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Rok Wodniczki obchodzimy, ponieważ:
...wodniczka jest gatunkiem zagrożonym wymarciem w skali całego globu. Polska jest jednym z trzech państw (po Białorusi i Ukrainie), gdzie ten gatunek przetrwał jeszcze w stosunkowo dużej liczbie. Poza tymi obszarami wodniczka jest
już skrajnie nieliczna. Bardzo ważną ostoją tego gatunku w naszym kraju są
Bagna Biebrzańskie. Występuje tutaj druga co do wielkości populacja na świecie. Stąd też na Polsce ciąży obowiązek, aby uchronić ten gatunek przed wpisaniem na listę zwierząt wymarłych na Ziemi.

W Roku Wodniczki...
Na majowej konferencji
wodniczkowej spotkają
się ornitolodzy zajmujący się ochroną wodniczki w całym zasięgu jej
występowania (od Rosji
po Senegal), aby podzielić się ze sobą doświadczeniami i określić najlepsze sposoby ochrony
tego gatunku. W ostatnim dniu spotkają się
również przedstawiciele
rządów, które podpisały porozumienie w celu
ochrony wodniczki, aby
porozmawiać na ten temat. PM

Na ratunek płazom

Fot. Płazy zatrzymane przy płotkach są
oznaczane, ważone i bezpiecznie przenoszone na drugą stronę drogi.

rys. Justyna Makarewicz,
SP Suchowola, kl. V

Pracownicy BPN z pomocą studentów biologii z Białegostoku oraz gimnazjalistów z Goniądza w tym roku również
pomagali płazom w bezpiecznym docieraniu do ich miejsc
rozrodu. Ochrona płazów jest potrzebna, gdyż z każdym
rokiem daje się zauważyć spadek liczebności tych zwierząt
na świecie, w Polsce, a nawet nad Biebrzą. Dlatego ważny
jest każdy płaz uratowany przed rozjechaniem na jezdni.

Kraina tęczowych barw
W maju i czerwcu na biebrzańskich wilgotnych łąkach królują barwy tęczy. Wielobarwny dywan tworzą okazałe rośliny
kwiatowe, urodą konkurujące z ogrodowymi pięknościami. Wiele z nich objętych
jest ochroną gatunkową. Złocistożółte
kwiaty pełników europejskich, przypominają małe róże, są duże, kuliste i pełne (stąd nazwa). Podobne do nich, lecz

o wiele mniej okazałe są pospolite na łąkach i pastwiskach jaskry ostre. Na początku czerwca zakwitają fioletowe kwiaty kosaćców syberyjskich. Nazwa kosaciec nawiązuje do wąskich liści tej rośliny,
przypominających ostrze kosy. Na łąkach
i torfowiskach wyróżniają się ciemnoróżowe kwiatostany kukułki krwistej. Kwiaty tego przedstawiciela rodziny storczy-

chronione

Goździk pyszny,
fot. PT

Kosaciec syberyjski,
fot. CW

Kukułka krwista
fot. CW

Pełnik europejski
fot.CW

Na wycieczkę!

rys. Magdalena Chojnacka,
ZS Nowy Dwór
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kowatych nie produkują nektaru, oszukują owady wyglądem obiecującym dużo
pokarmu. Bladoróżowe kwiaty goździków pysznych pojawiają się nieco później,
pod koniec czerwca. Podobne z wyglądu
firletki poszarpane, mają różowe kwiaty z
postrzępionymi płatkami. W przeciwieństwie do goździka pysznego firletka jest
powszechnie spotykana. AH
pospolite

Firletka poszarpana, Jaskier ostry,
fot. PT
fot. CW

Zachęcamy wszystkich gorąco - wybierzcie się z
klasą na łąkę, nad wodę, do lasu… Nie możecie?
To daleko… trzeba autokar, to droga sprawa... To
nic, jest przecież szkolne boisko, a tam kwitną jarzębiny, kasztany. W każdym kwiatku jest słupek i
pręciki sto razy fajniejsze niż w podręczniku! Pomarańczowe kowale wygrzewają się na słońcu.
Spotkacie na pewno kolorowe motyle - rusałki. Zajęcia o ziołach w Trzciannem
Znajdziecie je tam, gdzie rosną pokrzywy - rośliny w 2009 r., fot. PT
żywicielskie ich larw.

Czy nasze bagna
skrywają skarb?

Wodniczki są bardzo skrytymi ptakami, większość czasu spędzają wśród turzyc, często poruszając się na piechotę.
Najłatwiej zobaczyć jest samce podczas
śpiewu – siadają one wtedy w na jakimś
wyższym miejscu – np. suchym badylku lub trzcinie wystającej ponad turzyce i wytrwale powtarzają swoją terkoczącą piosenkę. Starają się w ten sposób jak najlepiej zaprezentować okolicznym samicom, by te wybrały ich na
ojców przyszłych piskląt. Śpiewające
samce najłatwiej jest usłyszeć i zobaczyć o zmierzchu, przez cały maj, czerwiec i początek lipca.
Po zakończeniu lęgów, w sierpniu,
wodniczki odlatują na zimowiska. Lecą
wzdłuż północnego wybrzeża Europy
przez Belgię, Francję i Hiszpanię do zachodniej Afryki.
Przyszłość wodniczki jest niepewna
również w Biebrzańskim Parku Narodowym. O tym, co jej tu zagraża i jak stara-

rys. MO

Dla wodniczki bardzo ważna jest duża
ilość dość łatwo dostępnego pokarmu – głównie
owadów i pająków. Samotnie wychowującą pisklęta samica nie może zbyt
daleko odlatywać od gniazda, całe pożywienie dla potomstwa musi więc znaleźć w
jego pobliżu.

Wodniczka nie wyróżnia się
wśród innych ptaków szczególnym wyglądem, wielkością
ani śpiewem. Mimo to, została
wybrana przez Polskę jako nasza wizytówka w Unii Europejskiej.
Co sprawia, że wodniczki są
tak cenne? Jest to głównie ich
przywiązanie do specyficznych siedlisk - dużych, podmokłych łąk bagiennych. Od
lat systematycznie je niszczono – pozyskiwano torf,
osuszano, przeznaczano pod
uprawy rolne. Wodniczka z
ptaka szeroko rozpowszechnionego stała się najbardziej
zagrożonym wyginięciem gatunkiem ptaka wróblowego
w Europie. Obecnie występuje juz tylko u zbiegu trzech granic: polskiej, białoruskiej i ukraińskiej. Biebrzańskie bagna są drugim co do wielkości
lęgowiskiem tego gatunku na świecie
– gnieździ się tu co piąta żyjąca na świecie wodniczka! Jasno z tego wynika, że
spoczywa na nas duża odpowiedzialność – gdyby wodniczka wyginęła nad

fot. GTK
Biebrzą, zagrożone byłoby istnienie całego gatunku na świecie.
Wodniczki przylatują do Polski w końcu
kwietnia i na początku maja. Najchętniej gnieżdżą się na podmokłych, kępiastych turzycowiskach. Nie łączą się
w pary - samice budują gniazda, wysiadują jaja i wychowują pisklęta samot-

Jedna z pierwszych wodniczek stwierdzonych na zimowisku w Afryce.
Fot. Martin Flade
my się jej pomóc, napiszemy w następnym numerze.
 Piotr Marczakiewicz, ornitolog, BPN

Czy wiesz, że...

nie. Samce starają się skojarzyć z jak największą liczbą samic, te również nie pozostają im wierne – czasem w jednym
lęgu (najczęściej 5 jaj) wszystkie pisklęta pochodzą od różnych ojców. Odbywane są zwykle dwa lęgi w ciągu roku,
gniazdo z pisklętami można znaleźć
jeszcze w końcu lipca.

Miejsce zimowania wodniczek bardzo długo pozostawało nieznane. Zostało ono odkryte w Senegalu, przez
specjalnie przedsięwziętą w tym celu
ekspedycję ornitologiczną, dopiero w
styczniu 2007 roku.
Fotografia w tle to Bagno Ławki – typowe
siedlisko wodniczki
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Czas
piskląt

Wiosna już w pełni, ale czas piskląt dopiero nadchodzi.
Większość ptaków musi poczekać, aż przyroda wyhoduje odpowiednio dużo pokarmu dla ich piskląt. Są jednak i takie
gatunki ptaków, które nie czekają. W każdym razie - nie czekają zbyt długo. Ich młodzież wykluwa się z jaj już z końcem
kwietnia lub co najwyżej z początkiem maja. I dziarsko pod
okiem rodziców wyrusza na pierwsze wędrówki po coraz bardziej urokliwym, zielonym, ale też niebezpiecznym, bo pełnym
drapieżników środowisku.
Być niewidzialnym

ce nad łąkami i zalewami czarno-białe czajki widać już w marcu, po czym
składają one do płytkich, tylko trochę
wysłanych źdźbłami dołków swoje pisanki - pstrokate jajka, tak wtopione w
tło, że nawet z bliska ich nie widać. Ale,
co tam jajka! Naprawdę niewidoczne
są dopiero wyklute z nich pisklęta! Wy-

Kulik Wielki
Takimi specjalistami od wczesnych wylęgów są ptaki siewkowe. Jakże ważne
w krajobrazie łąk i mokradeł Biebrzy,
choć niestety, dość szybko z niego znikające. Tym bardziej jest istotne, by
wysiadywały swe lęgi i wychowywały
młode z powodzeniem. Najbardziej typowym przedstawicielem tej łąkowej
ptasiej czeredy jest czajka. Koziołkują-
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Czajka

czas lęgów dopiero wraz z pierwszą
zielenią. Ale nawet te, które przylecą
wcześnie, jak skowronek, przybywający do nas na równi z czajką, to i tak
z zakładaniem gniazda na ogół czekają do maja. Zatem lęgi bagiennych
małych ptaków, takich jak wodniczka,
potrzos, świerszczak czy świergotek
łąkowy mamy dopiero przed sobą. Ich
młode przyjdą na świat w kunsztownych gniazdkach, przygotowanych na
to, że pisklęta będą się w nich wiercić
przez długi czas, średnio przez 2-3 tygodnie, czekając na kolejną porcję jedzenia od rodziców. Ci nie mogą ich
strzec, bo muszą latać po wikt. Więc
owe gniazda ukrywają starannie, zachowują przy nich ciszę, nigdy nie
wydzierają się, jak czajki czy rycyki. To
inna odmiana ptasiego świata. I chyba
najbardziej tajemnicza.

chodzą ze swego gniazdowego dołka
zaraz po opuszczeniu skorupki i obeschnięciu. Rodzice wciąż kręcą się czujnie wokoło, czasem jeszcze trochę dogrzewają coraz bardziej śmiałych młodzieniaszków. Ale niech tylko na łąkę
zawita jakiś intruz - choćby zbyt ciekawski człowiek - a dorosłe ptaki wzlatują i krążą z wielkim krzykiem. To nie
tyle efekt przerażenia czy złości, ile
sygnał dla piskląt: Padnij! Kryj się! Na to
malcy przywierają do ziemi i nieledwie
zamieniają w bryłki torfu lub kawałki
darni. Oczywiście, tylko z wyglądu. Nie
są wtedy dla nas dostrzegalne nawet
z odległości kilkunastu centymetrów,
pomimo, że leżą sobie na miejscach
zupełnie pozbawionych osłony jakichkolwiek roślin. Jak te, skądinąd urocze
„kurczaki”, zobaczyć? Nie ma żadnych

Rycyki
szans ten, kto będzie próbował specjalnie ich szukać. Łatwiej je nadepnąć, niż
znaleźć. To zaś byłaby niepowetowana strata. Szansę ujrzenia młodziutkich
czajek mają natomiast ci, którzy przycupną z lornetką gdzieś na skraju łąki,
nad którą śmigają czajki, albo jeszcze
lepiej - ukryją się w prostym namiocie
obserwacyjnym z gałęzi lub maskującego płótna. Uspokojone dorosłe ptaki zaprzestają swych ochrypłych i jękliwych krzyków i lądują, zazwyczaj tuż
obok swych pociech. Te, nie słysząc
alarmu, wstają na swe wątłe, ale już
dość długie nóżki. Wtedy mamy szansę uchwycić je w szkła lornetki.
Być agresywnym
Podobnie jak czajki, gnieżdżą się na łąkach ich bliscy krewniacy z grupy siewkowych: rycyki, krwawodzioby, kszyki,
a czasem też rzadkie już dziś bataliony,
dubelty, kuliki wielkie. Często zakładają swe proste gniazda obok siebie, bo

Perkozek
wtedy mogą gromadnie przepędzać
wrogów nacierających z powietrza i z
ziemi. Bywa, że i człowiekowi dostanie
się dziobem lub skrzydłem. Ptaki z tej
grupy w większości żyją na północy Europy, w surowych warunkach tundry.
Są więc przyzwyczajone do surowych
warunków i do krótkiej wiosny, której
nieliczne ciepłe dni trzeba za wszelką
cenę wykorzystać. Toteż u nas śmiało
zakładają gniazda już w czasie przedwiosennych chłodów.

Być pod dobrą opieką
Ale u wielu innych ptaków wszystko to
wygląda inaczej. Ich młode wykluwają
się w starannie uwitych gniazdach, ale
są długo gołe, ślepe, a rodzice muszą
co chwila przynosić im pokarm. Nie
dali by sobie z tym rady, gdyby tego
pokarmu było mało. Muszą więc poczekać na pełen rozkwit wiosny, na
pojawienie się całej rzeszy owadów.
Tak postępują przede wszystkim małe
ptaki wróblowe. Większość z nich to
gniazdowniki, przylatujące do nas na

Skowronek - jak większość wróblowych
jest gniazdownikiem
Tekst: Tomasz Kłosowski
Zdjęcia: Grzegorz, Tomasz Kłosowscy

Warto wiedzieć

Uszatka błotna

Pisklęta
niektórych
ptaków przychodzą na
świat dość samodzielne
i zaraz po wykluciu mogą
dreptać, same zdobywając pokarm
w asyście rodziców, co znacznie
skraca czas rodzicielskiej opieki. Takie ptaki ornitolodzy nazywają zagniazdownikami, czyli - wychowywanymi poza gniazdem. Kiedyś mówiono: ptaki wywodkowe – to znaczy wywodzone z gniazda. Zagniazdownikami, obok siewkowych, są
kaczki, gęsi, kuraki - jak choćby żyjące jeszcze na naszych bagnach cietrzewie. Kury domowe też!
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Majowe i czerwcowe wieczory i noce
tętnią życiem. Chociaż nie widzimy co
porusza się w ciemności, to często możemy to usłyszeć. Dawniej ludzie wierzyli, że dziwne odgłosy słyszane z bagien wydają różne mary i duchy. Wyruszmy w podróż na pogranicze lasu i
łąk, by odnaleźć źródła tajemniczych
dźwięków.
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Monotonny śpiew,
rozbrzmiewający godzinami do
złudzenia przypominający granie owada
– pasikonika zielonego to głos świerszczaka.
Ten nieduży ptak, wielkości wróbla siedzi najczęściej ukryty w niskim krzaczku, gdzieś pośród
łąk lub na obrzeżu bagien. Jego uporczywy
głos szczególnie intensywnie rozlega się
w wiosenne wieczory i noce.
Uszatkę
bardzo trudno
zaobserwować za dnia.
Sowa ta śpi w gęstej koronie
drzewa lub blisko przy jego pniu.
Aktywna jest nocą, ale poluje intensywnie o zmierzchu i o świcie. O jej
obecności świadczy głębokie i donośne „huu” – głos godowy wydawany
przez samca lub głosy piskląt
przypominające skrzypiące
drzwi.

Derkacz
to tajemniczy ptak
zamieszkujący rozległe
wilgotne łąki i mokradła. Prowadzi skryte życie, lata niechętnie za
to zręcznie ucieka pieszo w wysokiej
trawie. Można go wykryć niemal wyłącznie po bardzo donośnym, twardym
w brzmieniu głosie „derr, derr” (stąd
polska nazwa ptaka). Odzywa
się najintensywniej późnym
wieczorem i nocą.



Szczekanie kozła sarny
może nas nieźle nocą nastraszyć.
Prawdopodobnie sarna jest bardziej
wystraszona niż my. Zwierzę wydaje taki
głos, gdy jest zaniepokojone, na przykład
naszym widokiem. Zawiadamia w ten
sposób inne osobniki o niebezpieczeństwie.
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Wiesz, że możesz
usłyszeć nietoperze a Twoi
rodzice bardzo często już nie?
Bardzo wysokie dźwięki (ultradźwięki)
wydawane w locie przez te zwierzęta, są
niesłyszalne dla większości dorosłych ludzi.
Jeśli dorośniesz już nigdy więcej nie usłyszysz
tych wysokich dźwięków. Nietoperze wytwarzają je przez krtań i wysyłają przez pyszczek
lub nos. Ultradźwięki odbijają się od
przeszkód i owadów i wracają do uszu
nietoperza. Za ich pomocą zwierzę
orientuje się w przestrzeni i
poluje.

Głos tokowy samca
słonki to psykania i chrapliwe
pomruki słyszane o zmroku i przed świtem
ponad głowami wzdłuż leśnych ścieżek lub
skrajów lasu. Oblatywanie przez samców zajętych
terytoriów nazywane są ciągami. W taki sposób
przyciągają uwagę samiczek i odstraszają
potencjalnych konkurentów. Samice siedzą
na ziemi i psykaniem wabią tokujące
samce.

Iskrzyki to nieduże
chrząszcze które jarzą się w
ciepłe letnie noce zielonkawym i
zimnym światłem. Są to mniejsi krewni
robaczków świętojańskich, czyli świetlików.
Samce są w pełni uskrzydlone i latają spokojnie
w poszukiwaniu samic. Samice przypominają z
wyglądu larwy. Mają zredukowane szczątkowe
skrzydła i nie latają, siedzą na źdźbłach traw i
wabią samce światłem Na spodzie odwłoka
znajduje się u nich specjalny narząd, który emituje światło. Po złożeniu jaj w
glebie umierają a ich światło
gaśnie na zawsze.

Podczas ciepłych i wilgotnych nocy majowych można
usłyszeć głośne rechotanie rzekotek
drzewnych. Głos godowy samców - szybko
powtarzane „rech”, słyszalny jest z odległości kilku kilometrów. Rzekotki drzewne są
najgłośniejszymi naszymi płazami.

Tekst: Agnieszka Henel
Rys. Piotr Rode
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,,Wiosna”

Tu, w krainie łosi, krainie żurawi...
Gdzie ?- pytacie ciekawi.
U nas, w biebrzańskim raju,
Wiosna śpieszyć nie ma zwyczaju...
Z utęsknieniem na nią czekamy
i wesoło sobie śpiewamy:
jedna jaskółka wiosny nie czyni,
więc niech przyleci ich sto!
Wiosno! Wiosno!
Przyjdź do nas już,
czekamy na Ciebie tu!
Iwona Zalewska,
Gimnazjum Mońki, kl. III

,,Wiosenne chwile nad
Biebrzą”

Wiosna! Wiosna! Wiosna!
słychać wszędzie wkoło.
Wiosna, wiosna, wiosna!
Nad Biebrzą wesoło!
Już bociany idą w tany,

Dziękujemy Czytelnikom za wiele
ciekawych listów,
szczególnie licznie
piszą do redakcji
uczniowie Pana Bogusława Zyskowskiego ze SP nr 2 w
Grajewie.
Martyna Obrycka (kl. VI, SP nr 2, Grajewo) tak pisze: „W niedzielę byliśmy z
rodzicami na spacerze w Biebrzańskim
Parku Narodowym. Z wieży w Osowcu
zauważyliśmy przez lornetkę dwa łosie: klępę z ubiegłorocznym łoszakiem.
Wracając do Grajewa zobaczyliśmy trzy
kolejne łosie stojące w lesie. Zatrzymaliśmy się aby je trochę poobserwować.
Oczywiście zachowaliśmy należną odległość, by ich nie płoszyć ani denerwować. To bardzo przykre, że tyle tych
sympatycznych zwierząt ginie pod kolami samochodów. Dlatego ufam, że w
naszych okolicach kierowcy wiedząc o
łosiach będą zachowywać dużą ostrożność na drogach.”
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a jaskółki znoszą
wiórki.
Przebiśniegi rwą się
w biegi
Kaczeńce mają
rumieńce.
Bocian biały jest
wytrwały
i poprawia swoje
rys. Mateusz Malejko,
gniazdko,
SP Suchowola kl. Va
aby żona umęczona
po podróży mogła zasnąć. /.../
Dlatego warto odwiedzić to miejsce
temu, kto nie widział tych bogactw
jeszcze!
Bo nad Biebrzą wesoło jest
więc wpadaj wiosną, jeśli tylko chcesz !!!
Klaudia Wasilewska, Gimnazjum
Goniądz, kl. I

,,Moja Biebrza”

Na jeziorze Jurdyga pływa
łabędzica,
nieraz na trawie zajączek
kica.
Ukrywa się tam owadożerna,
znana owadom rosiczka
pazerna.
Łosie i dziki wędrują po
lesie,
A echo ich głosy niesie.
Czarny bocian wysoko gniazduje
i żuraw również się pokazuje.
Storczyki tam rosną – kwiaty
prześliczne
I dzieją się rzeczy naprawdę magiczne
/.../
Alina Szychowska, SP Czerwonka,
kl. II
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Dwustronne dywany
Ot, zwykła kapa – ktoś powie... Gruby, wełniany i mięsisty dywan skrywa jednak tajemnicę. Ma dwa oblicza: jest podwójny, bo tkany na zasadzie negatywu i pozytywu.
Drewniane krosna i zdolne ręce...
100 lat temu prawie w każdym domostwie były krosna. W naszym regionie
wówczas zaczęto tkać na nich ręcznie wyjątkowe tkaniny. By powstały,
potrzebne były dwie nici naturalnej
przędzy wełnianej o innych kolorach.
Jeśli tkaczka miała dużą wyobraźnię i
zdolne ręce potrafiła wyczarować (raczej wypracować przez wiele dni) gruby dywan, składający się z dwóch dających się rozdzielić palcami warstw, o
przeciwstawnych kolorach.
osnowa

Do odwiedzenia swoich ciekawych stron tak zachęca w swoim liście Alinka Szychowska
z Kolonii Bachmackich:
„U nas
jest bardzo pięknie. Na
bagnach
bachmackich jest
małe jeziorko
rys. Alina Szychowska,
kl. II SP Czerwonka

Jurdyga, gdzie gniazduje wiele rzadkich
ptaków. Okolica nazywana jest ,,małą
Biebrzą”, bo spotkać tu można wiele
zwierząt i roślin Biebrzańskiego Parku
Narodowego. Chcę zachęcić wszystkich
do odwiedzenia moich stron. Bardzo lubię przyrodę i zwierzęta. Mam swojego
kucyka i psa. Lubię też pisać wiersze.”

Czy wiesz, że...
Tkanina dwuosnowowa ma wzór negatywu- pozytywu. Motywy są o jednakowym kształcie, ale różnych kolorach. Dzięki temu można ją eksponować na obu stronach.
rzucano je na łóżka tylko w święta czy
na wizytę księdza po kolędzie. Dzisiaj
najczęściej te cenne dywany i makatki
ozdabiają ściany.

W zwykłym jednowarstwowym płótnie sprawa jest prostsza - nitki poziome
(wątek) przeplatają się z osnową (nitkami pionowymi). Ale jak spleść dwie
osnowy, by powstały piękne wzory - to
tajemnica najzdolniejszych tkaczek
Na wiano panny młodej

Na wiano dla panny Zosi przygotowano dywan specjalnie z jej inicjałami
Po wycieczce w teren, opisanej szczegółowo w liście, jego autorka Kamila
Kiełczewska (SP nr 2, Grajewo) przekonała się, że „warto jest trochę wcześniej
wstawać, bo można zauważyć wiele interesujących rzeczy”. Brawo Kamila!

Negatyw-pozytyw

wątek

Kochani, Wasze listy są dla nas ważną inspiracją, każdy czytamy z uwagą. A ponieważ pełnia wiosny sprzyja obserwacjom przyrodniczym - czekamy zatem
na kolejne obserwacje przyrodnicze, wiersze, rysunki, zdjęcia. Nadsyłając je
podawajcie jeśli to możliwe również kontakt e-mail. A Profesor Łoś nagradza
autorów publikowanych tekstów.

Przyroda doliny Biebrzy jest inspiracją do rozwijania ciekawego hobby.
Przykładem może być Wiktoria Zach
ze Szkoły Podstawowej w Trzciannem
- ,,Kocham przyrodę i Biebrzę. Interesuję się kolekcjonowaniem kamieni. (...)
Chciałabym wiedzieć jak najwięcej o
Biebrzy i jej okolicach – są cudowne.”

Najpiękniejsze dawne dywany przedstawiały skomplikowane wzory: wiejskie zabawy, korowody weselne, drzewa, listki, zwierzęta, sceny z życia wsi.
Współczesne makatki na ścianę czy
bieżniki są zazwyczaj mniej oryginalne

Podwójne dywany umiały zrobić tylko najzdolniejsze tkaczki, zawsze miały więc one dużą wartość. Służyły (nawet w czasach powojennych) jako posag panny młodej. Przykrywano nimi
ołtarze w kościołach. W domach na-

Tylko na Podlasiu
Pracami podlaskich tkaczek już przed
wojną zainteresowali się naukowcy, etnografowie. Prof. Eleonora Plutyńska
spędziła wiele dni w Janowie zauroczona tamtejszymi dywanami. Nakłaniała ona tkaczki do tworzenia własnych
kompozycji. To m.in. dzięki jej dbałości
o oryginalność i wierność tradycyjnym
wzorom, tkaniny stały się jeszcze piękniejsze.
Z czasem (w latach 70.) zaczęto produkować tkaniny dwuosnowowe na maszynach. Powielano na nich już sztampowe, prostsze, wzory. Od tego czasu dywany mamy w każdym chyba podlaskim
domu, służą jako kapy na łóżka, fotele.
Ewa Wiatr

...„podwójne dywany”
tkano już w średniowiecznej Szwecji. Przez kilkaset lat znane były one w wielu krajach europejskich. Obecnie na Podlasiu już tylko w okolicach Janowa, Korycina i Lipska przetrwała w tradycji ta
trudna umiejętność ręcznego tkania
na dwóch osnowach. Dywany podlaskich tkaczek to prawdziwe dzieła
sztuki ludowej, mające światową renomę.

Pani Kazimiera Makowska,
twórczyni ludowa z Lipska:
Czy rzeczywiście tkanina dwuosnowowa to coś wyjątkowego?
Tkać dwoma wątkami, na dwóch
osnowach nie jest łatwo. Moja mama
umiała robić, jak większość gospodyń,
tylko proste lniane ręczniki, płótno.
Więc pobierałam nauki tkania dywanów dwuosnowowych u lipskiej mistrzyni. Może trudno dziś w to uwierzyć, ale zapłatą za naukę była krowa!
Jako panienka tkałam całymi zimami,
kiedy był wolniejszy czas od prac w
polu.
Właśnie zaczęła Pani dywanik nad
łóżko. Ile zajmie czasu taka praca?
Najpierw sama przygotowuję i barwię wełnę. Przy krośnie muszę pracować co najmniej 2 tygodnie. Przy
większym dywanie trzeba więcej pra-

cy, a wełny ze 4 kg. Wychodzi, że taki
dywan powstaje z 7 kilometrów wełny.

Fot. U Pani Kazimiery oraz w innych
pracowniach na Szlaku Rękodzieła Ludowego, w Lipsku i okolicach Janowa
można zobaczyć jak powstają tkaniny
dwuosnowowe
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edakcja NB otrzymała rysunek modraszki. Jego
autorka napisała ciekawy list,
zaczynający się tak:
Nazywam się Weronika Kamila Kaszak, uczęszczam
do II klasy gimnazjum i mieszkam
w Radziłowie. Jest
to wieś położona w otulinie Biebrzańskiego Parku
Narodowego. Bardzo cieszę się, że jej położenie jest właśnie takie, bo dzięki temu
mogę podziwiać bogatą przyrodę. I dalej piękne opisy ptaków, krajobrazów. Na
zajęciach, które prowadziliśmy w Radziłowie okazało się, że Weronika to osoba z
wieloma zainteresowaniami, chętnie podejmująca nowe wyzwania.
Od jak dawna interesujesz się przyrodą?
Odkąd pamiętam uwielbiałam chodzić
na długie spacery. Dobrze pamiętam,
że wielkie wrażenie wywarła na mnie
pierwsza wycieczka z klasą do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tam
usłyszałam od pracowników parku
wiele ciekawych informacji o ptakach,
bobrach. Zafascynował mnie świat roślin i zwierząt. Szczególnie zainteresowały mnie ptaki. Ucząca nas biologii Pani Dorota Mroczkowska pomaga
nam poznawać ich świat.
O ptaki, nawet te rzadkie, nietrudno
w Waszych okolicach.
Tak. W tym roku z niecierpliwością wyczekiwałam pełni wiosny, przylotów
ptaków. Obserwacje migracji w naszych stronach to przecudowne do-

świadczenie! Zdaję sobie sprawę z
tego, że w dzisiejszej cywilizacji ptakom jest coraz trudniej przetrwać. Ja
sama od kilku lat dokarmiam ptaki.
Taki karmnik pomaga ptakom, a mi
daje możliwość ich obserwacji. Szczególnie dbam o sikorki, to moje pupilki. Wielu osobom wydają się one zwyczajne, a ja uważam, że są bardzo ciekawe, takie żywiołowe. Gdy jest ciepło
często jeżdżę rowerem do Mścich. Jest
to miejsce, gdzie zjeżdżają się ornitolodzy, by obserwować ptaki, których jest
tam naprawdę dużo.
Wiemy, że fotografujesz, czy dużo?
Rodzice kupili mi aparat właśnie po tej
wycieczce do Parku. Staram się zawsze
zabierać go w teren. Fotografowanie
przyrody jest czymś cudownym. Daje
tyle okazji do uwiecznienia wspaniałych chwil i obrazów.
Na wyróżnionym w naszym konkursie zdjęciu (str.11) odbija się Twoja
artystyczna dusza...
Interesuje mnie teatr, muzyka, śpiew,
malowanie. Ostatnio dużą niespodziankę sprawiła mi wiadomość, że zostałam
laureatką konkursu literackiego i zostanę
współautorką książki pt.: “Młodzież jakiej
nie znacie”. Pisanie sprawia mi przyjemność. Nieraz dla frajdy piszę wiersze. Jednak moją największą pasją jest taniec.
Grupy taneczne, w których wiele się nauczyłam, prowadzi moja mama. To właśnie ona zaszczepiła we mnie miłość do
tańca. Jestem jej za to bardzo wdzięczna.
Ćwiczę 10 godzin w tygodniu, w tym w
Szczuczynie i w Ełku.

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!
W konkursie „Jesienno-zimowe obrazy znad Biebrzy” wzięło
udział 40 uczniów z 6 szkół podstawowych i 9 gimnazjów. Spośród 98 nadesłanych zdjęć nagrodziliśmy 14, możecie je obejrzeć na naszej stronie www.biebrza.org.pl. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, nagrodami były albumy „Dolina Biebrzy”
i „Konik Polski”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu
oraz ich nauczycielom.
Najpiękniejsze zdjęcia:
I miejsce Kornelia Witkowska - kl. V, SP

oraz udało mi się wstąpić do Ełckiego
Teatru Tańca.(www.ett.elk.pl [redakcja]) W marcu po raz pierwszy wystąpiłam tam na scenie w spektaklu “Musicale, Musicale”, wystawianym wielokrotnie.
Wydaje się, że mało masz wolnego
czasu?
Zajęć mi nie brakuje. Ale ja się nigdy nie
nudzę. Uwielbiam słuchać muzyki. Poza
tym bardzo lubię czytać książki, to mój
sposób na zrelaksowanie się. To prawda, że niełatwo nieraz wszystko pogodzić, ale jak dotąd jakoś mi się to udaje i
mam nadzieję, że będzie tak dalej.
Na pewno. Życzymy powodzenia!

E.W.

Ten trud przynosi efekty...
Nieraz jest przyjemnie - w ubiegłym
roku zajęłam I miejsce w Konkursie
Tańca Dyskotekowego w Białej Piskiej

Pismo wydawane jest na papierze pochodzącym z makulatury.
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w Dolistowie

Modraszki odwiedzały zimą karmnik
Weroniki, rys. W. Kaszak

Każdy może być bohaterem tej rubryki! Piszcie do
redkacji o swoich zainteresowaniach, a z przyjemnością będziemy je prezentować.
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Nasze ko nku rsy

II miejsce (ex aequo) Olga Grybowicz,
kl. III,
Zespół Szkół Miejskich nr.1 w Gra
jewie

Najpiękniejsze
wodniczki

Dziękujemy wszystkim autorom 82 prac,
które napłynęły na konkurs „Wodniczka –
niepozorny klejnot Biebrzańskich Bagien”.
W konkursie wzięło udział 16 szkół podstawowych (56 prac) i 9 gimnazjów (26 prac).
Prace są przepiękne, hasła wymowne i pomysłowe. Komisja nagrodziła wyróżniające
się plakaty następujących autorów:
Szkoły podstawowe:

II miejsce (ex aequo) Urszula Gudel
– kl. V, SP w Jaświłach

Gim.
III miejsce Emilia Mroczkowska – kl. I,
ie
ziłow
w Rad

Gimnazja:

I m-ce Katarzyna Pazuła
Gim. Goworowo

II m-ce Ewelina Łapszys
Gim. Sztabin

III m-ce Agnieszka
Łapszys Gim. Sztabin

Organizator

Partner
I m-ce Ewa Iwanowicz II mc. Natalia Leszczyń- III m-ce ex aequo
SP Białostoczek
ska SP Jaziewo
Aleksandra Orłowska
SP Białostoczek

III m-ce ex aequo Norbert Łapiński SP 2 Mońki

Fot. GTK

Wyróżnieni zostali: Anita Jarocka, kl. VIa z SP nr 2 w Mońkach; Michał Stanisławczyk, kl. V z SP w Białostoczku/ k/ Kurian; Martyna
Szklanko, kl. VI z SP w Klewiance; Joanna Skarżyńska, kl. Vb z SP we Trzciannem; Daria Żelazna, kl. IVa, z SP nr 2 w Grajewie ; Piotr Kisło kl. VI, SP w Dolistowie; oraz Emilia Mroczkowska kl. IIe, Gimnazjum w Radziłowie; Karolina Jarosz kl. IIIa, Gimnazjum w Piątnicy;
Marta Tarnowska kl. III, Gimnazjum MOW ,,Promyk” w Goniądzu; Monika Szymańska kl. Ic, Gimnazjum w Piątnicy
Wasze prace (juz od początku kwietnia) oglądają i podziwiają wszyscy odwiedzający siedzibę Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy, gdzie zorganizowaliśmy wystawę.
Nagrody książkowe w konkursie ufundowała księgarnia internetowa przyrodnicze.pl
N a s za B i
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Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Galerie prac konkursowych obejrz ycie na www.biebrza. org.pl

rys. Monika Krzywicka,
kl IV, SP Lipsk

Justyna Gardacka, SP Radziłów, kl. IV

Kochani, Wasze wiosenne rysunki są
bardzo optymistyczne. Szczególnie
podobał mi się rysunek dziewczynki zbierającej wiosenne kwiaty nad
strumykiem, nadesłany przez Ewę Bubieńczyk. Publikowane prace są nagradzane. Zachęcam, byście spróbowali narysować to, co zaciekawi Was w
przyrodzie w nadchodzące letnie miesiące. Może we wrześniu zobaczycie
swoją pracę w mojej Galerii?

Wasz Profesor Łoś
rys. Katarzyna Krzywicka, kl. IV,
SP Lipsk

rys. Ewa Bubieńczyk,
ZS Nowy Dwór
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rys. Maksymilian Zawistowski, kl I, Sp Rajgród

