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                 Witajcie drogie dzieciaki!

     Rooarrr! Jestem ryś Pędzelek, mieszkaniec 
Karpackiej Puszczy! Jeśli mnie jeszcze nie znacie, koniecznie 
wysłuchajcie słuchowiska o moich przygodach w panelu 
edukacyjnym „Odwiedź dzikie królestwo rysia Pędzelka” 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, małym, 
dzikim, kotem z rudą sierścią, całą w ciemne cętki! Mam krótki 
ogonek z czarną końcówką, a na uszach długie pędzelki. Stąd 
moje imię – Pędzelek. Mam też świetny wzrok i doskonały słuch! 
Potrafię cicho się skradać, ale największą moją zaletą, jest to, 
że doskonale skaczę! Uwielbiam wspinać się po drzewach 
i przeskakiwać z kamienia na kamień. Moim domem jest 
Bieszczadzki Park Narodowy, wyjątkowy obszar na południu 
Polski! Park narodowy, czy wiecie co to takiego? Otóż park 
narodowy to najwyższa forma ochrony przyrody w naszym 
kraju! To wyjątkowy obszar, chroniący dzikie zwierzęta, 
rzadkie rośliny, góry, lasy, łąki, wody! 
W Polsce mamy aż 23 parki narodowe, a jednym 
z nich jest właśnie Bieszczadzki Park Narodowy, 
który chroni połoniny – takie piękne zielone 
góry, a także wyjątkowe lasy bukowe – drzewa 
tutaj mają setki lat! 
Bieszczadzki Park Narodowy chroni przede 
wszystkim mnie i moją rysiową rodzinę – nie wiem, 
czy wiecie, ale ryś jest symbolem tego parku 
i widnieje w logo.  Park narodowy chroni także 
moich przyjaciół - od największych żubrów, 
przez jelenie, wilki, żbiki, sowy, dzięcioły, 
orliki, po małe gryzonie i owady. 
To nasz duży, wspólny, bezpieczny dom!



 Niedawno poznałem wspaniałego słowackiego przyjaciela, 
wilczka Noska. Nosek dlatego, bo ma świetny zmysł węchu! 
Doskonale poluje i wyczuwa inne zwierzęta z dużych odległości! 
Wilczek Nosek mieszka w Parku Narodowym „Połoniny” na 
Słowacji, tuż przy granicy z Polską. Symbolem tego Parku jest 
właśnie wilk. 
Spotkaliśmy się z Noskiem na Kremenarosie – szczycie, na 
którym stykają się granice 3 państw: Polski, Słowacji i Ukrainy. 
O naszych wspólnych przygodach możecie dowiedzieć się, 
czytając drugą część książeczki pt: „Ryś Pędzelek. Wyprawa 
dzikich odkrywców” w naszym nowym polsko-słowacko-
angielskim panelu edukacyjnym „Wokół Kremenarosa. Odwiedź 
dzikie królestwo wilka, rysia i salamandry”. Tam również, 
poprzez gry i zabawy edukacyjne, bliżej poznacie słowacki dom 
Noska, obejrzycie ciekawe filmy i wysłuchacie podcastów! 
Dowiecie się, jak zwiedzać parki narodowe i co warto zabrać ze 
sobą w góry!  Jeśli jeszcze nie byliście na polsko-słowackim 
pograniczu, to razem z Noskiem zapraszamy Was bardzo 
serdecznie! Mapa w dłoń, zabierzcie rodziców, braci i siostry i 
poznajcie nasz wspaniały dziki dom – Bieszczadzki Park 
Narodowy i Park Narodowy „Połoniny” na Słowacji!
 
 Zanim jednak przyjedziecie, mamy do Was dziką prośbę! 
Razem z Noskiem chcielibyśmy Was bliżej poznać. Napiszcie 
do nas i namalujcie dla nas pocztówkę! Bieszczadzką 
pocztówkę dla rysia Pędzelka i wilczka Noska! Ale dziko! To 
będzie dla nas wspaniały prezent!  Z pocztówek stwórzcie 
wystawę, którą sfotografuje Wasz opiekun. Zdjęcia z wystawy 
pójdą w świat! Wszyscy zobaczą, jak wspaniałymi dzieciakami 
jesteście i jak kochacie dziką przyrodę! 
Zatem kredki w dłoń i do dzieła! Czekamy na pocztówki i Waszą 
wizytę w naszym dzikim królestwie! Ale dziko!
                                                                                             
                                                                Ahoj przygodo!

                                                                                       


