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PodsumowanieSłowo od redakcji

Oddajemy w Wasze ręce drugie wydanie ga-
zety „Misja Przyr(g)oda”. Jest ono efektem 
ciężkiej pracy reporterów, w których wcielili-
ście się w trakcie pobytu w parku narodowym. 
Otrzymaliście niezwykle trudne zadanie! 
Mieliście w ciągu pięciu dni odnaleźć tajemni-
czego gruhla, a oprócz tego tworzyć codzien-
ne relacje z Waszej Misji.  
Każdego dnia czekało na Was wiele niespo-
dzianek, a  także trudnych do wykonania za-
dań. Najpierw musieliście zapoznać się z  ob-
szarem Waszych badań, posiąść wiedzę na 
temat orientacji w terenie, później zdobywali-
ście wiedzę na temat różnych gatunków roślin 
i zwierząt, robiliście badania wody, wyruszali-
ście także na nocne łowy, a na bardzo poran-
nej wyprawie obserwowaliście przyrodę 
o  świcie, na granicy nocy i  dnia. Wszystkie 
swoje spostrzeżenia i wyniki badań zapisywa-

liście w  swoich notesach reporterów. Od re-
dakcji gazety „Misja Przyr(g)oda” otrzymywa-
liście także dodatkowe zadania, które miały 
Wam pomóc w tych poszukiwaniach.
Dzięki Waszym relacjom, które zamieszczali-
ście na facebookowym profilu, mogliśmy (nie 
tylko my!) na bieżąco śledzić, co w danym dniu 
zobaczyliście, z  jakimi trudnościami się zma-
galiście, czego się nauczyliście i  jaki był efekt 
Waszych poszukiwań. Najbardziej fascynują-
ce relacje postanowiliśmy zamieścić w  tym 
wydaniu naszego pisma. Mamy nadzieję, że 
będzie ono także wspaniałą pamiątką Wa-
szych Wielkich Wypraw. 
I  choć nie wszystkim udało się odkryć, czym 
lub kim jest tajemniczy gruhl (być może odpo-
wiedź na to pytanie odnajdą inni śmiałkowie, 
ale pilny czytelnik naszej gazety też ją znajdzie 
w jednej z relacji), to jednak mamy nadzieję, że 

ta Wielka Wyprawa była dla Was wszystkich 
niezapomnianym przeżyciem, a  Wasza  przy-
goda w przyrodzie i z przyrodą  będzie trwała 
i trwała…  

Reporterzy dostarczyli do redakcji kilkaset 
zdjęć i  grubo ponad setkę tekstów. Ponieważ 
w  żaden sposób nie udało nam się zmieścić 
wszystkich, zapraszamy do ich czytania i oglą-
dania (oraz „polubienia”!) na stronie Misji Przy-
r(g)oda na Facebooku: 
www.facebook.com/MisjaPrzyroda

Redakcja

Przygodo, trwaj!!!
Tymi słowami zakończyła swoją relację Natalia, jedna z uczestniczek wyprawy do Białowieskiego Parku Narodowego. Pożyczyliśmy od niej ten cytat, gdyż naszym zdaniem najlepiej oddaje to,  

co działo się od maja do czerwca w sześciu parkach narodowych w Polsce.

Drodzy Reporterzy!

O
dbyły się w ramach pilotażowego projektu „Misja 
Przyroda – Zielone Szkoły w  Parkach Narodo-
wych” sfinansowanego i  zorganizowanego przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Młodzi 

badacze i  reporterzy z  17 szkół podstawowych i  gimnazjów 
pod opieką nauczycieli zostali wysłani do sześciu parków na-
rodowych, w których pod bacznym okiem opiekunów – pra-
cowników parków, realizując ciekawe zajęcia edukacyjne, 
wcielili się w role reporterów naszej gazety.

Jako pierwsi na Wielką Wyprawę wyruszyli uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach, ze Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej i z Ze-
społu Szkół w Turośni Kościelnej. Prowadzili badania i poszuki-
wania na terenie Białowieskiego Parku Narodowego w drugim 
tygodniu maja. 
W trzecim tygodniu maja na wyprawę do Bieszczadzkiego Par-
ku Narodowego wyruszyła młodzież z Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w Birczy, do Wigierskiego Parku Narodowego udała się 
młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej  
w Krynkach, a do Wolińskiego Parku Narodowego młodzież  
z Publicznego Gimnazjum w Manowie. 
W czwartym tygodniu maja na swoje Wielkie Wyprawy do Bia-
łowieskiego Parku Narodowego wyruszyli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach, a do  
Tatrzańskiego Parku Narodowego udała się młodzież ze Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Rodakach i Szkoły Pod-
stawowej w Bydlinie. Do Wolińskiego Parku Narodowego poje-
chali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Przybiernowie. 
W pierwszym tygodniu czerwca do Bieszczadzkiego Parku Na-
rodowego udała się młodzież z Zespołu Szkół Publicznych nr 2 
w Ustrzykach Dolnych, a do Tatrzańskiego Parku Narodowego 
wyruszyła młodzież ze Szkoły Podstawowej z Zawoi Gołyni. 
Jako jedni z ostatnich w Biebrzańskim Parku Narodowym poja-
wili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sobolewie,  
a uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych  
i Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce odwiedzili Wigierski 
Park Narodowy.
Jako ostatni, na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkol-
nego, na swoją Wielką Wyprawę do Biebrzańskiego Parku Na-
rodowego wyruszyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w An-
dryjankach oraz Szkoły Podstawowej w Boćkach.  

Spis treści i kalendarium wypraw do parków 
narodowych 6 maja – 21 czerwca 2013Wielkie Wyprawy  

do parków 
narodowych

W Misji Przyr(g)oda  
wzięło udział 430 uczniów  

z 17 szkół, którzy pod opieką  
48 nauczycieli prowadzili badania 
w poszukiwaniu gruhla na terenie  

6 parków narodowych.

6-10 maja 
Białowieski  
Park Narodowy

Turośń Kościelna 
podlaskie 4

20-24 maja 
Woliński  
Park Narodowy

Przybiernów
zachodniopomorskie 14

13-17 maja 
Wigierski  
Park Narodowy

Krynki 
podlaskie 6

20-24 maja 
Tatrzański  
Park Narodowy

Klucze
małopolskie 16

13-17 maja
Woliński  
Park Narodowy

Manowo 
zachodniopomorskie 8

3-7 czerwca 
Bieszczadzki  
Park Narodowy

Ustrzyki Dolne
podkarpackie 18

13-17 maja
Bieszczadzki  
Park Narodowy

Bircza
podkarpackie 10

3-7 czerwca
Tatrzański  
Park Narodowy

Zawoja
małopolskie 20

10-14 
czerwca 

Wigierski  
Park Narodowy

Sokółka 
podlaskie 24

20-24 maja 
Białowieski  
Park Narodowy

Sokoły
podlaskie 12

10-14 
czerwca 

Biebrzański  
Park Narodowy

Sobolewo
podlaskie 22

17-21 
czerwca

Biebrzański  
Park Narodowy

Boćki
podlaskie 26

Wydanie gazety „Misja Przyr(g)oda” 

w ramach programu pilotażowego 

„Zielone szkoły w Parkach Narodowych”, 

zainicjowanego i finansowanego  

przez Fundację Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej.
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Hurra! Jesteśmy w puszczy

Dzień 1, poniedziałek, 6 maja
Hura, już jesteśmy!!!
Po obiedzie ruszyliśmy w stronę muzeum, w którym 
obejrzeliśmy repliki zwierząt, owadów i roślin 
Białowieskiego Parku Narodowego. Następnie 
z opiekunami poszliśmy do pani Joasi na zajęcia 
przyrodnicze. Po kolacji wyruszyliśmy na stadion, na 
którym mieliśmy rozegrać mecz. Bardzo nam się 
podobał pierwszy dzień, już nie możemy doczekać 
kolejnych.

Natalia Laszewska, Grupa Czerwonych z Turośni 
Dolnej

Grupa Żółtych otrzymała zadanie odnalezienia sześciu 
punktów na terenie Parku Pałacowego. Naszym zdaniem 
pierwszym punktem jest brama, która prowadzi do 
parku. Punkt drugi to Dom Marszałkowski. Trzeci punkt to 
Stary Pałac Carski. Czwartym punktem jest drewniany 
domek BPN przy wejściu do Parku Pałacowego. Uważamy, 
że piątym punktem jest obelisk znajdujący się przy 
drewnianej kładce. Natomiast szóstym punktem jest 
budynek z folią w oknach. Dotarcie do pierwszego punktu 
było bardzo wyczerpujące, lecz dotrwaliśmy do samego 
końca i jesteśmy z siebie dumni.

Marta Miśko, Grupa Żółtych

Grupa Zielonych miała znaleźć za pomocą mapy sześć 
obiektów. Niestety, nie odnaleźliśmy punktu drugiego, ale 
poza tym było bardzo fajnie i rozrywkowo:):):).

Jola Stasiewicz, Grupa Zielonych

Gdy dojechałyśmy do Puszczy Białowieskiej, byłyśmy 
nią zachwycone. Robiłyśmy zdjęcia. Pierwszym punktem 
naszej Zielonej Szkoły było zwiedzenie razem 
z przewodnikiem, panem Markiem, fascynującego 
muzeum. Opowiedział on nam o życiu tutejszych 
zwierząt. Potem wybrałyśmy się do najstarszego 
dworku, gdzie wypełniłyśmy test wiedzy. Następnie pani 
Joanna rozdała grupom narzędzia do pracy w terenie. 
Otrzymane mapy przedstawiały obiekty, które 
musiałyśmy odszukać w terenie. Dość sprawnie poszło 
nam to zadanie. Niestety, nie rozpoznałyśmy jednego 
miejsca. To był dzień pełen wrażeń. Nauczyłyśmy się 
pracy w terenie oraz w grupie.

Grupa Błękitna

Dzień 2, wtorek, 7 maja
Drugi dzień pobytu rozpoczął się od pysznego 
śniadania. Następnie wybrałyśmy się na interesującą 
prezentację o ssakach przygotowaną przez panią Hanię. 
Po prezentacji pojechałyśmy do rezerwatu żubrów, 
razem z panią Grażyną. Dzięki niej dowiedziałyśmy się 
ciekawych rzeczy o mieszkających tam zwierzętach. 
W drodze powrotnej nabyłyśmy pamiątki. Po obiedzie 
mieliśmy dokładnie zbadać zbiorniki wodne. Z pomocą 
pana Marka uczyliśmy się rozpoznawania organizmów 
żyjących w tutejszej rzece. Było to niesamowicie 
interesujące. Po zakończeniu zadania miałyśmy chwile 
czasu dla siebie, po czym wybrałyśmy się na 
podsumowanie naszych odkryć. To był kolejny 
niezapomniany dzień. Mogłyśmy zobaczyć zwierzęta, 
które wcześniej oglądałyśmy jedynie na ekranach 
telewizorów.

Grupa Błękitna

Drugi dzień pobytu rozpoczęliśmy prelekcją i prezenta-
cją o ssakach puszczy. Później mogliśmy je obejrzeć na 
żywo. Rozśmieszył nas żubr załatwiający swoje 
potrzeby. Lubiący samotność ryś schował się w kącie 
ogrodzenia. Wilki smacznie sobie spały podczas 
obserwacji, podobnie ja dziki. Jeleń zachowywał się jak 
gwiazda, cały czas pozował do zdjęć. A zrobiliśmy ich 
bez liku. Po południu czekało nas badanie wody – fizycz-
ne i biologiczne. Nie sądziliśmy, że tak bogaty jest 
wodny świat: ośliczki, rureczniki, kiełże. Jak pięknie się 
nazywają. Wieczorem podsumowanie – postery 
i prezentacje multimedialne. Uff... pracowity dzień, 
bardzo pożyteczny i pełen wrażeń. A po kolacji stadion. 
Skąd mamy tyle sił? Widocznie to zasługa pięknego 
otoczenia i świeżego powietrza.

Natalia Laszewska, Czerwoni

Tego ranka pojechaliśmy do rezerwatu żubrów. Oglądali-
śmy tam jelenie, żubry, koniki polskie, sarny i inne 
zwierzęta. Spośród drapieżników spotkaliśmy rysia 
i wilki. Po południu badaliśmy skład biologiczny 
i fizyczny wody, której pH wynosiło 6,4, a temperatura 
wynosiła 24,8 st. C. Wyodrębniliśmy małe zwierzątka, 
np. błotniarkę stawową i pijawkę. Spośród roślin udało 
nam się rozpoznać m.in. rogatka sztywnego i rzęsę 
wodną.

Jakub Rolewicz, Grupa Zielona
(piszemy z telefonu, bo mamy problem z internetem)

Dzień 4, czwartek, 9 maja
Czwarty dzień rozpoczęłyśmy wesołą 
wyprawą do dębów. Zaskoczył nas fakt, że 
zamiast autobusu czekała na nas ciuchcia. 
Wszyscy byli zachwyceni. Po ekscytującej 
przejażdżce dotarłyśmy na miejsce. Razem 
z przewodnikiem, panem Bazylim, 
wyruszyłyśmy na poszukiwanie dębów 
nazwanych imionami władców polskich 
i litewskich. Wszystkie te drzewa miały 
ponad 100 lat. Następnie wybrałyśmy się do 
skansenu w Białowieży, gdzie mogłyśmy 
poznać dawne życie i zwyczaje ludzi 
w odległych latach. Pani Joanna przygotowa-
ła krótką prezentację o Puszczy Białowie-
skiej.
Wspomnijmy jeszcze o tym, że wczoraj nocą 
udałyśmy się na przechadzkę po Parku 
Pałacowym. Wysłuchałyśmy koncertu żab 
różnych gatunków. Słyszałyśmy również 
„próby” słowika.

Grupa Błękitna

Huraaa!!! Całą noc debatowaliśmy i znaleźliśmy gruhla. Gruhl to przecież 
bakterie – nie widać, nie słychać, ale są i przyjaźnią się z roślinami, zwierzęta-
mi, grzybami i glonami.
Dzień rozpoczęliśmy wędrówką Szlakiem Dębów Królewskich i Wielkich Książąt 
Litewskich. Skąd ta nazwa? Otóż w puszczy polowali nasi królowie i magnaci. 
Na miejsce zawiózł nas piękny, kolorowy i przewiewny pojazd – Białowieski 
Ekspress pana Krzysia, czyli skrzyżowanie pociągu z ciągnikiem.
Pan Bazyli, nasz przewodnik, oprowadzając nas po puszczy, opowieści 
o dawnych polowaniach przeplatał wykładem o roślinach. Okazało się, że 
śledziennica skrętnolista zapylana jest przez… ślimaki! A niezapylony groszek 
leśny ma ciemnoróżowe kwiaty. Dopiero po zapyleniu zmieniają one kolor na 
niebieski. W ogóle zainteresowały nas ciekawe nazwy gatunkowe roślin: jaskier 
kaszubski (a jesteśmy na Podlasiu☺), gwiazdnica wielkokwiatowa, czyściec 
leśny, bodziszek cuchnący, bodziszek żałobny, jaskier kosmaty…
W naszej przechadzce po puszczy natknęliśmy się w końcu na olbrzymie dęby 
królewskie, noszące imiona Jagiełły, Olgierda, Kiejstuta, Giedymina, Kazimierza 
Wielkiego, Barbary Radziwiłłówny, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Augusta 
i innych władców. Pamiętają one ponoć ostatnich władców Rzeczypospolitej.
Adam Mickiewicz tak wspominał w „Panu Tadeuszu” pobyt Zygmunta Augusta 
w Puszczy Białowieskiej, dokąd przyjechał na łowy w towarzystwie Barbary 
Radziwiłłówny:
„Knieje! Do was przyjeżdża na łowy
Ostatni król, co nosił kołpak Witoldowy,
Ostatni z Jagiellonów wojownik szczęśliwy
I ostatni na Litwie monarcha myśliwy”.
Kładką doszliśmy do rzeczki Łutowni, dopływu Narewki, którą z kolei spławiano 
prowiant (głównie mięso z polowań) dla rycerzy szykujących się do bitwy pod 
Grunwaldem.
Później odwiedziliśmy Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej 
Podlasia. Oglądaliśmy tradycyjne drewniane budownictwo ludowe z przedpola 
puszczy. Były tam dwa wiatraki typu „koźlak”, drewutnia, ruska bania – czyli 
łaźnia, rodzaj sauny, budynki mieszkalne, stodoła, kapliczka i studnia żuraw. 
W krytych strzechą chatach znajdowały się liczne przedmioty codziennego 
użytku i narzędzia gospodarskie, m.in. dzieża do chleba, żarna, beczki lipowe, 
skrzynie posażne, ławy i stół. 
Na zewnątrz było dość gwarnie, bo dzisiaj koncert zgotowały nam żaby.

Karolina Halicka, 
Czerwoni z Turośni Dolnej

Dzień 3, środa, 8 maja
Ten dzień rozpoczęła ciekawa prezentacja  
przygotowana przez panią Grażynę. Opowiadała ona 
o historii lasów naturalnych oraz gospodarczych. 
Te informację przydały nam się w następnej części 
dnia. Kolejnym punktem było odnajdywanie miejsc 
i znajdujących się na nich drzew, roślinności oraz 
owadów. Po zakończeniu zadania grupy z przewodnika-
mi wybrały się do Parku Narodowego. Chodząc po 
Rezerwacie Ochrony Ścisłej, napotkałyśmy wiele 
rzadkich gatunków kwiatów, grzybów i drzew. Zadziwił 
nas fakt, że grzyby mogą również rosnąć wiosną, czego 
przykładem jest czarka. W oczy rzucały się stare 
i powalone drzewa, których naprawdę było dużo. 
Liczyłyśmy na spotkanie z jakimś zwierzęciem, niestety 
one nie miały na to ochoty. Mogłyśmy jedynie zobaczyć 
na żywo niektóre ptaki. Z dzisiejszego dnia przygoto-
wujemy podsumowanie w formie plakatu. Wieczorem 
czekało nas jeszcze ognisko. Bawiłyśmy się przy nim 
świetnie.

Grupa Błękitna

Wielka wyprawa do rezerwatu
Las naturalny nas zauroczył. Widzieliśmy różne 
odmiany grądu, olsu, lasu mieszanego. Ptaki 
przygotowały na nasze przyjście wspaniały koncert. 
Znaleźliśmy wczesnowiosenne grzyby: czarkę 
szkarłatną i piestrzenicę olbrzymią. Inny grzyb, 
łuskiewnik różowy, bardzo przypomina kwiat, natomiast 
krążkownica wrębiasta – figę. Wąchaliśmy nawet 
czosnek niedźwiedzi. Nie wiedzieliśmy, że są rośliny, np. 
żywiec cebulkowy i ziarnopłon wiosenny, które 
rozmnażają się na trzy sposoby.
W pewnym momencie naszym oczom ukazał się ols  
– niezwykły świat, jak z baśni… 
A my to widzieliśmy. 
Po obiedzie zrobiliśmy prezentacje multimedialną 
o bioróżnorodności Białowieskiego Parku Narodowego. 
Jej tytuł, „Kwadraty życia”, wymyślił Jakub Bagiński.
A wieczorem czeka nas ognisko i – jeśli starczy sił – noc-
na wyprawa „Sowy ruszają na łowy”!
Przygodo, trwaj!!!

Natalia Laszewska, 
Czerwoni z Turośni Dolnej

Białowieska puszcza, żubry, stare dęby... a wszystko to okiem 
uczniów z Turośni Kościelnej, Turośni Dolnej i Tołczy,  

którzy odbyli wielką wyprawę  
do Białowieskiego Parku Narodowego

w dniach 6-10 maja
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Najbardziej podobała się nam zabawa „Bukiet zapachów”. Przyjem-
nie było nam skomponować swój własny oryginalny zapach. Space-
rowaliśmy po lesie, zbieraliśmy do kubeczków różne rośliny i  inne 
dary natury. Potem z zawiązanymi oczami staraliśmy się – za pomo-
cą węchu – rozpoznać swój własny bukiet zapachów. Nadaliśmy 
swoim kompozycjom nazwy: „Suszony banan” i  „Leśna cytrynowa 
nuta”.

Magda Kaczmarczyk i Emilka Gudalewska

Pierwszy dzień uważamy za udany. Dzięki dobrze zorganizowanym 

zabawom mogliśmy się wcielić w rolę młodych poszukiwaczy przy-

gód i  odkrywców uroków przyrody. Poszerzyliśmy horyzont zmy-

słów: słuchu, wzroku, węchu i dotyku. Trudno się było zdecydować, 

ale najbardziej spodobały nam się zajęcia z  tworzeniem własnych 

perfum, czyli zabawa „Bukiet zapachów”. Mamy nadzieję, że kolejne 

dni będą równie ciekawe.

Wiktoria Stankiewicz, Anita Hajduk i Daria Badowiec

Dzisiaj zostaliśmy podzieleni na 2 grupy – Czerwonych i Niebieskich 
– i wykonywaliśmy różne zadania. Obserwowaliśmy różnorodne ga-
tunki ptaków oraz roślin. Gdy nasłuchiwaliśmy dźwięków natury, 
cały czas przeszkadzał nam pies.

Szymon Jankiewicz

Od przygody do przyrody
Oto relacje uczniów ze szkoły podstawowej w Krynkach,  

którzy od 13 do 17 maja przebywali na wyprawie  

w Wigierskim Parku Narodowym

Najbardziej zafascynował mnie film przyrodniczy o Wigierskim Par-
ku Narodowym. Szczególnie spodobała mi się część „Czas roślin”. 
Chętnie obserwowaliśmy ptaki przez lornetki, poznaliśmy trznadle, 
które wytropili moi koledzy i koleżanki.

Norbert Czechowicz

Na dzisiejszych zajęciach poznawaliśmy przyrodę wszystkimi zmy-

słami. Słuchem, gdy usiedliśmy spokojnie na łące, nasłuchując od-

głosów przyrody. Wzrokiem, obserwując przez lornetkę ptaki, 

a przez lupę rośliny różnego gatunku na pobliskich łąkach i w lesie. 

Węchem układaliśmy różne „bukiety” zapachowe, zbierając różne 

rośliny. Na koniec nazywaliśmy różne cechy przedmiotów i szukali-

śmy ich odpowiedników w  przyrodzie. Po całym tym dniu najbar-

dziej zaskoczyło nas to, że węch i słuch odgrywają dużą rolę w po-

znawaniu tajników przyrody.
Patryk Wąsowicz

Podzieleni na grupy pracowaliśmy z  lornetkami, lupami i atlasem pta-
ków. Wszystko, co zobaczyliśmy, zapisywaliśmy w ćwiczeniach. Zapa-
miętamy na całe życie krajobrazy z Wigierskiego Parku Narodowego.

Natalia Moczydłowska i Natalia Kondratowicz

Pobyt na Zielonej Szkole minął bardzo fajnie. Tematem zajęć było 

poznawanie nowych tajemnic przyrody. Na początku przysłuchiwa-

liśmy się odgłosom natury, po czym badaliśmy ich przyczynę. Po wy-

konaniu zadania przez lornetkę obserwowaliśmy ptaki, a przez lupę 

owady. Naszym zadaniem było również narysować je. Robiliśmy bu-

kiety zapachowe oraz losowaliśmy z woreczka przedmiot, by rozpo-

znać, co to jest. Nauczyliśmy się posługiwać lornetką i  lupą, które 

dają powiększony i pełny obraz danego obiektu.

Monika Miron i Izabela Kaczmarczyk

Na Zieloną Szkołę przyjechałyśmy z zamiarem poszerzenia wiedzy 
na temat przyrody. Udało nam się to, poznałyśmy nasze zmysły oraz 
zdobyłyśmy umiejętności w posługiwaniu się lupą, atlasem ptaków 
i lornetką.

Patrycja Aluszyk i Kamila Baranowska
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13-17 maja • Wyprawa nad Wigry

Obejrzeliśmy ciekawy film przygotowany przez panią leśnik z  Wi-
gierskiego Parku Narodowego, na którym poznaliśmy lepiej nasz 
przyszły „teren badań”. Po prezentacji, już w Parku, nasłuchiwaliśmy 
odgłosów przyrody, zbieraliśmy bukiety, które miały przeróżne 
śmieszne określenia – od „Perfum pana Kopcia” po „Leśną wyobraź-
nię”. Były prawdziwe perfumy, ale też straszne śmierdziuchy. Dzi-
siejszy dzień uważamy za superzabawny i  przygodowy! Nauczyli-
śmy się wielu nowych rzeczy, które zdecydowanie przydadzą nam 
się w  życiu. Na pewno zapamiętamy nazwę ptaka, który jest co-
dziennie wśród nas, a go nie znamy – to trznadel!

Martyna Wysocka i Ola Woronowicz
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Tematem przewodnim dzisiejszego dnia była 
nauka wykorzystywania zmysłów w terenie.
Ćwiczyliśmy węch, komponując zapachy z roślin 
znalezionych w parku. Wyostrzaliśmy wzrok ob-
serwowaniem ptaków w parku i na plaży.

Sara Bołtuć, Grupa Zielona

Podczas wędrówki po lesie i plaży wykonywali-
śmy różne zadania, korzystając z lornetki, lupy 
oraz kompasu, którym przy okazji nauczyliśmy 
się posługiwać. Tworzyliśmy różne zapachy 
w  kubeczkach, oceniając za pomocą węchu, 
który jest najprzyjemniejszy, a  który najohyd-
niejszy. Słuchem rozpoznawaliśmy dźwięki wo-
kół nas, wzrokiem szukaliśmy ptaków, a  doty-
kiem poznawaliśmy rzeczy znalezione w lesie.

Żółci

14 maja 2013

Raźnym krokiem udaliśmy się w  stronę wieży. 
Pierwsze kroki były łatwe, bo szliśmy śladami ró-
żowych szpilek naszego kolegi „Żelusia”. Po drodze 
minęliśmy tajemnicze ruiny. W końcu trafiliśmy do 
punktu badawczego numer jeden. Ochoczo przy-

stąpiliśmy do zadania. Wytyczyliśmy poletko i za-
częliśmy oględziny. Atlasy poszły w ruch! W czasie 
gdy większość rozpoznawała okazy, Marta usiło-
wała złapać w  siatkę jakieś owady. Z  rozwianym 
włosem i obłędem w oczach ganiała po lesie, poty-
kając się o wystające konary. Zadowoleni z wyko-
nanej roboty wybraliśmy się w  dalszą drogę. 
Sprawnie odnajdowaliśmy numerki ukryte na 
drzewach. W drodze, zamiast podziwiać ptaki, nie-
którzy podglądali przez lornetkę emerytów… 
W pewnym momencie dostrzegliśmy schody pro-
wadzące nie wiadomo dokąd, a  z  góry zbiegała 
koleżanka z innej grupy. Kolejna mijana osoba za-
pewniła nas, że ta mozolna wspinaczka opłaci się 
nam. Wkrótce się okazało, że mówiła prawdę – wi-
doki były niezapomniane. 

Grupa Zielona
PS Zapomnieliśmy się 
przedstawić. Nasz skład: 
Kasia, Karolina, Sara, Da-
wid, Alek, Messi (Klaudia), 
Marta, Paula i  Dagusia. 
Czuwa nad nami pani Ula.

Po śniadaniu wybraliśmy 
się do Wapnicy na kolej-
ne zmagania z  przyrodą 
wokół Jeziora Turkuso-
wego. W  celu orientacji 

w terenie otrzymaliśmy:
• kompas, który służył do określania kierun-

ków naszej podróży;
• plan trasy, który pomógł nam w dotarciu do 

mety;
• lornetki, przez które obserwowaliśmy ptaki;
• siatkę na owady, dzięki której łapaliśmy 

bezkręgowce;
• atlasy, które umożliwiły nam rozpoznawanie 

gatunków roślin i zwierząt.
Grupa Czerwona

Kiedy wszyscy byli na mecie, podliczyliśmy 
punkty i zdobyliśmy 2. miejsce. 

Niebiescy 

Wyprawa rozpoczęła się o godzinie 10:14, szli-
śmy wyznaczonym szlakiem. Mocno zaspani, 
ruszyliśmy w pogoń za przygodą. Wszyscy po-
tykali się o własne nogi, korzenie drzew i śliskie 
drewniane schody. Jedna z naszych koleżanek, 
chcąc przyspieszyć, połamała stopień. Z nami 
nigdy nikt się nie nudzi:)

Grupa Czerwona

15 maja 2013

Dzisiaj wstaliśmy o 5:30, by pójść na plażę i roz-
poznawać ślady ptaków. O świcie zapisywaliśmy 
również temperaturę morza, powietrza oraz 
inne zjawiska. Udało nam się zobaczyć piękno 
natury, które widać tylko wcześnie rano.

Żółci Wisełka

Kiedy ranne wstają zorze…
Udajemy się nad morze,
Słuchamy ptaków szalonych treli,
Choć jeszcze pospać byśmy chcieli.
Po śniadaniu w trasę ruszamy,
I dwa jeziora poznać zamierzamy.
W Wisełce wielki zaskroniec pływał
A wcześniej w trawie się ukrywał.
Gdyśmy wodę już zbadali,
Marszowym krokiem nad Czajczę pognali.
A po drodze pomstowali,
Bo nas nogi… bolali.

Grupa Zielona

Po powrocie z plaży przeprowadziliśmy nad dwo-
ma jeziorami badania wody i  znajdujących się 
w niej organizmów. Na początku byliśmy nad Je-
ziorem Wisełka. Fajnie się bawiliśmy, szukając ro-
ślin i zwierząt żyjących w jeziorze. Czekała na nas 
potem długa podróż nad jezioro Czajcze, żeby po-
wtórzyć badania w  celu porównania obu akwe-
nów. Widzieliśmy sunącego po wodzie zaskrońca. 
Każdy z chłopaków zgrywał twardziela, i chciał go 
złapać, lecz gdy wąż dopłynął do brzegu, wszyscy 
odskoczyli na bok. Nasza grupa znalazła ślimaki, 
małże i wodorosty, a nawet dziwne galaretowate 
„COŚ”, jakby zmutowane wielkie bakterie. Później 
jednak okazało się, że to żabi skrzek.

Grupa Czerwona

16 maja 2013

Dzisiaj odbiegliśmy trochę od tematu „przyro-
da” i przeszliśmy do historii. Odwiedziliśmy wio-
skę wikingów i  dowiedzieliśmy się wiele na ich 
temat. Mogliśmy również zobaczyć, jak wyglą-
dały walki w tamtych czasach oraz jak mieszkali 
wtedy ludzie. Własnoręcznie lepiliśmy z  gliny, 
pisaliśmy gęsim piórem, a po zwiedzeniu wioski 
miłe panie poczęstowały nas podpłomykami.

Żółci
W wiosce wikingów filcowaliśmy wełnę, lepili-
śmy z gliny, walczyliśmy mieczem oraz pisali-
śmy gęsim piórem. Na prehistoryczny poczę-
stunek złożyły się herbata ziołowa, kanapki ze 
smalcem i podpłomyki.
Następnie udaliśmy się autokarem do Zagrody 

Żubrów w  Wolińskim Parku Narodowym. Już 
wiemy, czym różni się samica żubra od samca: 
pan żubr ma rogi skierowane do przodu, aby 
bronić rodzinę, zaś pani żubrowa do tyłu, aby 
nie pokaleczyć swojego potomstwa. Mieliśmy 
możliwość obserwowania jeleni, dzików, saren 
i orła bielika. Widzieliśmy czarnobiałego dzika. 
Jest to rzadkość w przyrodzie, ponieważ zwie-
rzęta w tych barwach słabo się kamuflują.
Dzisiaj kolacja przy ognisku, z pysznymi kiełba-
skami i pieczonym chlebem (HURAAAAA!).

Grupa Czerwona

W wiosce wikingów położonej na wyspie Wolin 
przywitała nas bardzo miła pani. Opowiadała  
o życiu wikingów i  Słowian, a my oglądaliśmy 
ich domy, broń, wyroby plastyczne i jubilerskie. 
Najwięcej emocji dostarczyła nam lekcja walki 
prowadzona przez brodatego woja. W  bezpo-
średnim starciu pokonał on każdego z naszych 
kolegów. W dobrych humorach udaliśmy się na 
spotkanie z żubrami. 

Grupa Zielona

ŻUBR
Wielkość żubra zależy od wieku i płci. Waga 
samca dochodzi do 920 kg, a  wysokość 
w kłębie do 188 cm. Samice ważą do 640 kg. 
Pomimo takich rozmiarów żubr potrafi biec 
z prędkością 40 km/h i bez problemów prze-
skoczy szeroki strumień lub płot. 20 tysięcy 
lat temu żubry zamieszkiwały prawie cały 
kontynent europejski, a w XIX wieku można 
je było spotkać tylko na ziemiach polskich 
i w górach Kaukazu. W 1919 roku w Puszczy 
Białowieskiej zginął ostatni żyjący na wol-
ności osobnik żubra nizinnego, a w 1925 zgi-
nął na Kaukazie ostatni żubr górski. Na Mię-
dzynarodowym Kongresie Ochrony Przy- 
rody w 1923 roku Polska zaapelowała o ra-
towanie tych zwierząt. Udało się przekonać 
przyrodników z innych państw i tego same-
go roku założono Międzynarodowe Towa-
rzystwo Ochrony Żubra. Los gatunku zale-
żał od kilkudziesięciu osobników, które 
ocalały w  zoo i  prywatnych zwierzyńcach. 
Po wojnie Polska stała się światowym cen-
trum hodowli żubra. Oprócz żubrów czystej 
krwi na świecie żyło dużo mieszańców. Udo-
kumentowane pochodzenie miały 54 osob-
niki, z których tylko 12 nadawało się do dal-
szej hodowli.

Dzisiaj morze, jutro las
Wyprawa do Wolińskiego Parku Narodowego  

uczniów gimnazjum w Manowie 13–17 maja 2013

13-17 maja • Wyprawa na wyspę Wolin
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Żubry jak żubry, nam najbardziej 
podobał się śpiący dzik (mamy 
zdjęcie!), ponieważ wydawał odgłosy 
dochodzące w nocy z pokoju 
z jednego z wychowawców.
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Dzień pierwszy, poniedziałek 13 maja
Za nami pierwszy dzień pobytu w Ustrzykach Górnych, w Zajeździe 
pod Caryńską. (…) Po obiedzie i  chwili odpoczynku spotkaliśmy się 
z  panią Grażyną. Podczas tego spotkania rozwiązaliśmy krótki test, 
a następnie obejrzeliśmy niesamowitą prezentację zdjęciową z muzy-
ką Michała Lorenca. Po niej nastąpiła szybka organizacja grup. Z mapą 
i  kompasem w  ręku szukaliśmy drogi do wyznaczonego celu. Zada-
niem naszej grupy było odnalezienie drogi do strażnicy Straży Gra-
nicznej, co nie sprawiło nam trudności. Następnie zebraliśmy się wo-
kół ogniska oraz rozpoczęliśmy nasza przygodę z  odkrywaniem 
przyrody przy pomocy zmysłów. Najciekawszym zadaniem było 
stworzenie dwóch zapachów z zebranych roślin: o najprzyjemniejszy-
mi i nieco mniej przyjemnym zapachu. Musimy pochwalić się tym, że 
nasza grupa wygrała konkurs wiedzy o parkach.

Kamila Maculak

Dzisiejsza wyprawa była pełna wrażeń. Szukając drogi do GOPR-u, 
poszliśmy w złą stronę. Miejscem spotkania była altana z ogniskiem.

Alicja Anna Kozłowska, Wilki

Co podoba nam się w Bieszczadach? Po pierwszym dniu z pewnością 
nie będziemy mieć z tym problemu. Po krótkich zajęciach w Zajeździe 
pod Caryńską wybraliśmy się na poszukiwania przygody. Znalezienie 
drogi z mapą i kompasem w ręku wcale nie jest łatwe. Po drodze podzi-
wialiśmy piękne widoki Ustrzyk Górnych. Następnie przy ognisku wy-
korzystywaliśmy swoje narządy zmysłów do poznawania dźwięków, 
barw i zapachów przyrody.

Klaudia Sadzikowska, Orły

Dzień drugi, wtorek, 14 maja
Dawno, dawno temu… czyli jeszcze dzisiaj o godzinie 10.00, powędro-
waliśmy nad potok. Spotkaliśmy przeróżne larwy, z  którymi się za-
przyjaźniliśmy i nie chcieliśmy się z nimi rozstawać. Mierzyliśmy głę-
bokość wody i  jej temperaturę... Niestety, własnym ciałem! Brr… 
Jednak nasz pan jest bardzo opiekuńczy, dba o nas i nie pozwoli, żeby 
coś nam się stało. Szybko zabrał nas do hotelu, żebyśmy się przebrali. 
Na dalszych zajęciach z mikroskopem i lupą „ktoś” z naszej grupy zbił 
szkiełko. Może zmieńmy nazwę grupy na „ciamajdy”? Hmm… Pomyśli-
my!

Paweł Przeszło, Orły
PS Ten „pewien ktoś” od szkiełka właśnie wylał herbatę na stół! Ups!

Dzisiaj (…) robiliśmy różne doświadczenia dotyczące rzeki Wołosaty. 
Nauczyliśmy się wielu ważnych i ciekawych rzeczy na temat wody, ro-
ślinności i organizmów tam żyjących. Myślimy, że ta wyprawa wzbo-
gaciła naszą wiedzę i może w przyszłości nam się przyda. A przy okazji 
mieliśmy dużo zabawy.;)

Oliwia Mliczek, Wilki

Dzień trzeci, środa 15 maja
A co z dzisiejszym dniem? Był na pewno bardzo męczący. Kojarzy ktoś 
nazwę Połonina Caryńska? Jedyne 1297 m n.p.m. Dla nas to nic, ale 
szczerze mówiąc... Było ciężko. Góra tu, góra tam... Jednak widoki 
były zachwycające. Gdy w końcu dotarliśmy na szczyt, nie chcieliśmy 
schodzić, bo w dół idzie się gorzej. Bolały nas kolana, stopy, wszystko! 
Ale orły się nie poddały i  dzielnie walczyły do końca. Wrócilibyśmy 
tam jeszcze raz!

Kamilla Michałkiewicz, Orły

(…) Podczas wyprawy na szczyt Połoniny Caryńskiej określaliśmy ro-
dzaje roślin i zwierząt na łąkach i w lesie, a spotkaliśmy ich naprawdę 
dużo! Kto by pomyślał, że tyle gatunków znajduje się w zwykłej tra-
wie? W  drodze przez las towarzyszyły nam buki, ale były tam także 
inne gatunki drzew. Widzieliśmy małe stworzonka pełzające po ziemi, 
chodzące po liściach (…), a chociaż ich na co dzień nie zauważamy, dziś 
mieliśmy szansę przyjrzeć im się z  bliska. Po kilku godzinach naszej 
wędrówki zdobyliśmy szczyt. Widoki były tak zjawiskowe, że zaparły 
nam dech w piersiach.

Joanna Kościółek, Bieszczadzkie Rysie

Przez całą drogę na Połoninę Caryńską towarzyszył nam derkacz, 
który imponował nam swoim derkaniem. A  przed chwilą wróciliśmy 
z nocnej wyprawy, podczas której nasłuchiwaliśmy odgłosy sów. Za-
uważyliśmy również spadające gwiazdy. (UFO?)

Hubert Szelewa, Sokoły

Dzień czwarty, czwartek, 16 maja
Dzisiaj ok. godziny 8.30 wyruszyliśmy na zaporę solińską. Jest na-
prawdę olbrzymia, bo ma około 80 metrów głębokości. Nic dziwnego, 
że przyciąga aż tylu turystów. Chodząc po zaporze, czuliśmy się jak na 
morzu, ponieważ otaczało nas dużo wody. Później udaliśmy się do 
skansenu w Sanoku, gdzie zobaczyliśmy, jak mieszkali Bojkowie i Łem-
kowie w dawnych czasach. Zwiedzaliśmy ich domy oraz miejsca, takie 
jak: szkoła, zakład fryzjerski, zakład fotograficzny, cerkiew i inne. Ko-
lejną atrakcją dnia była wizyta w galerii pana Zdzisława Pękalskiego, 
bieszczadzkiego artysty. Spodziewaliśmy się „typowego” zwiedzania, 
jednakże na miejscu zostaliśmy oczarowani nie tylko rzeźbami i obra-
zami w większości o tematyce sakralnej, ale także niesamowitymi opo-
wieściami na temat swojej piwnicy, legendami o  czarownicach i  dia-
błach oraz złych demonach. Ciężko było nam się rozstać z  tym 
miejscem. Myślę, że ta wycieczka na długo zapadnie nam w pamięci.

Agnieszka Lemczyk, Bieszczadzkie Rysie

Byliśmy na zaporze w  Solinie. (…) Pani przewodniczka opowiedziała 
nam ciekawą historię powstawania tej zapory. Następnie pojechali-
śmy do skansenu w Sanoku. Dowiedzieliśmy się, jak mieszkali dawni 
Bojkowie i Łemkowie, jakie mieli zwyczaje i obrzędy. Następnie odwie-
dziliśmy galerię pana Zdzisława Pękalskiego, który pokazywał nam 
swoje rzeźby, obrazy i  książki. Opowiadał on nam ciekawe historie 
związane ze swoimi dziełami. Uważamy ten dzień za bardzo udany 
i pełen wrażeń.

Monika Kolanko, Grupa Sokoły

Znowu będziemy się chwalić:) Nasza grupa wygrała w  podchodach! 
Zaciekłej rywalizacji towarzyszyły ogromne emocje. Jako pierwsi od-
powiedzieliśmy na 19 pytań związanych z Bieszczadami i odgadliśmy 
hasło, po czym odnaleźliśmy ukryty w skrzyni skarb! Jesteśmy z siebie 
bardzo dumni.

Kamila Maculak, Bieszczadzkie Rysie

Dzisiaj wieczorem zaskoczyła nas zabawa w  podchody. Było bardzo 
fajnie. Mieliśmy znaleźć wszystkie koperty, w których znajdowały się 
zagadki. Dobra odpowiedź była kolejną literą hasła, które miało do-
prowadzić nas do nagrody. Hasłem była „Recepcja pod Caryńską”, 
gdzie czekało pudełko ze skarbem. Wygrała grupa Bieszczadzkie Ry-
sie, a skarbem były płyty CD poświęcone bioróżnorodności w Biesz-
czadzkim Parku Narodowym.

Andrzej Urban, Grupa Orły

Dzień piąty i ostatni, piątek, 17 maja
Wstaliśmy o  świcie i  poszliśmy na spacer słuchać odgłosów ptaków, 
po drodze rozpoznawaliśmy rośliny. Wszystko w świetle wschodzące-
go słońca wyglądało cudownie. Był to czas, który spędziliśmy ze swo-
imi przyjaciółmi na łonie natury – w Bieszczadach. (…) Każdy, kto tu 
przyjedzie, na pewno się w nich zakocha!

Wiktoria Tomczak, Wilki

(…) Podczas spaceru wczesną porą podziwialiśmy piękno bieszczadz-
kiej przyrody, ozdobione pięknymi kroplami rosy. Widok był piękny 
niczym z bajki. Wszyscy czuli się jak w tajemniczej krainie, o której ma-
rzyliśmy w dzieciństwie. Naszym zdaniem warto było wstać, by ujrzeć 
to, czego nie ma nigdzie poza Bieszczadami. Zadziwiający śpiew pta-
ków, szum wody i  lasów zostanie w  naszej pamięci do końca życia. 
Podczas spaceru spotkaliśmy także bieszczadzkie sarenki, które wę-
drowały po łąkach, jednak były na tyle przebiegłe, że nie dały się sfo-
tografować.

Daniel Tomaszewski, Wilki

Ostatni dzień naszej Zielonej Szkoły.  
Zebrałam kilka opinii... 
„Misja przyr(g)oda była moją największą przygodą, którą zapamiętam 
na bardzo długo”.
„Misja przyr(g)oda to bardzo fajne doświadczenie, które uświadomiło 
nam, że przyroda może być tak rozrywkowa”… „Misja przyr(g)oda 
spełniła moje oczekiwania. Dowiedziałem się tu bardzo dużo rzeczy 
i – choć to była nauka – była bardzo przyjemna”.
„Misja przyr(g)oda była bardzo fajna i chcę powtórzyć to jeszcze raz”.
„Nie spodziewałam się, że może być tutaj aż tak fajnie. Myślałam, że 
będziemy tylko uczyć się, siedząc przy stołach, a taka nauka w terenie 
jest bardzo przyjemna”. Pozdrawiamy z Ustrzyk i żegnamy się z Wami 

Klaudia Sadzikowska

Na tropie rysia
Relacje uczniów z Birczy, 13–17 maja
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Najbardziej spodobało się wszystkim poszuki-
wanie skarbu ukrytego na terenie parku. Tą dro-
gocenną rzeczą były pocztówki z krajobrazami.

Daniel Zur

Dzień drugi, 21 maja
Najpierw obejrzeliśmy prezentację na temat la-
sów naturalnych. Potem wraz z naszą opiekunką 
poznawaliśmy roślinność łąk i lasów. W puszczy 
dowiedzieliśmy się wiele rzeczy o drzewach i or-
ganizmach zamieszkujących tamte tereny. Na 
koniec zrobiliśmy plakat podsumowujący wie-
dzę zdobytą dzisiejszego dnia.

Karolina Stypułkowska, Grupa Niebieska

Dzisiaj mieliśmy zajęcia z mapą. Po godzinie po-
szliśmy do Parku Białowieskiego, gdzie zbierali-
śmy informacje o roślinach i zwierzętach. 

Sylwia Mościcka, Grupa Żółtych

Poznawaliśmy ekosystem łąki i lasu. Dowiedzia-
łyśmy się dużo ciekawych rzeczy o lesie natural-

nym. Wspólnie z koleżankami z grupy Żółtej ro-
biliśmy plakat „Łąka pod lupą”.

Ania Orzechowska

Dzisiaj robiliśmy własne wizytówki. W Parku Pa-
łacowym ujrzałyśmy dwa piękne stawy, a  po-
między nimi ogromny pomnik.

Martyna Bujno

Po śniadaniu wybraliśmy się do Parku Pałacowe-
go. Nasze pierwsze zadanie polegało na odszuka-
niu na mapach, które dostaliśmy, wyróżnionych 
drzew. Następnie każda z grup na okolicznych łą-
kach, w  wybranych przez siebie obszarach, po-
szukiwała różnorodności biologicznych. Lista or-
ganizmów była bardzo długa i ciekawa.

Jedną z atrakcji, jaką dla nas przygotowano, była 
wycieczka do ścisłego rezerwatu. Podziwialiśmy 
tam niepowtarzalne okazy roślin, martwe drze-
wa oraz las grądowy i ols.
Na koniec dzisiejszych zajęć wykonaliśmy pre-
zentacje. Dwie grupy miały zaprezentować na 
brystolach okazy z łąki, które udało nam się zna-
leźć, reszta zaangażowała się do prezentacji 
zwierząt, roślin i owadów z rezerwatu.

Weronika Śniecińska, Grupa Czerwona

Ten dzień był pełen niesamowitych wrażeń. 
O godzinie 9.00 spotkaliśmy się w Ośrodku Edu-
kacji. Na początek dostaliśmy mapki, które miały 
pomóc nam w  szukaniu roślin i  poruszaniu się  
po Parku Pałacowym. Następnie udaliśmy się 
z  przewodnikami i  Grupą Czerwoną do rezer-
watu ścisłego. Tam mieliśmy możliwość zoba-

czenia śladów pozostawionych przez zwierzęta. 
Po obiedzie rysowaliśmy plakaty. 

Marysia Roszkowska, Grupa Zielona

W  rezerwacie ścisłym najbardziej zaciekawiła 
mnie listwa mrozowa.

Ania Czerwińska, Grupa Zielona

Dziś podczas wycieczki do ścisłego rezerwatu 
BPN spotkaliśmy miłego ślimaczka bez skorupy. 
Jeszcze nigdy nie widziałam takiego.

Ala Roszkowska, Grupa Czerwona

Podczas wyprawy na łąkę zbadaliśmy jej podło-
że i robiliśmy pomiary temperatury powietrza. 

Weronika Sokołowska, Grupa Czerwona

Dzień trzeci, 22 maja
Pod koniec trzeciego dnia pobytu zorganizowa-
no dla nas ognisko na gminnym boisku. Panowa-

ła miła i wesoła atmosfera. Szóste klasy śpiewa-
ły piosenki. Oczywiście nie zabrakło pianek 
i  pieczonych kiełbasek. Po posiłku graliśmy 
w siatkówkę i piłkę nożną.

Ania Czerwińska, Grupa Zielona

Dzień czwarty, 23 maja
Dzisiaj poznaliśmy rzekę Łutownię. Pojechali-
śmy także do skansenów i wchodziliśmy na duży 
wiatrak oraz do starych domków. Po powrocie 
robiliśmy pamiątki z  Białowieży. Były to ramki 
z naszymi zdjęciami.

Dominika Jamiołkowska

Wybraliśmy się na wycieczkę krajoznawczą po-
ciągiem z zieloną lokomotywą. Było super! A lu-
dzie idący poboczem radośnie nam machali. Od-
wiedziliśmy skansen, młyn oraz Szlak Dębów 
Królów Polskich i Książąt Litewskich. Potem, już 
w  hotelu, robiliśmy ramki do zdjęć ze znalezio-
nych wcześniej skarbów przyrody. 

Milena Roszkowska, Grupa Niebieska

W  Ośrodku Edukacji Przyrodniczej robiliśmy 
ramki do  naszych zdjęć, aby zawsze pamiętać 
o tym miejscu. Oprawy wykonaliśmy z tektury, 
na którą naklejaliśmy różne rośliny, patyki, 
szyszki, a nawet korę drzewa.

Ala Roszkowska, Grupa Czerwona

Lokomotywa na kółkach dowiozła nas do Szlaku 
Dębów Królów Polskich i  Książąt Litewskich, 
gdzie dowiedzieliśmy się, dlaczego posadzono 
na ich cześć te drzewa. Następnie wyruszyliśmy 
do skansenu pokazującego życie ludzi w  daw-
nych latach. Wielkim przeżyciem było dla nas 
wspięcie się na młyn. Na koniec wróciliśmy do 

Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, w którym sami 
robiliśmy ramki do zdjęć. Ciemną nocą chętni 
pójdą podglądać „nocne ptaki”, czyli nietoperze.

Karolina Stypułkowska, Grupa Niebieska

Dzień piąty, 24 maja
Koniec, jaka szkoda! Bardzo miło było poznać 
tak piękne miejsce i wszystkie osoby, z którymi 
mogliśmy pracować i czegoś się od nich nauczyć. 
Dzięki nim zrozumiałam, jak bardzo ważna jest 
dla nas przyroda. W szczególności podobały mi 
się dzisiejsze zajęcia o 5.00 rano z panem ornito-
logiem, gdy poznawaliśmy ptaki, ich odgłosy 

a  także zwyczaje. Interesujące było szukanie 
skarbu z mapką. Żegnamy się nie na zawsze, bo 
jeszcze tu przyjedziemy i  odwiedzimy wszyst-
kich znajomych, którzy pomagali w naszej edu-
kacji. DZIĘKUJEMY!!!

Marysia Roszkowska, Grupa Zielona 

Dzisiaj podsumowaliśmy Zieloną Szkołę prezen-
tacją multimedialną oraz wpisami swoich propo-
zycji imion dla żubrów.
Około godziny 13.00 musieliśmy pożegnać się 
z Białowieżą. 

Milena Roszkowska, Grupa Niebieska

Żubrze, wrócimy 
tutaj na pewno!

Relacja uczniów z Sokołów,  
20–24 maja

Dzień pierwszy, 20 maja
Gdy wyszliśmy z autobusu, oczarował nas roz-
ciągający się wokół krajobraz Puszczy Białowie-
skiej. Hotelowe pokoje są bardzo przytulne. 
Pierwsze zajęcia okazały się ciekawe, chociaż 
wymagały większego skupienia. Był to wspania-
ły początek naszej przyrodniczej przygody:)
Karolina Stypułkowska, grupa Niebieskich

Zwiedziliśmy dzisiaj Muzeum Białowieskiego 
Parku Narodowego, w  którym zobaczyliśmy 
wystawę spreparowanych zwierząt i  owadów. 
Następnie wybraliśmy się do Parku Pałacowego. 
Ciekawe miejsce, a  stało się jeszcze ciekawsze 
dzięki powierzonym nam zadaniom, które przy-
gotowali pracownicy Białowieskiego Parku Na-

rodowego. Musieliśmy m.in. wsłuchiwać się  
w  odgłosy parku, opisywać kwiaty w  specjalnej 
książeczce, a  także robiliśmy w  trzyosobowych 
grupach „burze zapachów”, czyli własnoręcznej 
roboty perfumy, których esencje uzyskaliśmy 
z rosnących nieopodal roślin.
Pod koniec zajęć powierzono nam misję odnale-
zienia ukrytego skarbu. Pomimo trudności każ-
da z grup odnalazła swój.

Ala Roszkowska
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Na ruchomych piaskach
– fotoreportaż uczniów z Przybiernowa

Dziś po obiedzie ćwiczyliśmy nasze zmysły, niektórzy dowiedzieli 
się, że je mają. Najciekawsze było komponowanie mieszanki 
zapachowej. Najmilej pachniała „Konwaliowa nuta”, a nosy 
wykrzywiały nam „Zapachy spod pachy”. Niebiescy

Wielką frajdą były dla nas wędrówki po drogach i bezdrożach 

Wisełki. Zauroczyło nas morze, a co niektórzy wymoczyli 

(nareszcie!) nogi. Z wielkim trudem usiedzieliśmy na plaży 

słuchając przez 10 minut jej odgłosów. Sosnowy nadmorski bór 

obsypał nas tak obficie pyłkiem, że nawet nasze buty zrobiły się 

złote. 
Niebiescy

Wytropiłyśmy jaszczurkę zwinkę, obserwowałyśmy ją a następnie ją wypuściłyśmy. Niebieskie Szogunki

Po „wybuchowej wizycie” w Muzeum V-3 dotarliśmy do Centrum Słowian i Wikingów. 

Przywitano nas tam ciekawą gawędą o życiu i obyczajach dawnych mieszkańców Wolina. 
Podczas warsztatów doświadczyliśmy na własnej skórze, jak niełatwo było pisać gęsim 

piórem, lepić z gliny i filcować wełnę. Dziwiliśmy się, jak można było żyć bez telewizora 
czy telefonu komórkowego.

Sztuki walki próbował nauczyć nas brodaty wiking. Groźny sprzęt wikingów mogliśmy 
założyć, dotknąć, ale nie mogliśmy nim walczyć. Walczyliśmy patykami z tarczą. 

Zadbano również o nasze żołądki – zostaliśmy poczęstowani chlebem ze smalcem, 
herbatą z ziół oraz podpłomykami (to takie placki). Wizytę w skansenie zakończyliśmy 

strzelaniem z łuku. 
Choć było ciekawie, wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że jesteśmy szczęściarzami żyjąc 

w dzisiejszych czasach.

Ryby, „kozy” i kijanki – przyjaciele mali,
Niebieskie Szogunki sprytnie je schwytały,
Popatrzyły, pomierzyły i je potem wypuściły…

Już drugiego dnia podczas biegu na orientację nasza samodzielność przeszła największą próbę. Dodawali-śmy sobie otuchy, wołając: Żółte Stworki wygrywają, bo się nigdy nie poddają!

A to my rodacy, gotowi do pracy. Jesteśmy kaloszmenami, prezentujemy swoje piękne 
kalosze, które ułatwiają nam wykonywanie badań w Jeziorze Wisełka. Czerwone Orły

Dziś Misja Przyr(g)oda zabrała nas w niesa-
mowitą podróż po kartach historii wyspy 
Wolin. Tuż po śniadaniu odwiedziliśmy 
tajemnicze miejsce, jakim jest niewątpliwie 
Muzeum Bunkier w Zalesiu. Tamtejsza 
ekspozycja jest niezwykła, bo umiejsco-
wiona w bunkrze, gdzie składowano 
pociski do działa wielokomorowego. 
Mieliśmy okazję przymierzyć hełmy, 
wyciągnąć zawleczkę z granatu i usiąść na 
bombie. Zaprzyjaźniliśmy się z Frankiem, 
Zenkiem i Wojtkiem 
– strażnikami bunkra (manekinami 
w kombinezonach przeciwgazowych). 
W pobliżu bunkra na terenie Wolińskiego 
Parku Narodowego znajdują się pozostało-
ści stanowisk ogniowych broni V-3, do 
których dojść nie było nam łatwo…

Dziś poszliśmy nad jezioro,
bardzo było nam wesoło.
Dwie kaczuszki tam pływały,
gorzej od nas się zachowywały.

Zielone Żaby

w Wolińskim Parku Narodowym, 20-24 maja

20-24 maja • Wyprawa na wyspę Wolin



Ten dzień, jak zresztą każdy spędzony 
w Zakopanem, był niesamowity. Każda 
grupa miała za zadanie rozwiązanie 
questów. Wskazówek szukaliśmy w Muzeum, na Gubałówce, 
a nawet na cmentarzu. W ciągu dwóch godzin zwiedziliśmy 
naprawdę wiele. Tego nie da się zapomnieć! Czeka nas jeszcze 
dyskoteka, miejmy nadzieję, że udana.

Grupa Niebieska

Dzisiejszy dzień był wspaniały. Zaraz po śniadaniu pojechaliśmy 
do centrum Zakopanego, gdzie mieliśmy kilka zadań w formie 
questu. Spacerując po Krupówkach, musieliśmy rozpoznać 
niektóre charakterystyczne zabytki. Dzięki temu zobaczyliśmy 
polichromie w Kościele św. Rodziny. Pojechaliśmy kolejką na 
Gubałówkę, ale nie było widać panoramy Tatr, więc zdjęcie 
zrobiliśmy na tle namalowanej panoramy. Na końcu byliśmy 
w pięknym Muzeum Stylu Tatrzańskiego.

Grupa Żółta

W czwartek o świcie wybraliśmy się na Krupówki. Tam każda 
z grup otrzymała mapę Zakopanego i kopertę z zadaniem. Jego 
rozwiązanie poprowadziło nas Krupówkami do znalezienia 
następnej koperty, w której były narysowane pewne budowle, 
a my mieliśmy odgadnąć ich nazwy. Następną kopertę otworzyli-
śmy na Gubałówce. Szukaliśmy m.in. kolorowych wierzchów 
(autorowi chodzi zapewne o Czerwone Wierchy – przyp. red.) 
i Lodowego Szczytu. Na Gubałówkę wyjechaliśmy kolejką linową 
i nią też wróciliśmy. Odwiedziliśmy cmentarz na Pęksowym 
Brzysku, na którym – to też zadanie z questa – mieliśmy odszukać 
kilka grobów. Dalej ruszyliśmy do Muzeum Stylu Zakopiańskiego. 
                    Grupa Zielona

Wyprawa do TPN, 
w której wzięli udział 
uczniowie ze szkół 
z Bydlina i Rodaków 
z gminy Klucze,  
20-24 maja

23
maja

czwartek

Po śniadaniu, o poranku
wyruszyliśmy do parku. 
I chociaż się rozpadało,
nasza grupa wyszła z tego cało. 
W Parku Tatrzańskim mieliśmy liczne przygody, 
mimo że do butów wlewały się nam litry wody.

Jak każda grupa potrzebujemy dla 
siebie czasu,
poszliśmy więc do sklepu, aby 
uzupełnić zapasy 
i mieć dzięki nim energię 
na dalsze zakopiańskie wczasy. 
Uczyliśmy się rozpoznać ślady 
niedźwiedzia, wilka i dzika 
oraz poznać drogi, którymi zając 
umyka.

Grupa Czerwona

Dobiega końca nasza Wielka Wyprawa. Przeżyli-
śmy wiele wspaniałych, zaskakujących, a nawet 
ekstremalnych przygód. Można było się wiele 

nauczyć, dowiedzieć ciekawych rzeczy i wspaniale pobawić, 
a humory nam dopisywały. Pomimo że pogoda płatała nam 
różne figle, warto było tu być i przeżyć tę wielką przygodę. To 
była żywa lekcja przyrody, mogliśmy poznać wiele ciekawych 
roślin i zwierząt, które można spotkać tylko w Tatrzańskim 
Parku Narodowym. Mogliśmy wcielić się w rolę ratowników 
górskich, kiedy nasza koleżanka skręciła nogę i musieliśmy ją 
przetransportować z Gęsiej Szyi na dół. To była wielka frajda, 
kiedy rozwiązywaliśmy quest po Zakopanem. Każdy z nas 
odkrył w sobie ducha przyrodnika i podróżnika.

Grupy z TPN

Grupa Żółta podzieliła się dziś na dwie części. Kilka osób poszło  
na Gęsią Szyję, a kilka zostało na Rusinowej Polanie. Oto relacja tych, 
którzy zostali na polanie:
Na Rusinowej Polanie czekaliśmy na grupy, które zdobywały szczyt. 
Robiliśmy zdjęcia. Po chwili zaczęło kropić. Skorzystaliśmy z okazji, by 
pójść do szałasu juhasów. Dowiedzieliśmy się, kto jest kim w szałasie, 
poznaliśmy sprzęty i narzędzia pasterskie. Już wiemy, jak się robi oscyp-
ki! Po dłuuuugim czasie oczekiwania z góry zaczęli schodzić nasi 
koledzy i koleżanki. Razem ruszyliśmy w stronę Wiktorówki. Po drodze 
weszliśmy do kościoła Matki Bożej Królowej Tatr, by się pomodlić.

Drugi dzień Zielonej Szkoły zapowiadał się 
wspaniale. Jeszcze rano pogoda była piękna, ale później 
zrozumieliśmy, co oznacza zwrot „w górach pogoda 
zmienną jest”: w jednej chwili zaczęło się chmurzyć 
i padać. W siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego 
obejrzeliśmy film o ochronie Tatr. 
Następnie grupy dostały mapy, według których 
należało znaleźć obiekty. Świetnie się przy tym 
bawiliśmy. Gdy poszukiwania dobiegły końca, 
wybraliśmy się na wycieczkę, podczas której robiliśmy 
różne badania. Niektórych nie ominęła podczas 
wycieczki błotnista przygoda. 

Grupa Zielona

Wstaliśmy wczesnym rankiem. Zapowiadała się 
piękna pogoda, a humor wszystkim dopisywał. Po 
śniadaniu udaliśmy się do Centrum Nauki Przyrody 
prowadzonego przez TPN. W jednej chwili niebo 
zasłały czarne chmury i zaczął padać „oranżadowy 
deszcz”. Obejrzeliśmy tam dwa ciekawe filmy – o Ta-
trach i o niedźwiedziach. Następnie, według zdjęcia 
wykonanego z samolotu, odszukaliśmy różne 
obiekty na terenie Centrum. Potem wędrowaliśmy 
szlakami po lasach wokół Wielkiej Krokwi, 
a poszczególne grupy opisywały różne ciekawe 
miejsca. Obejrzeliśmy norę wilka i gawrę niedźwie-
dzia. Wyprawa trwałaby dłużej, gdyby nie intensyw-
ne opady. 

Grupa Niebieska

Jesteśmy już w Rodakach. Dziś po lekcjach 
w szkole zrobiliśmy gazetkę. Dzięki niej 
utrwalimy naszą wiedzę. Dziękujemy panu 
Marcinowi za materiały dla szkoły – część z nich 
właśnie wykorzystaliśmy.

Grupa Żółta i Czerwona z TPN

27
maja

poniedziałek

21
maja
wtorek

Wiosennym rankiem  
dnia słonecznego 
przyjechaliśmy do Zakopanego.
Gdy słoneczko grzało, wiaterek chłodził, 
sprawdzian z przyrody nieuchronnie 
nadchodził.
Mimo psującej się pogody 
poszliśmy na spacer posłuchać przyrody.
Deszczyk kropił, wietrzyk wiał,
a nasza grupa poszła w dal. 
Piękne kolory zdobiły łąkę, 
a my zrywaliśmy kwiaty pachnące.

Kiedy dojechaliśmy na miejsce, zakwaterowali-
śmy się, potem udaliśmy się na smaczny obiad. 
Po chwili odpoczynku wyszliśmy na pierwsze 
ćwiczenia. W ciszy wsłuchaliśmy się w odgłosy 

natury, które potem zanotowaliśmy. Kolejnym 
zadaniem było zbieranie różnego rodzaju kwiatów, 
traw i liści, które przyklejaliśmy na szarym papierze. 
Najbardziej aktywna osoba w nagrodę dostała 
lornetkę, którą później przekazywała dalej. 

Uczniowie z Bydlina

Zakończyliśmy dzień oglądaniem zachodu słońca 
i podziwianiem Śpiącego Rycerza o zmierzchu... 
Musieliśmy też choć przez chwilę pograć w piłkę, 
bez której chłopcy, a także niektóre dziewczyny, nie 
potrafią się obejść. 

Uczniowie z Rodaków

20
maja

poniedziałek

Trzeciego dnia podjechaliśmy kawałek busem, by wyruszyć na Rusinową Polanę. Ścieżka była całkiem 
wygodna i równa. Z polany poszliśmy dalej na Gęsią Szyję. Było ciężko, ale weszliśmy. Na Gęsiej Szyi 
mieliśmy krótką przerwę i mogliśmy podziwiać niezwykłe widoki. Potem otrzymaliśmy zadanie, by 
spisać gatunki roślin znalezione na polanie oraz w lesie. Wszystko się udało! Znaleźliśmy kilka 
interesujących gatunków, np. tłustosza, który jest owadożerny.

Grupa Czerwona

Jedną z rzadko spotykanych roślin jest tłustosz alpejski. Znaleźliśmy go podczas drogi na Gęsią Szyję. 
Rośnie tylko w górach, jest owadożerny. Ta roślina występuje w miejscach, gdzie jest mało azotu. Zjada 
małe muszki właśnie po to, by uzupełnić swój organizm azotem. Jest ona niewielka, ma białe płatki 
z żółtymi plamkami, które zawierają truciznę obezwładniającą. Tłustosz alpejski jest pod ścisłą ochroną.

Grupa Zielona

Trzeciego dnia pobytu udaliśmy się na Rusinową Polanę. Po dwóch 
godzinach dotarliśmy do celu. Tam zregenerowaliśmy siły, spożywając 
prowiant, a także słuchając przewodnika. Następnie wyruszyliśmy 
w dłuuuugą i męęcząącą drogę na szczyt góry Gęsia Szyyyyyyja. Na 
wierzchołku zrobiliśmy kilka ciekawych zdjęć na tle panoramy Tatr. 
Potem na pobliskiej polanie odbyły się zajęcia z pracownikiem TPN. 
Podczas drogi powrotnej nasza koleżanka zwichnęła kostkę. W tym 
momencie każdy z nas stał się dla niej ratownikiem medycznym. Ten 
dzień był dla wszystkich wieeeeeelką przygodą ... :))

Maciej Adamski, Niebiescy  
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Wyprawa w poszukiwaniu przygody  
oraz związku człowieka i przyrody
Dzisiaj wyruszyliśmy na wycieczkę do Sanoka, Soliny i  Hoczwi. Jadąc 
przez Smolnik, Rabę i  Żłobek, mieliśmy odnaleźć i  rozpoznać cerkwie. 
Najpierw pojechaliśmy nad Solinę, by zwiedzić zaporę. Pani opowiedziała 
nam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Następnie udaliśmy się do skansenu 
w  Sanoku. Wiele dowiedzieliśmy się o  kulturze i  budownictwie Bojków. 
Na końcu pojechaliśmy do Hoczwi na spotkanie z artystą, panem Zdzisła-

wem Pękalskim. Obejrzeliśmy 
wspaniałe rzeźby, które on sam 
wykonał.

Joanna Przybycień, Leśniaki

Dzisiaj o  godz. 8:30 wyjechali-
śmy z Ustrzyk Górnych do Soli-
ny. Zwiedzaliśmy tam zaporę na 
Jeziorze Solińskim. 
Później udaliśmy się do Sanoka 
do skansenu. Poznawaliśmy, jak 
żyli mieszkańcy Podkarpacia  
– Bojkowie, Łemkowie, Dolinia-
nie i  Pogórzanie. Zobaczyliśmy, 
jak wyglądały ich domy i narzę-
dzia do pracy. W niektórych do-
mach znajdowały się zakłady  
– fryzjerski, szewski i krawiecki. 
Była też szkoła, urząd miejski 
i poczta. 
Na koniec zajechaliśmy do gale-
rii pana Zdzisława Pękalskiego. 
O 18:00 wróciliśmy do naszego 
hotelu. Bardzo zmęczeni, ale za-
dowoleni.

Gaba Dyjak,  
Bieszczadzkie Wiewióry

Dzisiejszy dzień rozpoczął się 
od wyjazdu na zaporę w Solinie. 
Tam pani przewodnik opowiada-
ła nam o  powstaniu Jeziora So-
lińskiego i  elektrowni. Następ-
nie pojechaliśmy do skansenu 
w Sanoku, w którym spędziliśmy 
ponad dwie godziny – szybko 
zleciało! Pani przewodniczka 
bardzo ciekawie opowiadała 
nam o  kulturze Bojków, Łem-
ków, Pogórzan i Dolinian z prze-
łomu XIX i XX wieku. 
Później udaliśmy się do Hoczwi, 
gdzie pan Zdzisław Pękalski 

przedstawił nam swoją galerię sztuki. Opowiadał nam też o  wizerunku 
Bieszczadów z  czasów jego lat studenckich. Zdziwiliśmy się, że od tego 
czasu Bieszczady aż tak się zmieniły. 
Pod koniec dnia, jak zwykle, spotkał nas deszcz, bez którego dzień byłby 
stracony :D. Ten dzień był bardzo pouczający, bo pokazał nam, że czło-
wiek powinien żyć w zgodzie z przyrodą.

Weronika Wróblewska,  
Bieszczadzkie Eskulapy

Relacja uczniów z Ustrzyk Dolnych, 3–7 czerwca 2013

03.06.2013

Od chaty do wiaty
Po spotkaniu zapoznawczym wyruszyliśmy w  teren szukać wyznaczo-
nych punktów na mapie. Naszym pierwszym zadaniem było dojście do 
punktu straży granicznej. Po żmudnym dojściu dotarliśmy wreszcie do 
celu. Później udaliśmy się do wiaty ogniskowej. Przy ognisku rozwiązywa-
liśmy zadania. Poznawaliśmy przyrodę wszystkimi zmysłami. Pierwszą 
konkurencją było zrobienie obrazka z wykorzystaniem elementów przy-
rody. Został też zorganizowany konkurs na najładniejszy i  najbrzydszy 
kubek zapachów z zastosowaniem zasobów leśnych. 
Najbrzydszy i najładniejszy zapach skomponowały dziewczyny z  grupy 
Bieszczadzkie Wiewióry.

Asia Przybycień – Bieszczadzkie Leśniaki, Gaba Dyjak – Biesz-
czadzkie Wiewióry, Bruno Łukaszyk – Bieszczadzkie Eskulapy

04.06.2013

Z deszczu pod rynnę
Dzisiaj rano wspólnie z panią Beatą graliśmy w różne gry dotyczące stra-
tegii rozrodczej buków i topoli. Druga gra dotyczyła zmiany barwy skrzy-
deł ćmy, na którą polował drozd obrożny. Ćmy o ciemnym kolorze skrzy-
deł były łatwiej dostrzegalne niż te z jasnym ubarwieniem. Około godziny 
12:00 wyszliśmy z zajazdu. Kierowaliśmy się w stronę Połoniny Caryń-
skiej. Z powodu deszczu schroniliśmy się w drewnianej wiacie. Uczyliśmy 
się tam obliczać azymut i słuchaliśmy opowiadań pani Grażyny. Później 
udaliśmy się w kierunku połoniny. Czekało tam na nas pięć ukrytych za-
dań. Niestety, po rozwiązaniu trzech wróciliśmy do zajazdu z powodu ule-
wy. Pod koniec zajęć rysowaliśmy gruhla.

Gaba Dyjak, Bieszczadzkie Wiewióry

05.06.2013

I daleko w las
Dzisiaj poszliśmy na wielką wyprawę. Nasza grupa odwiedziła potok Wo-
łosaty i poszliśmy do lasu. Zobaczyliśmy wiele gatunków zwierząt i roślin, 
m.in. traszkę karpacką, kumaka górskiego i pióropusznik strusi. Pani opo-
wiadała o każdym z nich. Później byliśmy na spotkaniu, na którym poru-
szyliśmy temat sów. Dzień był bardzo udany.

Maciej Staniszewski, Bieszczadzkie Leśniaki

Dzisiaj około godziny 10.00 wyszliśmy w  teren. Najpierw udaliśmy się 
nad potok Wołosaty. Szukaliśmy tam różnych zwierząt w  wodzie i  mie-
rzyliśmy prędkość przepływu rzeki. Później poszliśmy nad małe oczko 
wodne. Po drodze poznaliśmy wiele gatunków roślin i zwierząt. W oczku 
łowiliśmy, oglądaliśmy i  wypuszczaliśmy płazy, m.in. kumaka górskiego. 
W drodze powrotnej zobaczyliśmy jaszczurkę zwinkę.

Anna Dyląg, Bieszczadzkie Wiewióry

Po śniadaniu udaliśmy się nad potok Terebowiec. Tam pan przewodnik 
pokazał nam, jak rozróżnia się „mieszkańców” wody. Przy okazji zobaczy-
liśmy zaskrońca, żabę trawną, traszkę i kumaka górskiego. W drodze po-
wrotnej poszliśmy nad oczko wodne. Dzięki pięknej pogodzie nasze umy-
ły „rozświetliły się”.

Weronika Wróblewska,  Bieszczadzkie Eskulapy

Po śniadaniu udaliśmy się na zajęcia integracyjne. Po omówieniu wszyst-
kich szczegółów udaliśmy się ma wycieczkę po lesie. Pani przewodnik 
omawiała całą trasę oraz opowiadała ciekawostki o Bieszczadzkim Parku 
Narodowym. Kiedy dochodziliśmy do ostatniego punktu naszych zajęć, 
złapał nas mocny deszcz. Pomimo złej pogody dzień uważamy za udany.

Bruno Łukaszyk, Bieszczadzkie Eskulapy

Dzień rozpoczął się od zajęć o różnorodności biologicznej, na których do-
wiedzieliśmy się o motylach, drzewach i nietoperzach. Po zajęciach w sali 
udaliśmy się na szlak prowadzący na Połoninę Caryńską. Niestety, deszcz 
mocno padał i wszyscy byli brudni i mokrzy. Na szczęście nic się nam nie 
stało. Przed obiadem odkryliśmy tajemnicę gruhla. Po obiedzie robiliśmy 
z papieru nietoperze i graliśmy w gry planszowe „Odkryj parki narodowe”. 
Mimo złej pogody wszyscy dobrze się bawili.

Remigiusz Kunasz, Bieszczadzkie Leśniaki

I daleko w las...
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Poszukiwanie gruhla
Po bardzo fajnych zajęciach integracyjnych na-
sza „Zielona Szkoła” wybrała się do Muzeum 
Tatrzańskiego Parku Narodowego w  Zakopa-
nem. Tam zobaczyliśmy interesujący film pre-
zentujący faunę i  florę tego pięknego parku 
narodowego. Wszyscy dobrze się bawili, oglą-
dając wesołe figle kozic górskich i  zabawy  
świstaków. Następnie obejrzeliśmy ekspozycję 
prezentującą zwierzęta i  ptaki zamieszkujące 
nasze Tatry. 

Każda z  grup mogła przyjrzeć się zwierzęciu 
patronującemu jej nazwie. Widzieliśmy „z  bli-
ska” niedźwiedzia, świstaki, orła i wilka. Później 
wszyscy mieli zaprawę w  biegu na orientację, 
kiedy na podstawie fotografii lotniczej trzeba 
było odnaleźć charakterystyczne miejsca 
w przyparkowym ogrodzie. Mimo nieprzychyl-

czyli  
wyprawa   
do TPN 
uczniów
z Zawoi,  
3–7 czerwca

nej pogody wszyscy ochoczo wyruszyli na wiel-
ką wyprawę w  poszukiwaniu gruhla, czyli wę-
drówkę na orientację połączoną z obserwacją 
i  nazywaniem typowych organizmów lasów 
oraz  łąk. Wszyscy wykonali swoje zadania, 
brnąc przez podmokłe łąki i błoto. Po obiedzie 
oraz odpoczynku wszystkie grupy zaprezento-
wały wyniki swoich badań, prezentując jedno-
cześnie ciekawe fotografie roślin zaobserwo-
wanych w czasie wędrówki. 

Tomasz Chowaniak, Niedźwiedzie

Podczas naszej wędrówki złapał nas deszcz. 
Byliśmy cali zmoczeni, zmarznięci i  zmęczeni, 
ale mimo wszystko świetnie się bawiliśmy i do-
pisywał nam humor. Przeszliśmy także przez 
wąską kładkę, na której o mało co nie wpadłam 
do wody. 

Naśladujący barany Marcin też o mało nie wpadł 
do potoczka. Mimo to wszyscy szczęśliwi dotar-
li do miejsca zakwaterowania.

Kinga Pacyga, Wilki

Odbyliśmy wyprawę „W poszukiwaniu gruhla”. 
Na podstawie mapy ze zdjęcia satelitarnego 
musieliśmy zlokalizować dwa stanowiska – jed-
no w lesie, drugie na łące. Dotarcie do nich na 
orientację było dla nas wielkim wyzwaniem, 
lecz nie poddaliśmy się. Następnie badaliśmy, 
co kryje się na jednym metrze kwadratowym 
lasu. Najbardziej zaciekawiły nas porosty na 
drzewie. Prawdziwą atrakcję spotkaliśmy jed-
nak dopiero na łące. Wśród zielonych traw cze-
kała na nas przyczajona żabka. Dziewczyny od 
razu stwierdziły, że jest to tajemniczy ghrul 
i  wystarczy ją pocałować, by zmieniła się 
w  księcia z  bajki.  Ale chłopcy ani myśleli zgo-
dzić się na to, aby przybył im następny konku-
rent. Tak więc żaba została żabą, a ghrul dalej 
jest zagadką.

Gabriel Świtek, Orły

„Świstaki” w składzie: Dorota, Wiktoria, Nata-
lia, Kinga, Patrycja, Tomek, Michał, Norbert, 
Kamil oraz nasza opiekunka pani Jola wybrały 
się na pełną przygód wycieczkę do Tatrzań-
skiego Parku Narodowego, aby podziwiać bio-
różnorodność. Gdy spacerowaliśmy łąką, zo-
baczyliśmy dwie sterty siana pozostałe po 
zimie. W jednej ze stert znaleźliśmy coś bardzo 
dziwnego (fot poniżej). Wyglądało to jak forma 
życia z odległego kosmosu. Nie rozszyfrowali-
śmy, co to jest. Może ktoś z was nam pomoże? 

Gdy dotarliśmy do lasu, zobaczyliśmy niezwyk- 
ły widok. Był to spróchniały pień drzewa całko-
wicie porośnięty jasnozielonym mchem. 
Na samej górze pnia wyrosły krzaczki borówki 
czarnej. Szkoda, że nie było na nich dojrzałych 
jagód…

Tomek Zemlik, Świstaki

5 czerwca, środa

Wiktorówka, Rusinowa 
Polana i Gęsia Szyja
Prawdę powiedziawszy, nie domyślaliśmy się, co 
kryją w sobie te nazwy. Niebawem okazało się, 
że ich znaczenie zdradzą nam znawcy przyrody: 
przewodnik TPN oraz przedstawiciele Fundacji 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, 
którzy wybrali się z  nami w  trasę. Po szybkim 
marszu ujrzeliśmy drewniany kościółek w stylu 
góralskim na Wiktorówce, a obok niego tablice 
pamiątkowe po ludziach, którzy zginęli w  gó-
rach. Na Rusinowej Polanie przywitały nas 
dzwoneczki pasących się owiec, a  w  szałasie 
bacy skosztowaliśmy oscypki i  bunc. Powyżej, 
na stromej polanie, ułożone były schody z bali – 
czyżby dla owieczek? Przewodnik wyprowadził 
nas z  błędu, uświadamiając nam, że to my bę-
dziemy się po nich wspinać, a  góra ma nazwę 

Gęsia Szyja. Wyruszyliśmy! Już po kilkunastu 
metrach stwierdziliśmy, że tylu krętych scho-
dów nigdy nie pokonywaliśmy! Wydawało się, 
że nigdy się nie skończą. Po dwóch godzinach 
ujrzeliśmy skały. Po długiej Gęsiej Szyi dotarli-
śmy prawie do nieba!!! Tam obserwowaliśmy 
przyrodę i  zjawiska zarastania polan górskich 
lasem. Zejście w dół było ekspresowe, a niektó-
rzy wpadli na pomysł zjeżdżania po śliskiej tra-
wie i błocie. Było wiele śmiechu i frajdy!

Weronika Klimasara

Na Wiktorówce zajrzeliśmy do kaplicy Matki Bo-
żej Jaworzyńskiej Królowej Tatr. Swój pobyt po-
twierdziliśmy wpisem do Księgi Pamiątkowej. 
W  bacówce na Rusinowej Polanie zapoznaliśmy 
się z dawnymi zwyczajami pasterskimi oraz pracą 
bacy, juhasa i honielnika. Niektórzy spośród na-
szych kolegów zaprzyjaźnili się szczególnie z wy-
pasanymi na tatrzańskich halach owcami. Na-
stępnie wyruszyliśmy na szczyt Gęsiej Szyi. Była 
to bardzo trudna wędrówka. Nasz przewodnik 
pokazał, jak trzeba się posługiwać mapą i kompa-
sem. Natrafiliśmy nawet na trop niedźwiedzia. 

Gdy wracaliśmy z  Gęsiej Szyi, zaczął padać 
deszcz, wskutek czego schody i  kamienie były 
bardzo śliskie, a błoto było wszędzie. Nasza ko-
leżanka chciała – zamiast zająca – złapać niedź-
wiedzia, ale niestety wywinęła orła. Lądowanie 
było miękkie i przyjemne. 

Michał Janik, Świstaki

Na Gęsiej Szyi bardzo gęsta i nisko zalegająca 
mgła nie pozwoliła nam na podziwianie fanta-
stycznych krajobrazów Tatr.

Kinga Pacyga, Wilki
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Gubałówka we mgle  
i ciekawe muzeum
Gdy wyjechaliśmy kolejką na Gubałówkę, mieli-
śmy wielką nadzieję na piękne widoki, lecz gęsta 
mgła pokrzyżowała nasze plany. Humory nam 

jednak dopisywały i wszystko – oprócz pogody 
– nam się podobało. Następnie w  wielką rado-
ścią odwiedziliśmy sklepy na Krupówkach.

Patrycja Kudzia, Świstaki

Dzisiaj wyjechaliśmy na Gubałówkę. Niestety, 
z powodu gęstej mgły obejrzeliśmy góry namalo-
wane na tzw. panoramie Tatr. Mogliśmy sobie 
tylko wyobrazić potężne tatrzańskie szczyty, 
reszta owiana była gęstą, tajemniczą mgłą.

Tomasz Chowaniak, Niedźwiedzie

Podczas dzisiejszego zwiedzania Zakopanego 
dotarliśmy do Muzeum Stylu Zakopiańskiego, 
w którym zainspirowała nas śmieszna i ciekawa 
rzecz. Nikt z  nas czegoś takiego nie widział. 
Rzecz tą prezentujemy na zamieszczonym 
zdjęciu. Wy też na pewno nie domyślacie się, do 
czego służy ten przedmiot. 

Pani trzymała nas w niepewności. Podczas bu-
rzy mózgów podawaliśmy dziesiątki propozy-
cji, do czego może służyć ten przedmiot. Niko-
mu nie udało się zgadnąć. Jest to starodawne 
żelazko do prasowania!

Marcin Szczurek, Wilki

W Muzeum Stylu Zakopiańskiego można oglą-
dać sztukę ludową i  pomieszczenia z  meblami 
w  stylu zakopiańskim, sprzęty gospodarcze, 
ubiory, wyroby z  porcelany, instrumenty mu-
zyczne i  pamiątki. Elementy kultury górali 
z Podhala przenikały do twórczości kompozy-
torów i pisarzy.

Aleksandra Kuś, Wilki

W  Muzeum Stylu Zakopiańskiego znajdowało 
się wiele eksponatów podobnych do tych z na-
szego regionu – babiogórszczyzny. Wyjechali-
śmy koleją linową na Gubałówkę, na planszy 
zobaczyliśmy panoramę Tatr, ponieważ ze 
względu na mgłę nie widzieliśmy ich w naturze. 
Na jednym z wielu tutejszych straganów chłop-
cy kupili gumy, którymi „częstowali” kolegów 
i  koleżanki. W  rzeczywistości był to jeden 
z wielu ich żartów – gdy pociągnięto za gumę, 
po palcach przechodził prąd. Dzięki temu dzień 
minął nam pełen radości i frajdy.

Mikołaj Janik, Orły

Wesołe figle
niedźwiedzi,

świstaków,
orłów

i wilków



22 23Misja Przyg(r)oda

www.biebrza.org.pl 10-13 czerwca • Wyprawa nad Biebrzę

nr 2/2013

Przyroda – fajna sprawa
Uczniowie z Sobolewa poznają uroki Biebrzańskiego Parku Narodowego

w dniach 10-14 czerwca

10 czerwca

W krótkim czasie dowiedzieliśmy się wielu cie-
kawych rzeczy, np., że łosie jedzą trujące dla 
innych zwierząt kaczeńce, które dostarczają im 
minerałów. Podziwialiśmy piękne bagniste te-
reny – siedlisko wielu gatunków ptaków. Udało 
się nam zobaczyć bociana z pisklętami. Wiemy, 
gdzie mieszkają nietoperze i  sowa płomyków-
ka. W najbliższe dni postaramy się dokonać ob-
serwacji. Ten dzień minął szybko i bardzo miło. 
Jesteśmy ciekawi, co spotka nas jutro?

11 czerwca

Dziś wyruszyliśmy na wycieczkę po terenach 
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pierwszy 
etap zaczęliśmy od obserwacji i rozpoznawania 
gatunków ptaków żyjących na łąkach. Nasze 
oczy ujrzały piękną jaskółkę dymówkę.
W obserwacjach bardzo pomogły nam lornet-
ki. Na bagnach biebrzańskich jest w  tej chwili 
mnóstwo ptaków. Następnie wyruszyliśmy do 
lasu, gdzie odbyliśmy bieg na orientację i  roz-
wiązywaliśmy trudne zadania. Dzielnie znosili-
śmy atakujące nas owady. Nauczyliśmy się  
korzystać z kompasu, wyznaczać azymut i roz-
różniać turzycę od trawy. Wśród traw wypa-
trzyliśmy gąsienicę i żuka leśnego.

12 czerwca

W trzecim dniu pobytu w Biebrzańskim Parku 
Narodowym wyruszyliśmy na obserwację ro-
ślin i organizmów wodnych. To była wspaniała 
wyprawa.
Najpierw poszliśmy na tereny podmokłe obok 
Biebrzy. Badaliśmy tam temperaturę wody 
w rzece i prędkość jej nurtu. W Dolinie Biebrzy 
rosną pięknie pachnąca mięta nadwodna  
i tatarak. Można tam spotkać także trzcinę po-
spolitą, mannę mielec, turzycę oraz kosaćca 
żółtego. Później rozpoznawaliśmy różne bez-
kręgowce żyjące w wodzie. Ich występowanie 
świadczy o dobrej jakości wody. 
W siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowe-
go sporządzaliśmy preparaty z  wody rzecznej 
i obserwowaliśmy je pod mikroskopem. Udało 
nam się zobaczyć piękną rozwielitkę.
Z  niecierpliwością oczekujemy na wieczorną 
obserwację nietoperza i sowy płomykówki.

13 czerwca

Wczorajsze obserwacje nietoperzy i sowy pło-
mykówki trwały do godziny 23.00. Nietoperze 
widzieliśmy na terenie kościoła katolickiego. 
Ich obecność stwierdziliśmy za pomocą detek-
tora ultradźwięków. Niektórzy widzieli te lata-
jące ssaki, które łowiły owady. Obserwacja 
sowy płomykówki była trudniejsza, ale dwóm 
grupom udało się ją zobaczyć. Płomykówka 
mieszka na terenie szkoły, w  szczelinach pod 
dachem. Jest piękna, a nocą wydawała nam się 
prawie biała.
Dzisiaj, oprócz obserwacji przyrodniczych, 
zwiedzaliśmy obiekty – świadectwa minionych 
dziejów Podlasia. Rano przebywaliśmy 
w Twierdzy Osowiec, która mieści się na tere-
nie parku wśród pięknej dzikiej przyrody. Zo-
stała zbudowana podczas zaborów przez  
Rosjan w celu obrony zachodniej granicy rosyj-
skiego imperium. Budowano ją przez 10 lat  
– bez użycia cementu. Obejrzeliśmy jeden 
z  czterech fortów, zwiedziliśmy muzeum. 
W niektórych momentach było strasznie.
Później ruszyliśmy w stronę starego Tykocina. 
W pierwszej kolejności zwiedziliśmy synagogę 
– świątynię żydowską. Najważniejszym miej-
scem w niej jest ołtarz znajdujący się na ścianie 
wschodniej. Zauważyliśmy, że nigdzie nie było 
świętych obrazów. Byliśmy też na Placu Czar-
nieckiego, słynnego hetmana, pod jego pomni-
kiem. Ostatnim miejscem, które zwiedziliśmy, 
był zamek królewski, odbudowany na funda-
mentach tego, w którym w XVI wieku mieszkał 
król Zygmunt August.

Teksty napisał Jakub Kondzior

Foto: Z wieży zamku zajrzeliśmy do 
bocianiego gniazda, w którym były cztery 
młode bocianiątka. Nasz pobyt na zielonej 

szkole dobiega końca, jutro wracamy do 
domu. Pozdrawiamy!

By zobaczyć, jak urosły bocianięta,  
zajrzyj na str. 26
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Na tropiewodnika
Uczniowie ze szkół w Malawiczach Dolnych i Starej Kamionki zameldowali się 10 czerwca 

jako reporterzy gazety „Misja Przyr(g)oda” w Wigierskim Parku Narodowym

przyrodniczych zagadek. Bogatsi w  zdobytą 
wiedzę wyruszyliśmy na wędrówkę w poszuki-
waniu tajemniczego ghrula. Kierując się wska-
zówkami, szliśmy leśnymi i  polnymi ścieżkami. 
Po drodze próbowaliśmy rozpoznać różne ga-
tunki roślin i zwierząt. Uczyliśmy się wyznaczać 
azymut i korzystać z kluczy do oznaczania róż-
nych organizmów. Odnajdywaliśmy też ukryte 
skarby. Była to ciekawa lekcja przyrody w tere-
nie. Wolimy to, niż siedzieć w  szkolnych ław-
kach. Cieszymy się, że tu jesteśmy.

Wilki

12 czerwca, środa

Trzeciego dania naszego pobytu udaliśmy się na 
spacer po terenie WPN. Celem naszej wyprawy 
było leśne jezioro Suchar Wielki. Tam rozpo-
znawaliśmy rośliny występujące na torfowi-
skach. Udało się nam też usłyszeć rechot żab. 
Przy okazji zbieraliśmy śmieci pozostawiane 
przez niekulturalnych turystów. Wracaliśmy  
leśnymi ścieżkami wzdłuż jeziora.

Wioleta Mozolewska,
Wilki

Wita was reporter Bogusia Romanowicz!
Dzień trzeci minął bardzo pomyślnie. Pogoda 
była piękna! Po pysznym śniadaniu pojechali-
śmy do Ośrodka Edukacji Środowiskowej. Naj-
pierw poszliśmy na spacer, gdzie zobaczyliśmy 
jezioro Suchar Wielki. Następnie mieliśmy zaję-
cia wodne, na których łowiliśmy żywe organi-
zmy. Pod koniec oglądaliśmy nasze zbiory pod 
mikroskopem. Po obiedzie mieliśmy podsumo-
wanie zajęć. Czas wolny spędziliśmy nad jezio-
rem Wigry. To piękne jezioro, w  którym woda 
jest ciepła i czysta. Świetnie się bawiliśmy!:)

Odkrywcy

13 czerwca, czwartek

Dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego za-
prosiła nas dzisiaj do swojej siedziby. Obejrzeli-
śmy tam wystawę poświęconą zwierzętom wy-
stępującym na tych terenach. Szliśmy też 
ścieżką edukacyjną przez pierwotny las. Kolej-
nym punktem wyprawy było Muzeum Wigier. 
Mieści się ono w budynku dawnej Stacji Hydro-

logicznej. Następnie pojechaliśmy do pięknego 
Pokamedulskiego Zespołu Klasztornego Wi-
gry. Kameduli już tam nie mieszkają, ale pozo-
stawili po sobie dobre wspomnienia. Mieliśmy 
tam zaszczyt gościć w apartamencie Jana Paw-
ła II. Potem płynęliśmy statkiem po jeziorze Wi-
gry. Była to dla nas duża atrakcja. Podziwialiśmy 
piękne krajobrazy. Dzisiejsze zajęcia zakończy-
liśmy wykonywaniem oryginalnej pocztówki 
z podwodnym widokiem.

Wioleta Mozolewska, 
Wilki

Właśnie mija czwarty dzień Zielonej Szkoły. Był 
bardzo fajny. Po zjedzeniu śniadania wyruszyli-
śmy do siedziby dyrekcji WPN. Tam oglądaliśmy 
wystawę zwierząt oraz ryb występujących 
w tutejszych jeziorach. Następnie udaliśmy się 
na wędrówkę Ścieżką Przyrodniczo-Archeolo-
giczną „LAS”. Poznaliśmy na niej cechy lasu 
pierwotnego oraz historię osadnictwa na tych 
terenach. Następnym punktem programu było 
zwiedzanie Pokamedulskiego Zespołu Klasz-
tornego Wigry. Kameduli zostali sprowadzeni 
do Polski z  Włoch przez króla Zygmunta III 
Wazę. Zabytek jest wspaniały, a widoki z klasz-
tornej wieży nieziemskie. Po odwiedzeniu 
klasztoru rozpoczęliśmy rejs statkiem po jezio-
rze Wigry. Trwał on około godziny. Do zdjęcia 
pozował nam sam kapitan. Następnie własno-
ręcznie tworzyliśmy pamiątki z zielonej wypra-
wy np. pocztówki.

Bogusia Romanowicz, 
Odkrywcy

14 czerwca, piątek

„Wodniczki” już wiedzą, że wodniczki w Wigier-
skim Parku Narodowym nie wytropią… Mogły-
byśmy co najwyżej wytropić wodnika, ale i jego 
nie spotkałyśmy, niestety... W czasie pobytu na 
Zielonej Szkole zdobyłyśmy bardzo dużo wie-
dzy. Teraz warto dobrze ją wykorzystać...

Wodniczki, Stara Kamionka

10 czerwca, poniedziałek

Dzisiejszy dzień spędziliśmy w  lesie na pozna-
waniu otaczającej nas przyrody. Użyliśmy do 
tego słuchu, węchu, wzroku i dotyku. Tworzy- 
liśmy różnorodne kompozycje zapachowe 
i nadawaliśmy im własne nazwy np. „świerk we 
mgle”, „migdałowa paproć” lub „oddech ogra”. 
Był to bardzo miły początek Zielonej Szkoły 
i nie możemy doczekać się jutrzejszego dnia!

Wilki, Szkoła Podstawowa  
Malawicze Dolne

11 czerwca, wtorek

Obserwujemy siedliska ptaków w strefie całko-
wicie chronionej nad Jeziorem Długie. To był 
ostatni punkt naszej porannej wyprawy.

Orły, SP St Kamionka

Udaliśmy się do Ośrodka Edukacji Środowi-
skowej WPN, który położony jest w lesie nad 
Zatoką Słupiańską. Tam obejrzeliśmy film edu-
kacyjny dotyczący różnorodności gatunkowej 
okolicznych lasów. Po prezentacji pracownik 
ośrodka zadawał nam zagadki. Za poprawne 
odpowiedzi otrzymywaliśmy nagrody w  po-
staci pocztówek i naklejek. Nasza grupa zdo-
była pięć nagród. Następnie wyruszyliśmy do 
lasu w celu odnalezienia ukrytego ghrula. Kie-
rując się otrzymanymi wskazówkami, poru-
szaliśmy się wzdłuż Jeziora Długiego. Po dro-
dze czekały na nas różnorodne zadania 
i ukryte skarby. Po powrocie do ośrodka obej-
rzeliśmy film o ptakach. Była to bardzo intere-
sująca wyprawa.

Odkrywcy, SP Malawicze Dolne

Na malowniczej skarpie nad brzegiem jeziora 
Wigry znajduje się Ośrodek Edukacji Środowi-
skowej WPN. Udaliśmy się tam, aby poznać 
zróżnicowanie otaczającej nas przyrody. Pra-
cownicy parku zdradzili nam wiele  tajemnic 
lasu i jego mieszkańców. Obejrzeliśmy ciekawy 
film. Następnie udało nam się odgadnąć siedem 

Obfite śniadanko doda nam sił podczas dzisiejszej wyprawy 
badawczej. Za chwilę będziemy namacalnie badać faunę 
i florę pobliskich jezior. Dzień zapowiada się niezwykle 
interesująco...

Orły, SP St Kamionka

Pracujemy w trzyosobowych grupach. Będziemy badać 
mikroorganizmy. Mamy nadzieję, że w tej wodzie coś jest, 
choć na razie nic nie widać.

Wodniczki, Stara Kamionka

Poznawaliśmy też życie organizmów w środowisku wodnym. 
Zakłóciliśmy spokój tych stworzonek i zaprosiliśmy je pod 
mikroskop. Zdradziły nam one swoje tajemnice.

Kinga Rabiczko, Wilki, SP Malawicze Dolne

Nasza „Misja” zbliża się ku końcowi. Pani Asia sprawdzi 
nasze notatki, które tak skrupulatnie pisaliśmy. A nagrodą 
za dobrze prowadzony dziennik będzie pieczątka Przyjaciela 
Przyrody. Na szczęście wszyscy zaliczyli.

Orły, SP St Kamionka

Uzyskujemy informacje, jak zebrać materiał badawczy. Będą 
to wszystkie żyjątka wodne.

Orły, SP St Kamionka

Badanie małych wodnych organizmów rozpoczynamy od 
wysłuchania wskazówek pani Joanny Adamczewskiej, która 
wie o tym wszystko.

Wodniczki, Stara Kamionka

Myśleliśmy, że rosiczka jest większa! Ta nie połknęłaby 
nawet muchy :D

Basia Puciłowska, Odkrywcy, SP Malawicze Dolne

Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie i nasza Misja się zakończy. 
Na zdjęciu wspólnym znajdziemy nasze podobizny oraz 
grupę Wodniczek, Wilków, Odkrywców oraz pracowników 
Wigierskiego Parku Narodowego.

Orły, SP St Kamionka

Początek wyprawy. Trzeci dzień Zielonej Szkoły. Czas szybko 
mija. Dziś idziemy nad wodę. Mamy nadzieję, że dzień 
będzie równie ekscytujący jak inne.

Wodniczki, Stara Kamionka

Rozwialiśmy wszystkie skojarzenia i wątpliwości co do 
sucharów. Tej wiedzy nigdy nie zapomnimy: suchary nie są 
ciastkami i nie wysychają, bagno zwyczajne śmierdzi jakoś 
inaczej, czermień błotna wygląda jak skrzydłokwiat na oknie 
w naszej klasie, bagna pod nogami straszą.

Wodniczki, Stara Kamionka

Atrakcją dzisiejszego wieczoru było wspólne ognisko 
wszystkich grup. Pieczona kiełbaska smakowała wybornie, 
zwłaszcza w gronie płci pięknej. Romantyczny spacer u boku 
„ukochanej” w stronę słońca zachodzącego na tle jeziora 
wigierskiego uświetnił schyłek dnia... Dziś będą miłe sny.

Orły, SP St Kamionka

A to grupa 10 wspaniałych Orłów. Niestety, po drodze  
2 pisklaki się wykruszyły i zostało tylko 8 Orłów. Dziękujemy 
organizatorom za bardzo miłe chwile spędzone na badaniu 
fauny i flory Wigierskiego Parku Narodowego.

Orły, SP St Kamionka
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Uczniowie ze szkół podstawowych w Boćkach i Andryjankach  
odwiedzili w dniach 17–21 czerwca  

Biebrzański Park Narodowy

18 czerwca

Witajcie!
Biebrzański Park Narodowy jest naj-
większym parkiem w Polsce. 
Ma 59 223 ha. Otrzymał nazwę od rze-
ki Biebrzy. Dziś obserwowaliśmy ptaki 
w  ich naturalnym środowisku. Szcze-
gólne wrażenie zrobiły na nas bociany, 
czaple, bekasy, rybitwy białoskrzydłe, 
mewy śmieszki i rycyki. Uczestniczyli-
śmy w  biegu terenowym przez bór  
sosnowy, wykonując po drodze zada-
nia, które pozwoliły nam poznać wiele 
gatunków roślin i  zwierząt. Zwiedzali-
śmy też siedzibę BPN. W  lesie strasz-
nie pogryzły nas komary i  ślepaki, hu-
mory jednak ciągle nam dopisują.

20 czerwca

Osowiec Twierdza to 
bardzo stare miasto 
Jego historia sięga czasów prehisto-
rycznych. Przez wieki dochodziło tu do 
licznych potyczek i  bitew. Nazwa mia-
sta często była zmieniana. Obecna na-
zwa została nadana w 1998 roku z ini-
cjatywy Mirosława Worony.
W Osowcu Twierdzy znajdują się liczne 
schrony, tunele podziemne i  inne bu-
dowle wojskowe. Można tu także spo-
tkać duchy, które straszą zwiedzają-
cych ludzi.

21 czerwca

Cześć!!!
Nasza zabawa dobiega już końca. Na 
zakończenie naszej przygody wybrali-
śmy się nad rzekę. Wszyscy świetnie 
się bawili. Dzieci kąpały się i  bawiły 
w wodzie. Niestety, musieliśmy wracać 
na podsumowanie Zielonej Szkoły:)
Z pewnością w naszej pamięci zostaną 
cudowne, wspólnie spędzone chwile. 
Będziemy tęsknić za tym świetnym 
miejscem.
A teraz do domu:)

19 czerwca

Witamy:)
Bawimy się świetnie. Dziś badaliśmy 
organizmy w  Biebrzy. Określaliśmy 
stan czystości wody w  laboratorium 
siedziby Biebrzańskiego PN. Wczoraj 
odbyliśmy ciekawą przechadzkę przez 
bór sosnowy. Choć komary i  ślepaki 
gryzły nas okropnie, wszyscy wrócili 
zadowoleni. Jutro wybieramy się do 
Osowca Twiedzy i jedziemy do Tykoci-
na. Mamy w  planach zwiedzanie zam-
ku, starego rynku i wielu innych cieka-
wych miejsc.
Mamy nadzieję, że trochę się za nami 
stęskniliście. My bardzo. Pozdrawiamy 
pogryzieni przez komary, lecz zadowo-
leni i pełni energii.

Co w trawie piszczy...
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Spod pióra

Humor  
z notesów  
naszych  
reporterów…
8 maja odbył się w Puszczy Białowieskiej 

wspaniały koncert przygotowany przez ptaki 
z okazji wizyty uczniów z Turośni Dolnej. Niestety, 
uczniowie zamiast słuchać śpiewu, oglądali grzyby 
wczesnowiosenne: czarkę szkarłatną i piestrzenicę 
olbrzymią. Grzyb łuskiewnik różowy bardzo 
przypominał im kwiat, natomiast krążkownica 
wrębiasta – figę. Potem wąchali czosnek 
niedźwiedzi. Nie wiemy, co na to nasze brunatne 
misie. Na e-maile i telefony nie odpowiadały. 

W imieniu ptaków z Białowieży
Słowik Gustaw

9 maja Karolina Halicka, rzecznik prasowy 
Czerwonych z Turośni Dolnej, poinformowała, że 

po całonocnej debacie jej grupa znalazła gruhla. 
Gruhl nie potwierdził tej wiadomości, ale też jej nie 
zaprzeczył.

We wtorek, 14 maja 2013, miało miejsce 
w Bieszczadach kilka wydarzeń, które 

przeszły do historii szkoły w Birczy. Grupa Orły 
musiała pod koniec dnia zmienić nazwę. Najpierw 
jej członkowie spotkali nad potokiem różne larwy, 
z którymi się zaprzyjaźnili i nie chcieli się z nimi 
rozstawać. Potem mierzyli głębokość wody i jej 
temperaturę... własnym ciałem! Trzeba było szybko 
zabrać ich do hotelu, żeby się przebrali. Jeszcze 
tego samego dnia podczas zajęć laboratoryjnych 
z mikroskopem i lupą pewien „ktoś” z ich grupy zbił 
szkiełko laboratoryjne. Jakby tego było mało, przy 
kolacji ten sam „ktoś” wylał herbatę na stół… 
Grupa zmieniła nazwę na Ciamajdy.

Zanotował: Paweł Przeszło,  
grupa Orły/Ciamajdy z Birczy

10 czerwca w Biebrzańskim Parku Narodowym 
zauważono łosia jedzącego trujące dla innych 

zwierząt kaczeńce. Okazało się, że nie była to, na 
szczęście, próba samobójcza. Niejadalne i gorzkie 
kwiaty dostarczają łosiom niezbędnych minerałów.

Donosi Jakub Kondziora z Zespołu Szkół im. Elizy 
Orzeszkowej w Sobolewie (gm. Supraśl).

Zarówno uczniowie z Sobolewa (13.06), jak 
i Boćków (20.06) donieśli nam, że z wieży zamku 

królewskiego w Tykocinie (okolice Biebrzańskiego 
Parku Narodowego) zauważono gniazdo bociana, 
w którym były cztery młode bocianiątka. 
Potwierdzają to stosowne fotografie.

CIEKAWOSTKA
Największym Parkiem Narodowym w Polsce jest 

Biebrzański Park Narodowy, który odwiedzili 
uczniowie z podlaskich gmin Supraśl i Boćki. Ma  
59 223 ha. Dowiedzieliśmy się o tym od Renaty 
Dobrogowskiej. Dziękujemy!

O
budziłam się w środku lasu. – Może 
to tylko sen? – pomyślałam.
Lecz to działo się naprawdę! 
Błądziłam samotnie po lesie. Bez 

kompasu, mapy i zasięgu w telefonie. Jedynym 
pocieszeniem była piękna pogoda. Słońce 
grzało z każdej strony, a ptaki zachwycały 
swoim pięknym głosem. W głowie zero 
pomysłów i żadnej pomocy. (…) 
Siedziałam w środku lasu, czekając na pomoc, 
bez nadziei na to, że coś się stanie. I nagle 
wydarzyło się coś niesamowitego. Usłyszałam 
szelest, ale nie mogło to być żadne zwierzę. 
– Co to może być? – pomyślałam. Przerażenie 
i strach były jedynym, co czułam. Z krzaków 
wyszedł stary człowiek. Miał laskę w ręku 
i brodę długą aż do piersi. Wyglądał trochę jak 
bezdomny.
– Co tutaj robisz, dziewczynko? – zapytał 
spokojnym głosem. 
– Zgubiłam się w lesie. Nie wiem, gdzie jestem, 
obudziłam się tutaj... 
I cisza. Starzec nie odpowiedział. Machnął 
tylko ręką, dając znak, żeby iść za nim. Szliśmy 
przez głęboki las. Towarzyszyła nam tylko 
cisza. Jednak coś mnie zaciekawiło. Wszystkie 
ptaki siadały na jego ramionach, a zwierzęta 
trzymały się blisko niego. Doszliśmy do starej, 
ładnej, drewnianej chatki. Weszliśmy do niej. 
Na środku stał stół, a po bokach szafki 
z przeróżnymi słoikami. 
– Usiądź – powiedział nagle starzec. – Pomogę 
ci wrócić do domu. 

W drugim tygodniu trwania „Misji Przyr(g)oda” poprosiliśmy naszych 
korespondentów o napisanie opowiadania: „Wyobraźcie sobie, że obu-
dziliście się w środku lasu. Nie macie przy sobie ani kompasu, ani mapy, 
a w telefonach nie ma zasięgu (czyli nie macie nawet opcji „telefon do 
przyjaciela”). Jest południe i piękna pogoda. Co robicie, aby wydostać 
się z lasu? Co, a może kogo spotykacie na swojej drodze?”. Nie zdołamy 
wydrukować wszystkich nadesłanych opowiadań, ale możecie jej zna-
leźć na Facebooku. Poniżej natomiast prezentujemy jedno z nich.

Zdjął z siebie szatę i zaczął szukać czegoś 
w szafkach. Wyjął buteleczkę z fioletową, 
świecącą miksturą. 
– Znajdujesz się w Margonii – rzekł. – To kraina 
znajdująca się pomiędzy twoim a moim 
światem. Masz szczęście, że trafiłaś na dobrą 
stronę lasu, a także na mnie. Tutaj na każdej 
ścieżce czyha coś niebezpiecznego. Posłuchaj 
mnie teraz uważnie i pamiętaj, że nikomu nie 
możesz o tym powiedzieć. Zapewne niczego 
nie pamiętasz, ale tak jest za każdym razem. 
Do Margonii można trafić tylko jednym 
sposobem – po złapaniu ptaka róży. Żyją one 
tylko tutaj, na wielkich kwiatach róż. Są bardzo 
rzadkie w naszej krainie i bardzo wyjątkowe. 
Muszę przyznać, że sam posiadam jeden okaz. 
Ten mały ptaszek czasami mi ucieka, cwaniak. 
Nie możesz tutaj zostać, ale nie martw się, po 
wypiciu tej mikstury trafisz do swojego świata. 
Pijąc, szybko pomyśl o miejscu, do którego 
chcesz trafić. 
Słuchając jego opowieści, nie mogło do mnie 
dotrzeć, jak się tu znalazłam. Czy byłam 
jedyna? Kim tak naprawdę jest ten starzec? 
Dlaczego nie mogę tu zostać? Nie zdążyłam 
zapytać, bo podał mi buteleczkę z magicznym 
napojem. Wypiłam i zanim się obejrzałam, już 
byłam w swoim łóżku. Był środek nocy, 
a mama nawet nie zauważyła, że zniknęłam…

Klaudia Sadzikowska

Starzec 
z Margonii


