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Zapora na JeZiorZe CZorsZtyńskim

Czerwony Żyrardów PałaC PaCa w dowsPudzie KajaKiem Po Białej Przemszy Kalwaria zeBrzydowsKa



Prenumerata 2022
  

plus wszystkie zeszyty  
rocznika 2021  

178 zł

Prenumerata 2022
  

plus zeszyty  
11 i 12/2021  

116 zł 

e-Prenumerata 2022
 

(PDF) 

60 zł 

Zakończyliśmy przyjmowanie wpłat na rocznik 2022. Dziękujemy tym, którzy opłatę już wnieśli,  
pozostałych informujemy, że jeszcze wrócimy do przyjmowania wpłat, jak tylko sytuacja związana z inflacją 

nieco się ustabilizuje. Wyjątek zrobiliśmy jedynie dla nowych chętnych, chcących przyłączyć się do nas  
już teraz, dlatego w ofercie uwzględniliśmy nowe, niewydane jeszcze numery z 2021 roku. 

Kupujących numery archiwalne zachęcamy do korzystania z paczkomatów, cena tej usługi dla zakupu już 
czterech czasopism jest niższa niż wysyłka pocztą, a czas dostawy krótszy. Także wysyłka listem poleconym, 

chociaż nieco tańsza, nie jest już najlepszą opcją wysyłki, bo poczta obchodzi się z takim listem, jak z przesyłką 
nierejestrowaną, i nie wymaga potwierdzenia odbioru. Takie postępowanie stwarza niepotrzebne okazje. 

Prenumerata 2022
zagraniczna  

plus zeszyty 11 i 12/2021 

198 zł

Prenumerata Redakcyjna 2022

Numer konta:   02  1020  1026  0000  1602  0119  3895

Numery 
archiwalne!

Rocznik 2019  – 10 zł / egz 
Rocznik 2020  – 14 zł / egz
Rocznik 2021  – 16 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  

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

komórkowego i ew. numer paczkomatu.

Cena 45 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 19 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 de-
likatny, i całkiem inny od 
setek i tysięcy mu podob-
nych. nie ma bowiem pła-
skiego rantu, a taki trochę 
„wklęśnięty”. daje to mak-
symalną przyjemność pi-
cia, gdyż usta idealnie 
układają się na dopasowa-
nym 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

Zamykamy
SUBSKRYPCJĘ !
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uż jest! Kto? Wiosna oczywiście! To znak, że najwyższy czas nam 

wyruszyć w drogę. Są oczywiście tacy, co wędrują przez okrągły rok, 
nie zmienia to faktu, że wiosną jest to najbardziej przyjemne...
Dziękujemy tym Czytelnikom, którzy zechcieli wyjść wiośnie naprzeciw, 
i zrobili jej parę zdjęć. Te najładniejsze, najciekawsze opublikowaliśmy na 
następnych stronach. Ich autorom przesyłamy książki, których wydania 
byliśmy partnerem medialnym. Miłej lektury, ale tylko w niepogodę!

Niestety, wciąż macie Państwo problem z podpisywaniem maili. I tak 
się złożyło, że dostaliśmy „ładne kwiatki” zarówno od p. Magdaleny, 
jak i od niejakiej „Madzi”? Czy to ta sama osoba? Nie wiadomo! Pro-
simy więc o wyjaśnienia!
Podobna sytuacja bywa też w konkursach. Nie podpisane maile nie biorą 
udziału w losowaniu, a właściwie to biorą, ale gdy okaże się, że wypadł 

ten, w którym brakuje podpisu, „sierotka” losuje jeszcze raz...
Przykro nam, ale nie mamy sił i środków by dochodzić kto jest kim, biorących udział w konkursach przyby-
wa, a nagród wciąż nie jest zbyt wiele. A przecież może tak być, że ktoś nie chce się „ujawniać”... Nic na siłę.

Zakończyliśmy na pewien czas przyjmowanie prenumerat na rok 2022. Wyjątek zostawiliśmy jedynie dla 
nowych Prenumeratorów, osób chcących dołączyć do naszego grona już teraz. Dla nich mamy propozycję 
zakupu prenumeraty na 2022 rok, wraz z ostatnimi (i nie tylko) numerami naszego periodyku.
Do przyjmowania wpłat być może jeszcze wrócimy jak tylko sytuacja inflacyjna nieco się wyklaruje, bo 
dobrze ona nie wygląda, a prognozy na najbliższy czas nie są najlepsze.
Tak jak informowaliśmy, w roczniku 2022 ukażą się jedynie cztery zeszyty, z tym że pierwszy, najprawdo-
podobniej w tej samej objętości, będzie miał numerację 1-9/2022. Inaczej się nie da. 
A propos objętości. Ten zeszyt, i prawdopodobnie i następne będą miały zredukowaną ilość stron do 96. Wy-
nika to z procesów produkcyjnych, gdzie zmniejszenie objętości o 4%, powoduje obniżkę kosztów o ok. 10%.
A papier znów podrożał o... 30%. Prawdopodobnie wymusi to na nas kolejną podwyżkę ceny „Psk”? Może 
więc prenumerata elektroniczna byłaby jakimś rozwiązaniem? 

A teraz już zapraszamy do Żyrardowa, dziewiętnastowiecznej osady fabrycznej, zachowanej do dziś w nie-
mal nie zmienionym stanie, do pałacu Paca, którego niestety już i jeszcze nie ma, do cudownej Kalwarii 
Zebrzydowskiej, do Zakopanego, na zabytkowy cmentarz na Pęksowym Brzyzku, do Krakowa, Bodzen-
tyna i wielu, wielu innych miejsc opisanych w tym zeszycie „Poznaj swój kraj”.

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     ,   

Niestrudzony p. andrzej ulatowski z Francji co rusz 
przysyła nam swoje zdjęcia z wypraw do rodzinnego kraju.
Ostatnio, jak zauważyliśmy, podąża w tym naszym śladem, 
a niekiedy pokazuje, że już tam był przed nami, jak np. 
na tzw. Obrywie w Bardzie, zwiedzał zabytkowy kościół 
i podziwiał majestatyczne drzewo.
Dziękujemy, i prosimy o jeszcze! Wysyłamy też upominek.
Pozdrowienia! 
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Przyszła 
wiosna!

temat miesiąCa

Po wielu, wielu dniach dotarła wreszcie i do nas. Przyszła dłuższym dniem, słoneczną 
pogodą, cieplejszym wiatrem. Pierwszą próbę miała w połowie marca, i wydawało 
się, że uda się jej zostać z nami, ale niestety, ciemne moce zimy były jeszcze górą. 
Ochłodziło się, sypnęło śniegiem, i baliśmy się już, że na Wielkanoc znów będziemy 
lepić zajączki ze śniegu... 

PełNy artykuł 
w bieżącym Numerze 

Psk
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PolsKie miasta

Czy dwieście lat to dużo, czy mało? w rozumieniu 
geologicznym to jak mignięcie powiek, dla egipskich 
piramid – to epizod, dla państwa polskiego – to 
znacząca część. dla większości drzew – całe życie. 
a dla miasta? 

Czerwony Żyrardów
Historia jednej fabryki

Hala maszyn

Żyrardów

PełNy artykuł 
w bieżącym Numerze 

Psk
6



H istoria zamku biskupiego w Bodzentynie 
nierozerwalnie związana jest z samym 
miastem. Jego dzieje zaczynają się za 

panowania króla Kazimierza Wielkiego, gdy 
ten przywilejem pozwalającym założyć osa-
dę, uposażył ziemią biskupa krakowskiego 
– Jana Bodzantę.

Ruiny zamku
w Bodzentynie

zamKi i ruiny

Bodzentyn

Bywał w tych murach król Jagiełło, bywał i Jan Kochanowski. Ale byli też więzieni 
i głodzeni kalwini i arianie – i to w lochu głodowym. Za pożywienie dawano im... „księgi 
heretyckie” z przekazem, że dopóty będą uwięzieni, dopóki tych ksiąg nie  zjedzą...

PełNy artykuł 
w bieżącym Numerze 

Psk
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Moja przygoda z tą rzeką odbyła w ramach jed-
nego z Ogólnopolskich Spływów Białą Przem- 
szą. Pojechałam tam wraz z trzydziestką śmiał-

ków z Klubu Turystyki Wodnej Wiking w Krakowie. 
Wahałam się, czy wziąć udział, bo rzeka nie jest 
łatwa, a dodatkowo wcześniej dużo padało, więc 
i niechybnie stan wody musiał być wysoki. Ale co 
tam! Płyniemy! 

Po chwili rozpoczęło się wrzenie w głowach: jak 
bardzo podniósł się stan wody? Czy nurt nie będzie 
za szybki? Czy damy radę?

Pomysł na wyCieCzKę

jaworzno

Jaka ona jest? Dlaczego kajakarze mówią, że wysoko 
ustawia poprzeczkę innym rzekom?
Odpowiadam. Przemsza jest fantastyczna! A przy tym 
urokliwa, zwałkowa, szybka, są kaskady, zwisające nad 
głowami gałęzie, mostki, przepusty. Ma przeszkody i nie 
jest rzeką łatwą. Zaawansowanym da mnóstwo frajdy, 
początkującym – walkę.

PełNy artykuł 
w bieżącym Numerze 

Psk
24



Dzisiejsza forma gmachu powstała w latach 1639-42, 
za czasów syna hetmana – Tomasza. Być może 
chciał on w ten sposób dać impuls do odnowy 

duchowej w szkole, która po początkowej świetno-
ści, już w pierwszej dekadzie siedemnastego wieku 
zaczęła podupadać.

Akademia
w Zamościu

zaByteK

Budując nowe miasto nie mógł Zamoyski zapomnieć o szkole. Sam był osobą 
wszechstronnie wykształconą, nauki po ukończeniu „szkoły podstawowej” 
wg dzisiejszej nomenklatury, pobierał w Strasburgu, Paryżu i Padwie, więc 
i w Zamościu musiała powstać szkoła. I powstała, w dodatku wybudowano  
ją na honorowym miejscu, tuż obok pałacu ordynata.

Gmach Akademii do dziś 
jest jednym z największych 
budynków w Zamościu. 
Po wielu przebudowach, 
z zewnątrz jedynie po 
olbrzymiej szkarpie w jednym 
z jego narożników można 
wywnioskować, że nie jest to 
taki „zwykły dom”.

Zamość

PełNy artykuł 
w bieżącym Numerze 

Psk
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Jezioro Sulejowskie
i co z tego wynika?

rowerem na weeKend

Piotrków

jak ten czas leci!  
osiem lat temu byłem na  

niedokończonej wycieczce w okolicach  
tomaszowa mazowieckiego i spały, i obiecałem Czytelnikom 

i sobie wrócić tam, by wycieczkę dokończyć. wróciłem, ale 
wycieczki nie dokończyłem... znów zabrakło czasu.

Chociaż wspomniane i zapowiadane połączenie 
Warszawy z Opocznem Południe istnieje już od 
paru lat, to jest także (od niedawna) bardzo dobre, 

bezpośrednie połączenie stolicy z Piotrkowem Trybu-
nalskim. I zaświtał we mnie pomysł, aby przy okazji 
powtórnego wyjazdu „sprawdzić” szlak rowerowy 
dookoła Jeziora Sulejowskiego. Wprawdzie i ta trasa 
była (i to półtora raza!) opisywana w naszym Miesięcz-
niku, ale... może coś tam się zmieniło?

PełNy artykuł 
w bieżącym Numerze 

Psk

36



To tylko dwanaście kilometrów od centrum Byd-
goszczy. Jadąc stamtąd drogą numer dziesięć w kie-
runku na Szczecin należy w Kruszynie skręcić na 

którymś skrzyżowaniu w lewo. Każda droga jest do-
bra, bo siatka ulic w końcu doprowadzi do ulicy Leśnej, 
równoległej zarówno do opuszczanej głównej trasy, 
jak i niedalekiego Kanału Noteckiego. Tylko uwaga: 
część ulic jest piaszczysta, po deszczach może być 
kłopot z dojazdem...

Bunkier nr 5
w Kruszynie

FortyFiKaCje

Kruszyn

W sumie dojazd do bunkra nr 5 nie jest wcale a wcale trudny. Trzeba tylko 
wiedzieć, gdzie on jest, a przede wszystkim wiedzieć, że jest. Pod tym względem 
nic się tam od 1939 roku nie zmieniło...
Dziś to niema pamiątka po kampanii wrześniowej 1939 roku. Niema i samotna.

Na sąsiedniej stronie: 
Bunkier jest niewielki. 
Pomalowany na zielono, 
nawet z mniejszej odległości 
pozostawał niewidoczny dla 
wroga.

Całe „Przedmoście Bydgoskie” 
jak na dłoni. Z bunkra widać 
było „wszystko”, on sam 
pozostawał niewidoczny dla 
wroga. 

PełNy artykuł 
w bieżącym Numerze 

Psk
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Kamienica Hipolitów
w Krakowie

muzeum

Kraków

Nie wszyscy turyści zdają sobie sprawę czym jest, a właściwie czym była przestrzeń 
tuż obok kościoła Mariackiego w Krakowie. Ta wyłożona dziś białym kamieniem. 
Tak jak wszędzie w dawnej Polsce był to... cmentarz. Nie przeszkadzało to jednak, 
paradoksalnie, bogatym krakowianom żyć i pracować tuż obok niego. 
No właśnie, jak się wtedy żyło?

PełNy artykuł 
w bieżącym Numerze 

Psk
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Wart Pac pałaca,
a pałac Paca

dworKi i PałaCe

Dowspuda

Był czas, kiedy Dowspudzie stanął jeden z najwspanialszych 
pałaców w Polsce, i – jak przystało na takie budowle (patrz 
pałac w Ujeździe) właściciel długo się nim nie nacieszył...

Portyk pałacu Paca.

PełNy artykuł 
w bieżącym Numerze 

Psk
53



jedno z najważniejszych „górskich” przykazań mówi, 
aby w góry wychodzić wcześnie rano. jest w nim wiele 
prawdy, więc gdy nocleg nie wypada w schronisku 
górskim przydatne jest, by swą bazę mieć jak najbliżej 
górskich szlaków.

Karkonoską pętlą
GórsKim szlaKiem

Karkonosze

58



Karkonosze, Mały Staw.

Górskim szlakiem

PełNy artykuł 
w bieżącym Numerze 

Psk
59



Kościół i kalwaria
w Kalwarii Zebrzydowskiej

KoŚCioły i sanKtuaria

Kalwaria
Zebrzydowska

To miejsce jeszcze do końca dziewiętnastego wieku nazywało się 
po prostu Kalwarią. Określenie „Zebrzydowska” odnosi się do jej 
dobrodzieja – Mikołaja Zebrzydowskiego – osoby, której widzenie 
legło u podstaw decyzji o budowie tego miejsca.

Kaplica Cudownego Obrazu

PełNy artykuł 
w bieżącym Numerze 

Psk
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wyPrawa z PleCaKiem

Gdyby ten dziesiąty dzień na szlaku przywitał mnie taką mgłą, zimnem 
i deszczem, jak żegnał mnie dzień poprzedni, pewnie bym zrezygnował. 
Ale stało się inaczej. Chwilę przed godziną szóstą z okna schroniskowego 
pokoju zobaczyłem potężny mur, oświetlonych przez wschodzące słońce, 
i do tego ośnieżonych szczytów Tatr.
Znacie miłośnika gór, który potrafiłby się oprzeć takim widokom? 
Zebrałem się w kwadrans i już byłem przed schroniskiem.

Przebudzenie

Główny Szlak  
Beskidzki  dzień 10  
Schronisko PTTK „Na Przehybie” 
– Schronisko PTTK na Turbaczu  
48 km (łącznie 335 km) 

Na Turbaczu Na Przehybie
Schronisko PTTK

PełNy artykuł 
w bieżącym Numerze 

Psk
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Mowa oczywiście jednym z najpiękniejszych cmentarzy w Polsce, 
powstałym w połowie dziewiętnastego wieku na Pęksowym 
Brzyzku w Zakopanem. Ta, dla niektórych dość osobliwa naz- 

wa, pochodzi od nazwiska Jana Pęksy, który podarował nieco grun-
tu na brzyzku, czyli na górze skarpy nad strumykiem Cicha Woda, 
przy kościele św. Klemensa, na ul. Kościeliskiej, niemal w centrum 
dzisiejszego Zakopanego.

Panteon
na Pęksowym Brzyzku

seKrety CmentarnyCh alejeK

zakopane

To aż niewiarygodne, by na tak małej powierzchni natknąć się na tak wiele znanych 
ze szkoły, gazet, książek, albumów, podręczników, nazwisk. Nazwisk osób, bez których 
polska kultura, turystyka, alpinizm i wiele innych dziedzin życia nie byłyby tym, czym są 
dzisiaj.
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w bieżącym Numerze 

Psk

84



C iekawostką jest to, że zwierzęta te mogą się od siebie mocno 
różnić w kolorze skóry, a także w jej ubarwieniu w czasie. I tak, 
najbardziej zielone stają się w maju, jest to ich okres godowy.

Występuje niewielka dystrofia płciowa. Samce maja zielonkawe 
podbrzusze, natomiast samica szare lub kremowe.

Podobnie jak węże, jaszczurki wraz z przyrostem cia-
ła zrzucają pętającą je skórę – wylinkę. W odróżnieniu od 
swych „beznożnych kuzynów” – robią to fragmen-
tami, węże natomiast zrzucają całość naraz. Bywa, 
że zrzucona wylinka jest przez jaszczurki zjadana. 
Nie jest także niczym niezwykłym pożarcie przez 
większe osobniki młodych tego samego nawet gatunku...

Jaszczurka 
zwinka   

BliŻej zwierząt

Jaszczurki zwinki są w Pol-
sce gatunkiem powszechnym, 
i nie są zagrożone wymarciem. 
Mimo tego, podobnie jak po-
zostałe, żyjące w Polsce gady, 
są pod ochroną prawną.

Jaszczurka zwinka jest jednym z tylko czterech gatunków 
tego rodzaju gadów w Polsce. Spośród wszystkich innych, 
występujących w Polsce jaszczurek jest najbardziej kolorowa, 
a spośród kilkunastu gatunków gadów (jaszczurki, węże, żmije 
i żółwie) najbardziej liczna i łatwa do odnalezienia.
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w ŚwieCie roŚlin

Pierwiosnek wyniosły

To jeden z najbardziej wyczekiwanych 
kwiatów. Powód, dla którego tak 
jest, zawarty jest w jego nazwie – to 
zapowiedź wiosny. Pojawia się już 
w kwietniu, a najłatwiej go znaleźć 
w górach, chociaż pojedyncze 
stanowiska występują w Wielkopolsce 
i na Lubelszczyźnie. 
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Konkurs tylko w wydaniu papierowym 
albo pełnym elektronicznym
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Jezioro jest sztuczne. Nie oznacza to w żadnym 
przypadku tego, żeby miało być „gorsze” od in-
nych, tych naturalnych. Przeciwnie. Jest od nich 

lepsze i to z kilku powodów. Powód pierwszy to ten, 
że to jezioro pracuje na siebie. Wzięto bowiem prze-
pływającą nim wodę w karby i zmuszono do produkcji 
prądu. I to niemal bez zapłaty.

Dwa w jednym
Pieniny

z naszej oKładKi

To miejsce szczególnie warte odwiedzin. Zbiega się w nim mnóstwo 
atrakcji krajoznawczych. I tylko nie wiadomo od czego zacząć? Czy od 
starego zamczyska, czy spornej przed laty zapory, czy może od jeziora? 
A może od malowniczych ruin po drugiej stronie „wielkiej wody”?

Zapora na Jeziorze 
Czorsztyńskim, zamek 
Dunajec i fragment Jeziora 
Sromowieckiego - zbiornika 
buforowego, wyrównawczego, 
niestety dla turystów i 
wczasowiczów niedostępnego, 
ale z pewnością upiększającego 
krajobraz. 

Ruiny zamku w Czorsztynie, a 
przed nim żeglowne jezioro, aż 
się chce na pokład! 

Jezioro 
Czorsztyńskie
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Jest twardy, nieczuły, zimny i ciężki – a jak 
pobudza wyobraźnię! Też językową. To do 
niego porównuje się to, co właśnie twarde, 
zimne, ciężkie i nieczułe, ale też takich ludzi, 
a nawet ich części, jak serce. Przymiotnik 
kamienny także się pojawia w połączeniach 
wskazujących na bezduszność i rozmaicie 
rozumianą twardość. A czasem kamień to 
i agresywność – jak w rzucaniu kamieniem.

Felieton BralCzyKa

Kamień

Wydawałoby się, że tym razem zagadka była łatwa. Pisaliśmy już o tym drze-
wie, ale pewnie się zapomniało...
Doskonale je zna z pewnością p. Andrzej Ulatowski z Francji, który przysłał 
nam nawet swoje zdjęcie tego drzewa, a los sprawił, że otrzyma upominek.
A dostaliśmy tylko 16 odpowiedzi mailem, w tym dwie błędne.
Chodzi oczywiście o Dąb „Uparty Mazur” z Młocka niedaleko Ciechanowa. 

Co to za drzewo? i gdzie stoi? alternatywnie prosimy podać jego numer na 
naszej Liście Drzew. 
na odpowiedzi czekamy do 20. czerwca 2022. 

Co to za drzewo?

Co to za drzewo? - rozwiązanie
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Nagrody fuNduje

Wydawnictwo Kartograficzne

KonKursy

ARTYKUŁ ARCHIWALNY  PSK 02/1976
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nawet nie przyszło nam do głowy, że „niewinne” zdjęcie donżonu w olsztynie 
k. Częstochowy (sam olsztyn w odpowiedzi to za mało, bo jest jeszcze „inny olsz-
tyn” w Polsce, i też z zamkiem, ale patrzymy na to przez palce) mogło spowodo-
wać tyle wątpliwości u Państwa. na 50 otrzymanych odpowiedzi mailowych aż 
9 było błędnych! wszyscy mylili ten olsztyn z Chęcinami! szkoda, ale cóż. zamek 
w Chęcinach jest malutki, ten był jednym z największych w Polsce, choć oczywi-
ście na niedużej fotografii takie to oczywiste (nomen omen!) nie jest.
wszystkie trzy odpowiedzi listowe były/są prawidłowe. 
nagrodę wyślemy do p. Franciszka zakonnika z rąbienia.

KONKURSY I ROZWIąZANIA Co to za  
miasto?

dwie rotundy połączone portalem i jakiś mostek przed nim. Co może przedstawiać powyższe zdjęcie? 

Czy ta korona na szczycie widocznej góry ma coś symbolizować? Czy to może jakiś zamek rycerza-rabusia 
ukryty na szczycie niedostępnej góry? Prosimy o odpowiedź. 

Znasz-li

Gdzie my jesteśmy? Czy to XiX, czy XXi wiek? drewniany dom, na ulicy kocie łby, i tylko znaki drogowe 
jakieś współczesne? Co to za miasto, które zachowało taką dziewiętnastowieczną zabudowę?

Na odpowiedzi do wszystkich konkursów czekamy do 20. czerwca 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...). 

nawet „odarty” z zieleni, choć trudno oczekiwać, by było inaczej – szczeliniec,  nie 
był specjalnym wyzwaniem dla naszych Czytelników. dostaliśmy 49 prawidłowych 
odpowiedzi, i do tego jeszcze trzy kartki, w których także nie było błędu.
nagrodę wylosowała p. aleksandra saganowska z łodzi, gratulujemy! 
Gratulujemy!

Znasz-li - rozwiązanie

Fotozagadka - rozwiązanie

Co to za miasto? - rozwiązanie

różnie nazywaliście Państwo to miasto, najczęściej poprawnie – Bardo, ale na 
Bardo Śląskie i Bardo nad nysą Kłodzką przymykaliśmy oko, nie są to jednak ani 
wambierzyce, ani Bolesławiec.
i te dwie odpowiedzi były błędne spośród 40 nadesłanych mailem i 3 pocztą.
nagrodę wylosowała p. magdalena z Gliwic, gratulujemy!

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

Fotozagadka

Nagrody do konkursów funduje   
Wydawnictwo Kartograficzne  
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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.


