
Drodzy Czytelnicy!
Przedstawiam Wam kolejne łamigłówki. Tym razem wiekszość przygotowali sami Czytelnicy - nadsyłając rebusy i krzy-

żówki.  Swoje odpowiedzi na Rebusy, Krzyżówkę oraz Zagadkę „Na ścieżkach Naszej Biebrzy” przysyłajcie do 10 
grudnia 2006 r. najlepiej w zbiorowych listach, np. ze szkoły (zaoszczędza się w ten sposób papier i znaczki!). Wszyst-
kie poprawne odpowiedzi wezmą udział w losowaniach nagród książkowych. Czekamy też na Wasze propozycje bie-
brzańskich zagadek.       Miłej zabawy życzy 

          Wasz Profesor Łoś
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Ma duże rogi,zimy nie przesypia.
Jest to taki ktoś,
kto nazywa się ...Katarzyna Bargłowska 11 lat, 

Okrasin

Ma długie uszy,

Futerko puszyste.

Ze smakiem chrupie 

sałaty listek.

Magdalena Wodnicka, Dolistowo

Co to za Pani w złocie, czerwienisady maluje, lasy przemieni,a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje,
śnieżna zawieja po niej zostajeMagdalena Wodnicka, Dolistowo

Rebus Rodzeństwa

Rebus nadesłali: Ewelina i Rafał Mobarscy z Krynicy

Rebus Oli

Rebus nadesłała: Aleksandra Sulima z Moniek

Rebus wymyśliła: Ewelina Zalewska z Bajek 
Starych

O

atek

Rebus Eweliny 



„Nasza Biebrza” nr 20

Drodzy Czytelnicy - z przyjemnością prezentujemy Wasze ubie-
głoroczne, zimowe rebusy nadesłane do nas w ogromnych ilościach. Pro-

fesor Łoś wybrał ciekawsze i teraz życzy połamania głów!   

Zimowe rebusy z myszką

autor: Natalia Czaplicka, Grajewo

autor: Dagmara Studniarek, Grajewo

autor PTASICH REBUSÓW:  Piotr Waniewski z Grajewa autor: Kacper Chrobustowski, Nowy Dwór

autor: Kamil Świerzbiński, Worceń

autor: Monika Bondzińska, Lipsk
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Kosmiczna Krzyżówka 

Krzyżówkę nadesłała Diana Wojno z Nowej Wsi

Wpisz do krzyżówki określenia rysunków związane z kosmosem - według wzoru z pola 3. 

autor: Monika Daniłowska, Mońki

autor: Wioletta Czaplińska, Tajno Stare
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Z poprzedniego - 
19 numeru „NB”

Prawda czy fałsz?

   „Krzyżówka Magdy” 

   Rebusy Czytelników

„Nasza Biebrza” nr 20

Rozwiązanie rebusów nie 
sprawiało wiele trudności. Na-
grodę przyznano najmłodszej 
uczestniczce zabawy – Sylwii  
Kubryń z Lipska. 
Gratulujemy!Jak zawsze otrzymaliśmy wiele po-

prawnych odpowiedzi na krzyżówkę, za 
wszystkie serdeczne dziękujemy. Hasło 
„Krzyżówki Magdy” brzmiało: „Jesteśmy 
częścią przyrody”. Nagrody wylosowali: 
Patrycja Odyniec ze SP w Nowym Dwo-
rze, Rafał Wysocki z Goniądza oraz Marta 
Mroczko z Moniek.

Zadanie to okazało się bardzo trudne. Chociaż przyszło 
wiele listów z rozwiązaniem zadania, żaden z nich nie 
zawierał poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania. 
Dlatego postanowiliśmy nagrodzić Michała Fiedorowi-
cza z Bartoszyc, który udzielił najwięcej poprawnych 
odpowiedzi. A oto rozwiązanie: 
1. Gorzkie owoce jarzębiny mogą być zjadane wyłącz-
nie przez odporne na ich cierpki smak leśne kuraki – ja-
rząbki.  – Fałsz; 2. Bez czarny jest rośliną leczniczą, 
mimo iż wszystkie jego części zawierają toksyczny zwią-
zek zwany sambunigryną.  – Prawda; 3. Strzałka 
wodna wykształca aż trzy rodzaje różnych typów liści. 
– Prawda; 4. Białe kwiaty grzebieni białych pływają po 
powierzchni za dnia, zaś nocą zanurzaja się pod wodę. – 
Prawda; 5. Pędy maliny właściwej nie są pokryte kolca-
mi. – Fałsz;  6. Nasiona leszczyny zawierają dużo tłusz-
czów, dlatego można z nich wytwarzać olej. – Prawda;  
7. Storczyk kukułka krwista rośnie na podmokłych łą-
kach w dolinie Biebrzy. – Prawda.

Ginący ptak wędrowny z rodzi-
ny pokrzewek, o którym artykuł 

przeczytacie na stronie 4

Imię młodego łosia – samca, prze-
bywającego w zagrodzie rehabili-

tacyjnej na Grzędach
W tym roku mija 85 lat ochrony 

tego miejsca (patrz na okładce i 
stronie 11)
Gody łosi

Krewniak łosia, hałaśliwy podczas 
godów

Pracuje w lesie i opiekuje się nim
Miejscowość, w której działają 

przyrodnicy (patrz str. 8)
Państwo, z którym graniczymy w 

rejonie, gdzie Biebrza bierze swój 
początek 
Ptaki, które obserwował Tomek 

Skorupski (patrz str.10)
Pierwszy pokarm ssaków

 
........... Obserwatora Przyrody – 

dział w naszym piśmie

Przejrzyjcie gazetkę, a na pewno nie bę-
dziecie mieli trudności z tą zagadką! W 
wężówce należy wpisywać hasła wg  po-
niższych opisów, zgodnie z ruchem zega-
ra. Słowa rozdzielone są wilczą łapką. Za-
czynajcie wpisywanie od tego miejsca: 

Na ścieżkach „Naszej Biebrzy”

Rozwiązaniem jest HASŁO, które powstanie, gdy wpiszecie litery z pół ozna-
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