
 List do dzieci

Kochane dzieciaki! Ale dziko!

Witam Was bardzo serdecznie! Rooarr! Jestem ryś Pędzelek, 

mieszkaniec Karpackiej Puszczy! Jeśli mnie jeszcze nie znacie, 

koniecznie wysłuchajcie słuchowiska o moich przygodach w panelu 

edukacyjnym na stronie internetowej Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego! A może ktoś z Was już czytał książeczkę „Przygoda 

wielka rysia Pędzelka” ? Jestem bardzo ciekaw!

Opowiem Wam kilka słów o sobie! Jestem rysiem, czyli dzikim 

kotem z rudą sierścią z ciemnymi cętkami! Mam krótki ogonek 

z czarną końcówką, a na uszach długie pędzelki. Stąd moje imię – 

Pędzelek. Mam też świetny wzrok i doskonały słuch! Skradam się 

bardzo cicho, ale największą moją zaletą jest to, że doskonale 

skaczę! Uwielbiam wspinać się po drzewach i przeskakiwać z kamienia 

na kamień. Górski potok nie jest dla mnie przeszkodą! Hops! I już 

jestem na drugim brzegu! Wy z pewnością też macie ukryte talenty! 

Tak jak ja, musicie tylko mocno uwierzyć w siebie i odkryć je w sobie! 

Zastanawiacie się pewnie, gdzie mieszkam? Otóż moim domem 

jest Bieszczadzki Park Narodowy, wyjątkowy obszar, tak naprawdę 

niedaleko Waszego domu! Hmm...park narodowy? Co to właściwie 

znaczy? Już Wam mówię mali przyrodnicy! Park narodowy to 

najwyższa forma ochrony przyrody w naszym kraju! To wyjątkowe 

miejsce, które chroni dzikie zwierzęta, rzadkie rośliny, góry, lasy, 

łąki, wody! W Polsce mamy aż 23 parki narodowe! 

W Bieszczadach, naszym ukochanym, pięknym 

regionie, istnieje właśnie Bieszczadzki Park Narodowy, 

który chroni połoniny –  dziwne zielone góry, 

a także wyjątkowe, potężne lasy bukowe – oj, 

drzewa tutaj mają setki lat! Ale przede wszystkim 

Bieszczadzki Park Narodowy chroni mnie,  moją 

rysiową rodzinę i nasz dom!! Nie wiem, czy wiecie, ale ryś 

jest symbolem tego parku! Park narodowy chroni 

także moich przyjaciół - od największych żubrów, 

przez jelenie, wilki, żbiki, sowy, dzięcioły, orliki, 

po małe gryzonie i owady. 



Wszyscy dzicy mieszkańcy parku są najważniejsi, a park narodowy to 

taki ich „prywatny ochroniarz”! Ale dziko!

Musicie wiedzieć, że człowiek w parku jest tylko gościem i zawsze 

należy o tym pamiętać! Przyjeżdżając do parku narodowego, warto 

poznać zasady jego zwiedzania! Przytoczę kilka.

Kochani! Pamiętajcie! W parku narodowym wędrujemy w ciszy i tylko 

po wyznaczonych szlakach – żeby się nie zgubić i nie płoszyć jego 

dzikich mieszkańców! W parku narodowym nie śmiecimy – tutaj na 

szlakach nie ma koszy na śmieci, musimy je zabrać ze sobą! 

W parku narodowym wędrujemy tylko za dnia – noc, to czas dla 

zwierząt! W parku narodowym nie zrywamy kwiatów i grzybów – niech 

służą owadom i innym zwierzakom! Za to w parku narodowym cieszymy 

się pięknymi widokami, czystym powietrzem, śpiewem ptaków 

i wspaniałą górską wędrówką! Jeśli jeszcze tu nie byliście, zapraszam 

Was bardzo serdecznie! Mapa w dłoń, zabierzcie rodziców, braci i 

siostry i poznajcie mój wspaniały dziki dom – Bieszczadzki Park 

Narodowy! 

Zanim jednak przyjedziecie, mam do Was dziką prośbę! Nigdy, 

ale to nigdy nie dostałem żadnego listu, żadnej pocztówki! Mój kolega, 

bocian czarny, obiecał wysłać pocztówkę z Afryki, ale kompletnie 

o tym zapomniał! Tak mu ta dzika Afryka zawróciła w głowie! 

Otrzymać pocztówkę – to moje skryte marzenie! Namalujcie ją 

dla mnie! Bieszczadzką pocztówkę dla rysia Pędzelka! Ale dziko! Będę 

najszczęśliwszym rysiem pod słońcem! 

Z pocztówek stwórzcie wystawę, którą sfotografuje Wasz 

opiekun. Zdjęcia z wystawy pójdą w świat! I wszyscy zobaczą, jak 

wspaniałymi dzieciakami jesteście i jak kochacie dziką przyrodę! 

Zatem kredki w dłoń i do dzieła! Czekam na pocztówki i Waszą 

wizytę w moim dzikim królestwie!

                                                   Wasz ryś Pędzelek       
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