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Numery archiwalne
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koszty wysyłki ponosi wydawnictwo.
Zamówienie można składać wysyłając na adres:

Cerkiew
w Chmielu

archiwalne@magazynbieszczady.pl
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Bieszczadzkie Anioły

zapytanie o dostępność danego numeru. Po uzyskaniu potwierdzenia i wpłacie przelewem na konto:

01/2010
3

Od redakcji

Sylwetki
6	Od szałasu do jodłowego domu

Turystyka
11 Balnica - dzikie serce bieszczad

Poza szlakiem
16 Wyprawa do rzeczywistego źródła Sanu

Wydawnictwo „Berdo”
ul. Witosa 3/18
41-200 Sosnowiec
BZWBK o/Sosnowiec
61 1090 2008 0000 0001 1183 7668

Fauna i flora

należności wraz z adnotacją o numerze wydania i liczbie egzemplarzy, zamówione egzemplarze pisma zostaną wysłane na adres
wskazany w dowodzie wpłaty.

31	Kamienie mówią

W sprzedaży dostępne będą wyłącznie numery: 1, 2, 3 miesięcznika
„Bieszczady”.

35	Jerzy Nowakowski
„Czerwień kalin i jarzębin”

str. 22

21	Bieszczadzkie drzewa jako symbole
i skojarzenia utrwalone w języku poezji

16	Wyprawa do rzeczywistego
źródła Sanu

26 Bieszczadzkie Ekomuzea

Kącik poetycki
Czytelnia

Prenumerata
Tarnawa Niżna

Prenumeratę krajową magazynu „Bieszczady” można zamówić od
dowolnego numeru, na okres sześciu kolejnych miesięcy.
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Należność w kwocie 51 złotych lub jej wielokrotność w przypadku
większej liczby egzemplarzy, należy wpłacać na podane powyżej
konto, z adnotacją, od którego numeru rozpoczyna się okres prenumeraty.
Należność powinna wpłynąć na konto wydawcy najpóźniej na trzy
dni przed końcem miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia
prenumeraty, tzn. do 29.01.2010 r. w przypadku rozpoczęcia okresu
prenumeraty od numeru 2/2010.
Redakcja przyjmuje prenumeratę od odbiorców indywidualnych
i instytucji.

36 U mineralnych wód
38	Bojkowie - sól bieszczadzkiej ziemi

Galeria
42 Bartosz Dybowski

26	Bieszczadzkie
Ekomuzea

Moje Bieszczady
46 Znaczit „Jewropa akończiłas?”

Sprzęt
48	GPS w górach
Rola mapy w odbiorniku (cz. 2)

Mała wielka wioska
– Wołosate
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Dwernik
Kamień inaczej
str. 16

Zdjęcia na kolejnych stronach okładki:
str. 1
Halicz – widok z Bukowego Berda.
str. 2
Wodospad Szepit na potoku Hylatym.
str. 3
Połonina Wetlińska – widok z okolic Przełęczy Orłowicza.
str. 4
Bukowe Berdo – w tle dolina Sanu.

38	Bojkowie –
sól bieszczadzkiej ziemi

