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym
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...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...
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 od-
wrotnie – 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 na sto-
py krople brudnej wody i błota 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?
Jedna para ochraniaczy kosztuje 25 zł. Wysyłamy pocztą lub paczkomatem w ryczałtowej cenie odpowiednio 15 lub 12 złotych. Prenu-
meratorzy redakcyjni za transport nie płacą, pod warunkiem wysyłki łącznej z najbliższym numerem czasopisma. 
Szczegółowe zasady zakupu opisane są na II stronie okładki.


