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Misiak siedział sobie spokojnie na pomoście nad  
jeziorem i smacznie chrupał swoje ulubione Beskidzkie  
paluszki. Letnie słońce stało w zenicie i miło rozleniwia-
ło bohatera. Mimo przyjemnej chwili relaksu nasz Misiak 
zaczynał się powoli nudzić, a tym samym niecierpliwić. 
Gdzie podział się jego przyjaciel? Gdzie bocian Bartek? 
Czyżby zapomniał o umówionym spotkaniu? Wtem nasz 
bohater usłyszał głośny klekot:
- Hej, hej, hej, hej Misiaku! Hej, hej, hej, hej Przyjacielu!
Misiak rozejrzał się dookoła, ale nikogo nie zobaczył.
- Tutaj, tutaj, tutaj! U góry, spójrz pod słońce! – zawołał 
wesoło bociek.
Misiak podniósł głowę i w tym momencie ujrzał bociana 
Bartka, który zakołował w locie nad przystanią i z gracją 
przycupnął na pomoście tuż obok przyjaciela.
- Ahoj Bartku! – wykrzyknął uradowany Misiak – naresz-
cie się widzimy.
- Witaj w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, Misiaku! 
Czas wyruszyć na przygodę! Powiedział bocian, po czym 
nie pytając Misiaka skubnął kilka Beskidzkich paluszków 
z trzymanej przez bohatera paczki.

KRAINA WIELKICH KRAINA WIELKICH 
JEZIORJEZIOR
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Na Mazurach znajduje 
się aż 2600 jezior?
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Misiak z Bartkiem przemierzali wody jeziora na małej  
łódeczce. Wiatr wiał mocno w żagle, więc łajba żwawo 
pruła wody jeziora. Drobna bryza wiała w stronę bohate-
rów, którzy ze smakiem podjadali Beskidzkie krakersy. 

- Jak tu miło i świeżo pomimo upału. My Misie, rzadko  
pływamy łodziami, a przecież to taka frajda! – wykrzyk-
nął Misiak.

- Tak jest Misiu! Jeziora to super sprawa, czy to do pływa-
nia, czy brodzenia w ich wodzie, czy nawet do podziwiania 
z lotu ptaka – odparł Bartek.

- A jak nazywa się to jezioro? – zapytał ciekawie Misiak
- To Misiaku jest jezioro Śniardwy. Największe jezioro  
w całej Polsce – wytłumaczył fachowo Bartek – Zamiesz-
kuje je wiele smakowitych ryb, ryb, ryb, ryb! – bocian.
- Sieje, sielawy, okonie, węgorze, szczupaki czy sandacze 
- wymieniał Bartek.
- A co to za bajkowe miasteczko widać u brzegu? – zainte-
resował się nasz bohater.

- To Mikołajki – gwarna i piękna mieścina nazywana także 
żeglarską stolicą Polski. W jego herbie znajduje się ryba  
w koronie – to Król Sielaw – znany ze starej legendy.

- Bardzo to ciekawe Bartku! – zamruczał Misio z uznaniem  
i bohaterowie popłynęli dalej.

NAJWIĘKSZE  NAJWIĘKSZE  
JEZIORO W POLSCEJEZIORO W POLSCE

Jezioro Śniardwy nazywane jest  
mazurskim morzem. Jest tak duże,  

że z jednego brzegu ledwo dostrzec  
można jego drugą stronę.
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- A to Misiaku prawdziwa gratka dla miłośników ptaków, 
tak, tak, tak – wyklekotał rozentuzjazmowany Bartek – To  
wyjątkowe miejsce w skali całych Mazur! Zaledwie kilka  
kilometrów od Mikołajek, ukryte przed wzrokiem postron-
nych leży jezioro Łuknajno – powiedział bocian.
- A co w nim takiego wyjątkowego Bartku? – zapytał Misiak.
- Nazywa się je często Jeziorem Łabędzim. I nie bez powo-
du! Mieszka tu bowiem ok. 2500 łabędzi niemych. To jedno  
z największych skupisk łabędzi w całej Europie! Żyją tu so-
bie spokojnie i codziennie zjadają nawet do 4 kg roślin! Kie-
dy pisklęta przechodzą „pierzenie”, czyli wymianę piórek, 
całe jezioro wygląda jak pokryte śniegiem.
- Nie będziemy im przeszkadzać? – zapytał zaniepokojony 
Misiak.
- W tym jeziorze nie wolno pływać, wędkować, a także po nim 
żeglować. To rezerwat przyrody. Ale spokojnie - możemy  
tu spacerować po wyznaczonych ścieżkach. Poza tym  
łabędzie to moi dobrzy znajomi – odparł pewny siebie  
bociek.

Po odwiedzinach u łabędzi, nasi bohaterowie pożegna-
li się wylewnie. Wyprawa Misiaka trwa dalej, odkrywajcie 
Polskę razem z naszym małym bohaterem! Ciąg dalszy już  
za tydzień.

JEZIORO ŁABĘDZIEJEZIORO ŁABĘDZIE

Mała mazurska miejscowość Żywkowo  
nazywana jest bocianią wsią. Co roku  
przylatuje tam blisko 100 bocianów,  

a jesienią odlatuje nawet  
dwa razy więcej.

TO JESZCZE NIE KONIEC!  
Czekają na Was gry i zabawy od Misiaka!

Misiakowa zabawa to super sprawa! 
Sprawdź się i rozwiąż nasze zadania!
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Kredki w dłoń 
szybko bierzemy, 

Beskidzkie zwierzaki 
w mig pokolorujemy! 

Beskidzkie zwierzaki pogubiły  
własne cienie. Pomóż im  

je odnaleźć. Dopasuj cień pasujący 
do odpowiedniego obrazka.



ROZDZIAŁROZDZIAŁ 5 5

MMISIAK ISIAK 
NA MAZURACHNA MAZURACH

Dorysuj drogę jaką 
pokonał poszczególny 

motylek, aby dostać się 
do kwiatka.

Policz żabki

wynik


