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Szanowni Czytelnicy! 

Album, który oddajemy dziś do Waszych rąk jest efektem kilkumiesięcznej pracy młodzieży z lokal-

nych szkół ponadpodstawowych. Młodzi ludzie realizowali w Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie projekt 

„Powrócisz tu…bociany w gminie Szczuczyn”. Podczas jego realizacji mogli liczyć na pomoc i wsparcie 

pracowników biblioteki, osób z nią zaprzyjaźnionych i wolontariuszy. Środki na jego realizację pozyskali-

śmy z programu „Równać Szanse”, którego założeniem jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe 

życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z małych miejscowości oraz podnoszenie ich 

kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Wydanie albumu dofinansowali również Urząd Miejski  

w Szczuczynie i Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn”. 

Uczestnicy projektu postawili sobie bardzo ambitne zadanie zlokalizowania, zliczenia i udokumen-

towania gniazd bociana białego oraz jego populacji w mieście i gminie Szczuczyn. W tym celu jeździli po 

terenie gminy wypatrując i dokumentując fotograficznie położenie gniazd. Były to wyjazdy samochodowe, 

wycieczki piesze, jak i rowerowe „tropem bocianich gniazd”. 

Młodzi ludzie często spotykali się, aby podzielić się efektami swojej pracy, wymienić się doświad-

czeniami. Równolegle do ciągłej obserwacji gniazd młodzież rozmawiała też z ludźmi, u których zimował 

bocian i z tymi, którzy zechcieli nam opowiedzieć historię „swoich gniazd”. W tym miejscu dziękujemy 

wszystkim naszym rozmówcom. 

Uczestnicy projektu wymyślili też nazwę grupy i logo na koszulki dla swojego zespołu. Opracowali 

również pod kierunkiem pani Izabeli Gwiazdowskiej regulamin i przebieg gry ulicznej dla dwóch grup wie-

kowych pt. „Szlakiem bocianich gniazd”. Wyszukali ciekawostki, wierzenia, powiedzenia, przysłowia itp.  

o bocianach. Z ogromu zdjęć wybrali najciekawsze zarówno do albumu jak i na wystawę, którą też zaaran-

żowali. Końcowym rezultatem projektu jest nie tylko niniejszy album, ale i gra uliczna, która zaistniała  

w przestrzeni wirtualnej dzięki QR kodom oraz wystawa najciekawszych zdjęć. 

Wiodącym tematem tej inicjatywy jest przybliżenie młodzieży wiedzy o bocianie białym, zachęcenie 

jej do odkrywania uroków najbliższej okolicy, wzbudzenie zainteresowania ochroną środowiska, a poprzez 

efekty pracy tej grupy młodych ludzi szerzenie wyżej wymienionych wartości wśród mieszkańców gminy. 

Mamy nadzieję, że nasze działania wzbudzą refleksję nad wyborem swego miejsca na ziemi i przyczynią się 

do promocji „naszej małej ojczyzny”. 

Zespół redakcyjny 
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Zdjęcie wykonano we wsi Bzury. Fot. Maciek Mroczkowski 
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Ogólne wiadomości o bocianie białym 

 

Bociany zaczęły zasiedlać Europę po ustąpieniu lądolodu około 10 000 lat temu. Przybyły one z Północnej 

Afryki oraz Azji Mniejszej i zaczęły osiedlać się w południowej części kontynentu, to znaczy półwyspie Iberyjskim i 

Bałkańskim. Stąd po zakończeniu pory lęgowej musiały wracać na południe, omijając Morze Śródziemne. Tak doszło 

do powstania dwóch europejskich populacji bociana białego: wschodniej, wędrującej rokrocznie przez Bosfor i za-

chodniej przelatującej nad Cieśniną Gibraltarską. Strefa, którą wspólnie zasiedlały obie te populacje rozciągała się 

południkowo pomiędzy Renem a Łabą od wybrzeży Morza Północnego do Alp. Najstarsze szczątki bociana z terenu 

Polski pochodzą z osad mezolityczno-neolitycznych, a więc sprzed 7-4 tys. lat przed naszą erą. Bocian biały w dale-

kiej przeszłości był związany z krajobrazem dolin rzecznych, które w środkowej części Europy należały do najbogat-

szych środowisk życia. Obok krętych ramion rzek występowały tam bardzo różne środowiska, takie jak: starorzecza, 

torfowiska i mokradła, a w wyższych partiach terenu tzw. łęgi, czyli lasy zalewowe oraz łąki z pojedynczymi samot-

nymi drzewami, które potrafiły oprzeć się kolejnym powodziom. Pozostałości takiego krajobrazu możemy dziś jesz-

cze zobaczyć w dolinie Biebrzy, Narwi i Warty, lub w niektórych rejonach doliny środkowej Wisły. Drugim wybiera-

nym przez bociany obszarem były pojezierza, obfitujące w jeziora, łąki i bezodpływowe niecki, zajęte przez torfowi-

ska. Można więc założyć, że w przeszłości skupiska gniazd bocianich występowały w pasach pojezierzy oraz w doli-

nach rzek. W Polsce sytuacja taka utrzymywała się aż do końca XIX w.  

Zasadnicze znaczenie dla bociana białego w Europie miały dwa fakty. Pierwszym było rozszerzenie gospo-

darki rolnej poprzez  wycinkę  ogromnych obszarów leśnych i udostępnienie tym samym bocianowi nowych terenów. 

Drugim było przeniesienie się bociana z miejsc pierwotnie zasiedlanych i gniazdowanie w pobliżu człowieka. W przy-

rodzie zdarza się, że jedne gatunki wykorzystują bezpieczeństwo stwarzane przez sąsiedztwo innych. Z ochrony stwa-

rzanej przez człowieka korzystają bociany białe. Proces taki nazywa się synantropizacją, a warto podkreślić, że jest to 

jedyny w Europie wypadek osiedlania się w pobliżu ludzi tak dużego ptaka. Najstarsze informacje dotyczące osiedla-

nia się bocianów w pobliżu ludzi pochodzą już ze starożytnego Rzymu, gdzie bocian miał mieć gniazdo na świątyni 

bogini zgody Concordii. Na pamiątkę tego wydarzenia cesarz Hadrian kazał wybić specjalny medal. Przyjmuje się, że 

na północnych wybrzeżach Morza Śródziemnego ptaki te gniazdowały na budowlach i w miastach już w czasach sta-

rożytnych. Jest to bardzo możliwe, tym bardziej że do dzisiaj w Maroku i Hiszpanii bociany gnieżdżą się masowo w 

takich właśnie miejscach.  

Źródłowe informacje o gniazdowaniu bociana w obrębie wsi na terenie Polski pochodzą z XV-XVI wieku. 

Wspomina o tym w swych kronikach Jan Długosz, a Mateusz Cygański – autor pierwszego dzieła ornitologicznego 

„Myślistwo ptasze” z 1584 r. pisze o bocianie nazywając go „ptakiem domowym”. 

Na początku XX wieku bocian zasiedlał w Europie jeszcze większość dolin rzecznych i rozległych nizinnych 

obszarów, co powodowało stosunkowo równomierne zasiedlenie. Bardzo wysoka liczebność od Półwyspu Jutlandz-

kiego, przez Dolną Saksonię, Meklemburgię, Pomorze i Mazury aż po północną Białoruś powodowała, że obszar ten 

wyróżniał się w skali Europy, podobnie jak Nizina Węgierska i niektóre rejony Bałkanów. Postępujące w ostatnim 

stuleciu zmiany rozmieszczenia bociana objęły zarówno populację wschodnią, jak i zachodnią. Bocian wyginął na 

granicach zasięgu populacji zachodniej, a więc w niemal całej północnej Francji. Wyspowo jeszcze zasiedla zachodnie 



10 
 

Niemcy, ale wycofał się też ze Szwecji i praktycznie ze Szwajcarii, Danii i Holandii. Populacja wschodnia przetrwała 

w znacznie lepszej kondycji. Zachodnia granica jej zasięgu przebiega od ujścia Łaby, przez północne Niemcy do środ-

kowych Czech, obejmuje Słowację i Nizinę Węgierską i mniej więcej wzdłuż doliny Dunaju dochodzi do Morza 

Czarnego. Na górzystym południu, na Bałkanach i w Grecji bocian występuje wyspowo, choć niekiedy w dużej li-

czebności, np. w ujściu Sawy. 

Ostatnie badania liczebności światowej populacji bociana białego przeprowadzane były cyklicznie co dziesięć 

lat, a ich wyniki są następujące: w 1974 oceniono populację tego pięknego ptaka na sto siedemnaście tysięcy par lę-

gowych, w1984 roku było ich sto trzydzieści pięć tysięcy, w 1994/1995 zanotowano sto sześćdziesiąt sześć tysięcy, a 

w 2004/2005 ok. dwieście tysięcy par lęgowych. Wynikami ostatniego światowego spisu bociana białego z 2014/2015 

nie dysponujemy. Na ten ogólny obraz nakładają się lokalne wahania liczebności, które niekiedy mają znacznie bar-

dziej drastyczny przebieg niż wynika to z danych sumarycznych dla poszczególnych krajów, czy całej Europy. Przy-

czyny tych zmian są różne i oprócz działalności człowieka znaczenie mają też czynniki naturalne. Przyczyn spadku 

liczebności doszukiwać się można w zmianach warunków na lęgowiskach (melioracje, trudności ze znalezieniem 

miejsca na gniazdo, wysoka śmiertelność ptaków na przewodach linii elektrycznych). Zwraca się także uwagę na po-

garszające się warunki na zimowiskach, jak np. skuteczne tępienie szarańczy- niegdyś podstawowego pożywienia 

bocianów w Afryce. Krytycznym okresem jest czas wędrówki bociana. Dochodzi wtedy nawet do masowego strzela-

nia do wędrujących bocianów w Azji Mniejszej. Na trasie ich przelotów jest coraz mniej miejsc gdzie mogą odpocząć, 

co związane jest z rozszerzaniem się obszarów pustynnych i rozwojem rolnictwa. Natomiast przyczyn obserwowanego 

ostatnio wzrostu populacji bociana białego w skali Europy jest kilka. Przede wszystkim należy brać pod uwagę ko-

rzystne warunki atmosferyczne w czasie wędrówki wiosennej i na lęgowiskach, co odnotowywano niekiedy jako serię 

dobrych lat. Ponadto dobry efekt przyniosły, masowe akcje zakładanie podstaw pod gniazda. 

Porównując liczbę bocianów białych w Polsce z ogólną liczebnością tego gatunku na świecie, łatwo ustalić, że 

kraj nasz zamieszkuje 25% (52 500 par lęgowych) populacji światowej tego gatunku. W Europie zajmujemy pierwsze 

miejsce; w Polsce gniazduje więcej bocianów niż we wszystkich krajach Unii Europejskiej łącznie. Polska to więc 

bociani raj. Co czwarty bocian żyjący na świecie pochodzi z naszego kraju. Bocian biały zasiedla praktycznie całą 

Polskę, z wyjątkiem pasm górskich i większych kompleksów leśnych, jak puszcza Białowieska i Augustowska oraz 

Bory Tucholskie, choć i w obrębie tych dużych lasów zakłada gniazda nawet w pojedynczych gospodarstwach, jeśli 

tylko w pobliżu są większe łąki. Rozmieszczenie ich gniazd jest nierównomierne. Północo-wschodnia część kraju 

szczególnie tzw. „Zielone Płuca Polski”, na terenie których leży m.in. nasza gmina zasiedlona jest bardzo gęsto. Kon-

trastuje ona z południowo-zachodnią o stosunkowo małym zasiedleniu. Na obszarach najgęściej zasiedlonych docho-

dzi do skupiania się wielu par bocianich na ograniczonej przestrzeni. Powstają w ten sposób tzw. kolonie bocianie. 

Warto przytoczyć kilka przykładów. W Żywkowie koło Bartoszyc jest dziewięć gospodarstw, w których na dwudzie-

stu ośmiu dachach znajduje się prawie czterdzieści bocianich gniazd. W kompleksie Dworek Pentowo nad Narwią 

niedaleko Tykocina, który w 2001r. otrzymał tytuł „Europejskiej Wsi Bocianiej” gniazduje corocznie kilkadziesiąt 

bocianich par. Rekord padł w 2011r. kiedy było ich trzydzieści jeden. Znajdują się one we wszystkich możliwych 

miejscach (na dachach zabudowań gospodarczych, słupach i drzewach), takie nagromadzenie gniazd na małym obsza-

rze jest niespotykane w innych miejscach Polski. 
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Zdjęcia wykonano w „Europejskiej Wiosce Bocianiej” w Pentowie. 
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Jak już wspomnieliśmy w naszym kraju w ostatnich kilkudziesięciu latach czterokrotnie liczono bociany. W 

1974 r. oceniono, że Polskę zasiedla trzydzieści dwa tysiące dwieście par, w 1984 r. liczba ta wyniosła trzydzieści 

tysięcy pięćset, w 1995 r. czterdzieści tysięcy dziewięćset, a w 2004 r.  pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset par. Te piękne 

ptaki spędzają w naszym kraju około pięciu miesięcy. Przybywające do Polski bociany można podzielić na dwie gru-

py: ptaki, które zajmują gniazda i będą starały się wychować potomstwo – tych jest większość – oraz ptaki młode, 

niegotowe do lęgów, w większości  w trzecim i czwartym roku życia, które dojrzewają do przyszłych zadań rodziciel-

skich. Większość ptaków młodych, urodzonych w poprzednim roku, nie pojawia się w Europie i cały swój drugi rok 

życia spędza w Afryce. Ten mechanizm zapewnia ochronę niedoświadczonych ptaków przed niebezpieczeństwami 

wędrówki, podczas której śmiertelność bywa duża. Pierwsze, nieliczne jeszcze bociany przylatują na przełomie pierw-

szej i trzeciej dekady marca, a ostatnie gniazda bywają zasiedlane w połowie maja. Z fachowo prowadzonych obser-

wacji wynika, że ogromna liczba ptaków przylatuje do nas przed 10 kwietnia. Tylko w co trzecim gnieździe samiec i 

samica zjawiają się w tym samym dniu.  Średnio różnica między przylotem pierwszego i drugiego bociana wynosi 7 

dni, ale niekiedy oczekiwanie na partnera przeciąga się do całego miesiąca. 

Niezwykle ważną rolę w życiu bocianów pełni 

gniazdo. Jest to miejsce spotkania się partnerów na po-

czątku okresu lęgowego, kojarzenia się par, lęgu i wycho-

wu młodych, a także czynnik łączący parę ptaków na cały 

sezon. Bociany kopulują na gnieździe, co jest raczej rzad-

kością w przypadku innych gatunków ptaków. Przez wiele 

lat i wiele bocianich pokoleń są używane te same gniazda. 

Każdego roku powstaje kilka procent nowych gniazd, ale 

tylko niektóre wykorzystywane są przez dłuższy czas. 

Wygląda więc na to, że lokalizacja gniazda jest sprawdza-

na przez ptaki metodą prób i błędów. Ptak, który pierwszy 

siada na gnieździe (zazwyczaj samiec) od razu przystępuje 

do poprawiania konstrukcji, znosi i układa gałązki, a także 

pilnuje aby wybranego gniazda nie zajął inny bocian tej 

samej płci. Przylot drugiego ptaka powoduje, że prace na-

bierają tempa. Gdy ptaki przystępują do budowy gniazda na nowym miejscu, zazwyczaj wystarcza okres kilku dni, 

aby nadawało się ono do złożenia jaj. Ptaki przystępujące pierwszy raz do lęgu zazwyczaj budują nowe gniazdo przez 

dłuższy czas (często rozpoczynają budowę dopiero w czerwcu lub lipcu, niekiedy w kilku miejscach na raz), ale rzad-

ko w pierwszym roku mają młode. Gniazda takie są zazwyczaj zajmowane w następnym roku. W budowę gniazda, 

zaangażowane są przede wszystkim samce. Często jednak przyniesione w dziobie gałązki składa on na brzegu gniazda 

i dopiero samica układa je w wybranym miejscu. Konstrukcję gniazda tworzą patyki i gałęzie układane w formie pier-

ścienia. Nieckę środkową tzn. wyściółkę stanowi drobniejszy materiał: siano, słoma, perz, często szmaty, kawałki folii 

plastikowej lub papieru i od niedawna nylonowe sznurki. Gniazdo poprawiane i rozbudowywane jest od chwili przylo-

tu i trwa z mniejszą już intensywnością aż do chwili odlotu. 

Zdjęcie wykonano w  „Europejskiej Wiosce Bocianiej”  

w Pentowie 
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Zdjęcie wykonano we wsi Niedźwieckie. Fot. Maciek Mroczkowski 

 

Ponieważ gniazdo pełni tak ważną rolę w życiu bocianów, więc jest zrozumiałe, że toczą one o nie niekiedy 

zacięte i długotrwałe walki. Potyczki toczą się zarówno w powietrzu jak i na gnieździe. Przebywający na gnieździe 

ptak lub para pilnie obserwują otoczenie i niebo, reagują klekotaniem i niepokojem na pojawienie się jakiegokolwiek 

obcego ptaka. 

Bociany po raz pierwszy przystępują do lęgów najczęściej w 4 lub 5 roku życia, choć są obserwacje nawet 

dwuletnich ptaków, które już uczestniczyły w rozrodzie. Młode ptaki mogą równie dobrze tworzyć pary między sobą 

lub skojarzyć się ze starszym, doświadczonym partnerem. Czy zawsze z tym samym partnerem? Chyba na żaden te-

mat nie panuje tyle utrwalonych, fałszywych przekonań, co na temat więzi i trwałości par bocianich. Musiało upłynąć 

dużo czasu i trzeba było dopiero wprowadzić metody identyfikacji bocianów poprzez odczytywanie z odległości kil-

kudziesięciu metrów numerów obrączek, by ten wyidealizowany obraz uległ kompletnej zmianie. Okazało się, że pary 

ptaków łączą się tylko na czas lęgów, a w okresie wędrówek i na zimowiskach żyją oddzielnie. Czynnikiem łączącym 

rodzicielską parę jest gniazdo, a w późniejszym czasie jaja i młode, których rodzice bronią i opiekują się nimi, aż do 

osiągnięcia przez nie samodzielności. 
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Bociany we wsi Dołęgi. Fot. Joanna Siemion 

 

  Pierwsze jaja składane są już na początku drugiej dekady kwietnia, ale średni termin złożenia pierwszego jaja 

przypada na 30 kwietnia, natomiast ostatnie jaja pojawiają się w gniazdach w drugiej, a wyjątkowo nawet w trzeciej 

dekadzie maja lub nawet na początku czerwca. Samica składa jaja zazwyczaj co dwie doby, ale odnotowano np. zło-

żenie sześciu jaj w ciągu kolejnych sześciu dni. Tuż po zniesieniu są one wapienno białe, ale w miarę wysiadywania, 

nabierają barwy brudnobrązowawej z ciemniejszymi plamami. Wysiadywanie rozpoczyna się 4-5 dni po zniesieniu 

pierwszego jaja, co w naszych warunkach, w wypadku par wcześnie przystępujących do lęgów, przypada na połowę 

lub koniec drugiej dekady kwietnia. Biorą w nim udział oba ptaki. Zmiany partnerów na gnieździe następują kilka-

krotnie podczas dnia, co umożliwia im zdobycie dla siebie pokarmu. Inkubacja jaj trwa 33-34 dni, klucie się pierw-

szych młodych następuje około 20 maja.  
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Zdjęcia wykonano w 

 „Europejskiej Wiosce Bocianiej”  

w Pentowie 
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Zazwyczaj po 60-65 dniach pobytu w gnieździe młode ptaki uzyskują zdolność lotu i opuszczają gniazda. Są 

jednak informacje, że wylot może następować już w 54 lub dopiero w 68 dniu życia. Następuje to, w zależności od 

momentu przystąpienia do lęgu, od końca pierwszej dekady lipca aż do pierwszych dni września. Najczęściej jednak 

młode bociany wylatują z gniazd w ostatniej dekadzie lipca i na początku sierpnia.  

Większość ptaków opuszcza tereny lęgowe w ostatniej dekadzie sierpnia, ale niektóre osobniki, nie obarczone 

już obowiązkami rodzicielskimi, odlatują przed 15 sierpnia. Ostatnie wędrujące grupy można obserwować jeszcze we 

wrześniu. Młode ptaki odlatują przed dorosłymi i znikają z lęgowisk stopniowo bez gromadzenia się w większe grupy, 

a więc niepostrzeżenie. 

Jesienny przelot trwa około 2 miesięcy i bociany pojawiają się na zimowiskach w różnych rejonach Afryki w 

październiku lub listopadzie. Powrót rozpoczyna się już w lutym lub marcu, zależnie od tego, jak długa droga czeka 

danego ptaka. 

Badania metodą obrączkowania pozwoliły ustalić zarówno rejony zimowania w Afryce, jak i trasy wędrówek. 

Są dwie trasy migracji bociana białego, omijające Morze Śródziemne od zachodu przez Gibraltar i od wschodu przez 

Bosfor. Polskie bociany lecą tą drugą, wschodnią trasą.  

W zachodniej Polsce w czasie wędrówki rzadziej obserwuje się większe stada bocianów, natomiast we wschodniej, a 

zwłaszcza południowo-wschodniej części kraju widok grup złożonych z kilkudziesięciu osobników nie należy do 

rzadkości. Im dalej na południe wzdłuż łuku Karpat, tym wyraźniej rośnie liczebność stad. W Rumunii dołączają bo-

ciany wędrujące wzdłuż doliny Dunaju i nad Bułgarią lecą ich już tysiące. Trasa wędrówki od Bosforu przecina Tur-

cję, biegnie wąskim pasmem wzdłuż wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego, nad doliną Jordanu, dalej nad pu-

stynnym Półwyspem Synaj i przez Morze Czerwone doprowadza do Afryki, w dolinę Nilu. Dolina tej rzeki długości 

ok. 6500 km pozwala dotrzeć w rejon wielkich jezior afrykańskich i ominąć od wschodu Saharę. Część ptaków tu się 

rozprasza i zimuje na południe od granicy Sahelu, na sawannach w dorzeczu Konga, a część kontynuuje wędrówkę i 

dociera w dorzecza Zambezi, Limpopo lub nawet do RPA. 

W styczniu w Afryce kończy się najlepszy okres żywieniowy (trwający od września do lutego). Bociany zaczynają 

więc szukać nowych miejsc żeru. Wracają na Stary Kontynent. Aż 95 proc. całej populacji bociana białego wraca 

zawsze do Europy, tylko 5 proc. żyje cały rok w Afryce. Trasa powrotna jest długa. Niektóre zimujące w RPA ptaki 

pokonują nawet 10 000 km aby powrócić na lęgowiska. Inne są bliżej, ale i tak w trasie przelotowej spędzają tygodnie, 

pokonując 100-200 km dziennie. Powracają tam, gdzie się urodziły m.in. do gminy Szczuczyn. 

 

Przy opracowaniu tej części publikacji korzystaliśmy z książki „Bociany i boćki” autorstwa Zbigniewa Jakubca i Przemysława 

Szymońskiego. 
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Szczuczyn. 

Fot. Joanna Siemion 

Szczuczyn. Fot. Joanna Siemion.  

Z lewej Niedźwiadna. Fot. Joanna Siemion 
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BOCIANY W GMINIE SZCZUCZYN 

 

 Gmina Szczuczyn położona jest w powiecie grajewskim, w województwie podlaskim. W jej skład wchodzi 

miasto Szczuczyn, w którym mieści się siedziba władz gminnych oraz 29 sołectw. Wyjątkowe znaczenie dla gminy 

ma jej położenie. Teren ten jest częścią północno-wschodniej Polski i leży na unikatowym przyrodniczo i krajobrazo-

wo obszarze „Zielonych Płuc Polski”. Jest to region o bogatej i barwnej historii. Miasto Szczuczyn, które jest malow-

niczo położone w dolinie rzeki Wissy powstało w 1692 r. Jego założycielem i właścicielem był doradca królów pol-

skich, osobisty sekretarz króla Jana III Sobieskiego, podkanclerzy litewski Stanisław Antoni Szczuka herbu Grabie. 

Jego ambicją było stworzenie na krańcach Mazowsza, przy granicy  z luterańskimi Prusami miasta, które byłoby waż-

nym ośrodkiem dbającym o wiarę i edukację. Przez stulecia był to jeden z ważniejszych ośrodków kulturowo-

oświatowych i handlowych w regionie. 

Na terenie gminy znajduje się około stu czterdziestu zabytkowych obiektów. W mieście na wyróżnienie zasłu-

gują zespół klasztorno – kościelny, kaplica cmentarna, zespół pocztowy, drewniana strażnica pożarna oraz około sto 

domów drewnianych i murowanych z drugiej poł. XIX i początku XX w. Na terenie gminy znajduje się także kościół 

z XVI w., zespoły dworskie w Bęćkowie, Bzurach, Chojnowie, Niećkowie oraz dwadzieścia dziewięć budynków 

mieszkalnych z początku XX w. Do perełek architektury należą: gotycki kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Mę-

czennika w Niedźwiadnej z połowy XVI w. oraz barokowy zespół klasztorno – kościelny z przełomu XVII i XVIII w. 

z kościołem pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie, w którego kryptach pochowany jest m.in. założy-

ciel i właściciel miasta St. A. Szczuka. Znajduje się tam też wiele unikatowych strojów wełnianych i lnianych z po-

czątku XVIII w. Są to jedne z najstarszych obiektów historycznych w woj. podlaskim i najprawdopodobniej najstar-

sze, które zachowały się w stanie naturalnym. 

Obecnie gmina Szczuczyn należy do wyróżniających się gmin w Polsce pod względem pozyskiwania środków 

unijnych, a miasto Szczuczyn to jedna z najdynamiczniej rozwijających się miejscowości w regionie północno-

wschodniej Polski. Na terenie miasta i gminy znajduje się łącznie sześćset dwadzieścia jeden gospodarstw, z których 

działalność rolną prowadzi sześćset sześć. Znakomita ich większość (414) to specjalizujące się w produkcji mleka 

gospodarstwa mleczarskie. W mieście i gminie nie ma praktycznie większych zakładów przemysłowych zanieczysz-

czających środowisko. Na wyjątkową atrakcyjność omawianego obszaru składa się m.in. stosunkowo bogata rzeźba 

terenu urozmaicona licznymi wzniesieniami i pagórkami, poprzecinanymi dolinami i dolinkami, którymi spływają 

liczne cieki wodne do doliny rzeki Wissy. Nieuregulowane przez człowieka koryto rzeki, liczne zakola i rozlewiska są 

przykładem dziewiczej natury będącej przyrodniczą i krajobrazową perełką w regionie. Wysokość względna pomiędzy 

wzniesieniami a dolinami dochodzi do 85 m (205 m n.p.m. w okolicach wsi Kurki i 120 m n.p.m. w okolicach wsi 

Świdry-Awissa). Dzięki tak ukształtowanej rzeźbie terenu w krajobrazie naturalnym zaznaczają się liczne punkty wi-

dokowe m.in. w okolicach Bęćkowa, Bzur, Jambrzyk, Niedźwiadnej, Niedźwieckich i Szczuczyna. Świetnie kompo-

nuje się w ten krajobraz szata leśna podnosząc wydatnie jego walory. Szczególnie lasy z okolic Kurek, Niedźwiadnej, 

Jambrzyk, Dołęg i Chojnowa rosnące we wschodniej części gminy oraz lasy w zachodniej części z okolic wsi Niedź-

wiedzkie, które są częścią kompleksu leśnego dawnej Puszczy Dybła. Na omawianym obszarze występują najczęściej 

niżowe bory świerkowe oraz szczególne postaci borów mieszanych świerkowo-sosnowo-dębowych z dużym udziałem 
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osiki. Lasy te porastają przeważnie pagórki i wzniesienia. Cennym walorem krajobrazowym gminy są również licznie 

występujące pomniki przyrody. Pojedyncze drzewa lub ich całe grupy oraz aleje zachowały się w miejskich i podwor-

skich parkach w Szczuczynie, Bęćkowie, Bzurach, Niećkowie oraz w okolicach wsi Obrytki.  

 

 
Okolice wsi Mazewo. Fot. Joanna Siemion 

 

Charakter i położenie gminy sprzyja występowaniu na jej obszarze wielu gatunków zwierząt i ptaków. Spo-

tkać tu możemy m.in. sarny, dziki. Zapędzają się tu też często łosie. W dolinie rzeki Wissy występują bardzo licznie 

bobry, a na łąkach i leśnych polanach można spotkać często lisa lub zająca. Wieczorem nawet w mieście można na-

tknąć się na jeża, nietoperza, przemykającą kunę lub tchórza. Gniazduje tu wiele gatunków ptaków, m.in. żurawie, 

myszołowy, skowronki, szpaki, jerzyki, kuropatwy, jaskółki, czajki, wrony, kruki, kosy i inne. Dolinę Wissy, która 

przepływa przez miasto i środek gminy, szczególnie upatrzyły sobie gniazdujące tu bociany białe.  
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Najwięcej zasiedlonych bocianich gniazd znajduje się w samym mieście i jego granicach administracyjnych. 

Jest ich dwanaście, z których dziewięć usytuowanych jest w mieście, a trzy na tzw. koloniach Szczuczyna. Dwa zbu-

dowane na słupach przy ul. Szczuki 11 i 12 po lewej stronie drogi krajowej nr 61 prowadzącej w kierunku Grajewa. 

Jedno mieści się w niezamieszkałym już siedlisku – kolonii o lokalnej nazwie „Zimna Woda”. Z wymienionych wyżej 

gniazd dziesięć  jest zamieszkałych,. Znajdują się one: dziewięć na słupach, a jedno na kominie. Dwa gniazda są nie-

zamieszkałe, jedno na kominie kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej, drugie na słupie przy ul. Sportowej. W Szczu-

czynie znajdują się też dwa puste kosze, które czekają na bociany. 

Drugą miejscowością w gminie pod względem liczebności gniazd są Bzury. We wsi znajduje się dziewięć za-

siedlonych gniazd: osiem z nich znajduje się na słupach, a jedno na budynku gospodarczym. 

Trzecią pozycję pod względem liczebności bocianich gniazd zajmują trzy wsie: Bęćkowo, Dołęgi, i Niećko-

wo. W Bęćkowie naliczyliśmy osiem zamieszkałych gniazd: siedem z nich znajduje się na słupach, a jedno na kominie 

budynku gospodarczego. W Dołęgach jest także osiem zamieszkałych gniazd, które usytuowane są na słupach. Nato-

miast w Niećkowie i jego okolicach, tzw. koloniach znajduje się również osiem zamieszkałych, usytuowanych na słu-

pach bocianich gniazd.  

Czwartą lokatę w gminie w ilości siedlisk bocianich zajmuje Niedźwiadna i Czarnówek. W Niedźwiadnej 

znajduje się osiem gniazd, z których sześć jest zamieszkałych. Pięć gniazd znajduje się we wsi, cztery są zamieszkałe i 

usytuowane na słupach, a jedno niezamieszkałe na budynku gospodarczym. Trzy zlokalizowaliśmy na koloniach także 

na słupach, z których jedno jest niezamieszkałe. Ciekawostką jest, że na kolonii w Niedźwiadnej nr 47 ta sama para 

bocianów, jak twierdzą gospodarze, wybudowała dwa gniazda, z których użytkuje tylko jedno. W miejscowości znaj-

duje się też oczekujący na zasiedlenie kosz. W Czarnówku naliczyliśmy natomiast sześć zamieszkałych gniazd, z któ-

rych pięć znajduje się na słupach, a jedno na budynku gospodarczym. 

W kolejnych dwóch wsiach tj. Świdrach Awissa i Zacieczkach Starych naliczyliśmy po cztery zamieszkałe 

gniazda. W Świdrach Awissa jest w sumie pięć zbudowanych na słupach, cztery z nich jak już wyżej napisaliśmy jest 

zamieszkałych z tym, że jedno znajduje się na kolonii przy drodze do Wąsosza. We wsi są także trzy kosze czekające 

na zasiedlenie. Z Zacieczkami sytuacja jest trochę złożona, gdyż są to dwie osady niewiele od siebie oddalone o na-

zwach Zacieczki Stare (pierwsze jadąc od Szczuczyna) i Zacieczki, które administracyjnie są połączone w jedną wieś. 

W tym albumie będą przedstawione jako dwie odrębne miejscowości. Tak więc w Zacieczkach Starych ulokowane są 

cztery zamieszkałe gniazda: trzy na słupach i jedno na kominie budynku gospodarczego w niezamieszkałym od wielu 

lat gospodarstwie rolnym.  

Po trzy zasiedlone gniazda znajdują się w Danowie, Milewie, Rakowie, Sokołach i Zacieczkach. W Danowie naliczy-

liśmy trzy zamieszkałe gniazda, które ulokowane są na słupach. W Milewie znajdują się także trzy zasiedlone gniazda 

zbudowane na słupach, w tym jedno na kolonii nr 6 przy drodze do Bzur. We wsi jest też jeden oczekujący na lokato-

rów kosz. W Rakowie ulokowane są też trzy zamieszkałe gniazda: na budynku gospodarczym, słupie i drzewie. We 

wsi znaleźliśmy też niezamieszkałe dwa kosze z których jeden zlokalizowany jest na kolonii o nieużywanej urzędowo 

historycznej nazwie Przeszkoda, która położona jest przy drodze nad jezioro Borowe znajduje się także przygotowany 

do zasiedlenia kosz. Sokoły są zasiedlone przez trzy pary bocianów i ich gniazda znajdują się na słupach: jedno we 

wsi, a dwa na kolonii przy drodze  
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U góry: wieś Bęćkowo. Fot. Janusz Siemion. Na dole: wieś Bzury. Fot. Joanna Siemion 
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krajowej nr 61. W Zacieczkach natomiast naliczyliśmy cztery gniazda, z których trzy zamieszkałe zlokalizowane są na 

słupach, a jedno znajdujące się na budynku gospodarczym jest niezasiedlone.  

Cztery gniazda ulokowane są w Niedźwieckich, trzy z nich są zamieszkałe: jedno znajduje się na słupie, dru-

gie na budynku gospodarczym, trzecie na drzewie w obejściu nr 10 (o którym szerzej będziemy pisać w dalszej części 

tej publikacji). Gniazdo na kominie świetlicy wiejskiej jest niezamieszkałe. 

Największa ilość miejscowości w gminie Szczuczyn zasiedlona jest przez cztery bociany czyli dwie pary są to: 

Brzeźnio, Gutki, Guty, Koniecki Małe, Lipnik, Jambrzyki, Obrytki, Tarachy, Wólka i Załuski.  

Po trzy gniazda znaleźliśmy w Wólce i Załuskach. Są tam po dwa zamieszkałe gniazda zbudowane na słupach. 

W Wólce niezamieszkałe gniazdo znajduje się na bardzo wysokim kominie nieczynnego zakładu nieistniejącej już 

Spółdzielni Kółek Rolniczych. We wsi jest także czekający na zasiedlenie kosz. W Załuskach niezamieszkałe gniazdo 

znajduje się na budynku gospodarczym. 

 Dwie pary bocianów zamieszkują w gniazdach ulokowanych na słupach w Gutach, we wsi znajduje się też 

pusty kosz. 

 W Gutkach, Konieckach Małych, Lipniku i Obrytkach naliczyliśmy po dwa zasiedlone gniazda zbudowane na 

słupach. Po dwa zamieszkałe, także umieszczone na słupach gniazda, z których jedno jest na kolonii, zlokalizowali-

śmy w Brzeźniu (gospodarz znajdującego się na kolonii gospodarstwa nr 1 pochwalił się, że gniazdo na jego podwór-

ku od 32 lat rokrocznie jest zamieszkałe), Jambrzykach i Tarachach. 

 
Zdjęcie wykonano we wsi Gutki. Fot. Marlena Świątek 
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Po jednym zamieszkałym gnieździe znaleźliśmy na słupach znajdujących się w Adamowie (to dawny przysió-

łek; nazwa ta nie jest obecnie używana urzędowo; miejscowość ta administracyjnie należy do Gut), na Balcerze - ta 

historyczna nazwa funkcjonuje potocznie, administracyjnie kolonia należy do Skaj; takie same gniazda są też w Choj-

nowie, Czarnowie, Konieckach Rostroszewie i Zofijówce, która administracyjnie należy do Bzur. Natomiast jedno 

gniazdo usytuowane na budynku gospodarczym znaleźliśmy w Mazewie.  

W Kurkach i w Skajach, nie licząc administracyjnie przyłączonego do tej wsi Balceru nie udało nam się odszukać 

żadnego gniazda. 

 Z opisu tego wynika, że na terenie miasta i gminy Szczuczyn znajduje się łącznie sto szesnaście bocianich 

gniazd. Zamieszkałych w dniu 22 maja 2015 r. było sto siedem gniazd: niezamieszkałych dziewięć, a jedenaście koszy 

czekało na swych gospodarzy. Pod względem umiejscowienia gniazda można dokonać następującego podziału. 

Gniazda umiejscowione na słupach zamieszkuje dziewięćdziesiąt siedem par, a trzy są niezamieszkałe. Na dachach 

budynków gospodarczych znaleźliśmy osiem gniazd, z których pięć jest zamieszkałych. Gniazd zbudowanych na ko-

minach jest sześć, z czego trzy są zamieszkałe. Na drzewach są zlokalizowane dwa gniazda i oba są zamieszkałe. Dla 

lepszej przejrzystości wyżej wymienione dane prezentujemy w tabeli: 

 

 
Gniazdo we wsi Niedźwiadna. Fot. Iwona Witkowska 
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Tabela na podstawie danych zebranych przez uczestników projektu opracowała J. Siemion 

 

Lp. Miejscowość Ulica i nr posesji 
Umieszczenie i 

ilość gniazda 

Zamieszkałe  

lub niezamieszkałe 
Ogółem  

1. Adamowo  1 na słupie 
 

1 

2. Balcer 52 Skaje 1 na słupie  1 

3. Bęćkowo 

mleczarnia, 3, 6, 8,  

24, świetlica, 
7 na słupie      

   8 

21 1 na kominie 
 

4. 
Brzeźnio 34 1 na słupie   2 
Kolonia Brzeźnio 1 1 na słupie  

5. Bzury 

4, 14, 15, 20,  

30, 39, 40, 45 
8 na słupie      

    9 

1 
1 na budynku 

gospodarczym  

6. Chojnowo 13 1 na słupie  1 

7. Czarnówek 

9, 16, 5 na słupie      
6 

16 
1 na budynku 

gospodarczym  

8. Czarnowo mleczarnia 1 na słupie 
 

1 

9. Danowo 3, 10, świetlica 3 na słupie    3 

10. 
Dołęgi 19, 19 5 na słupie      8 
Kolonia Dołęgi 25, 26, 29 3 na słupie    

11. Gutki 4, 10 2 na słupie 
  

2 

12. Guty 

11 2 na słupie   
3 

16 
1 kosz  

niezasiedlony  

13. Koniecki Małe 2, 7 2 na słupie   2 

14. Koniecki Rostroszewo 3 1 na słupie  1 

15. Lipnik 4, 10 2 na słupie 
  

2 

16. Kurki  brak  0 

17. 
Jambrzyki naprzeciwko 21 1 na słupie  2 
Kolonia Jambrzyki 25 1 na słupie 

 



25 
 

18. Mazewo 9 
1 na budynku 

gospodarczym  1 

19. 
Milewo 

3, 7 2 na słupie 
  

4  
1 kosz  

niezasiedlony  

Kolonia Milewo 6 1 na słupie  

20. 
Niedźwiadna 

2, 7, 22, 43, 4 na słupie     

9 

15 
1 na budynku 

gospodarczym  

 
1 kosz  

niezasiedlony  

Kolonia Niedźwiadna 47, 47, 48 3 na słupie    

21. 
Niećkowo przy szkole, 6, 22, 51 4 na słupie 

    8 
Kolonia Niećkowo  60, 62, 65, 67 4 na słupie     

22. Niedźwieckie 

12 1 na słupie  

4 
18 

1 na budynku 

gospodarczym  

świetlica 1 na kominie  

10 1 na drzewie  

23. Obrytki 8, 10 2 na słupie 
  

2 

24. 

Rakowo 

9 1 na słupie 
 

5 

13 
1 na budynku 

gospodarczym  

9 1 na drzewie  

9 
1 kosz niezasie-

dlony  

Kolonia Rakowo  
1 kosz  

niezasiedlony  

35. Skaje  brak  0 

25. 
Sokoły 5 1 na słupie  3 
Kolonia Sokoły 13 2 na słupie   

34. Szczuczyn  

ul. Jana Kilińskiego 61, 

7 na słupie 

 

14 
przy ul. Sportowej 3,  

przy ul. Sportowej 11, 
 

ul. Sportowa 31,  
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przy ul. Nadstawnej 31, 
 

przy ul. Senatorskiej ?  

ul. Łomżyńska 24 
 

ul. Pawełki 
2 na kominie  

ul. Sienkiewicza 5  

ul. Majewskiego 11 2 kosze  

niezasiedlone 
  

  

Kolonia Szczuczyn 
ul. Szczuki 11 

2 na słupie 
 

ul. Szczuki 12  

 Zimna Woda  1 na słupie 
 

 

26. 
Świdry Awissa 

naprzeciwko nr 1, 2, 

4 na słupie 

  

8 

naprzeciwko nr 20,  
przy nr 36  

5, 26, przy nr 35 
3 kosze  

niezasiedlone    

Kolonia Świdry Awissa przy drodze do Wąsosza 1 na słupie  

27. 
Tarachy 7 1 na słupie 

 2 
Kolonia Tarachy 1 1 na słupie 

 

33. Wólka 

10 2 na słupie   

4  1 na kominie  

 
1 kosz  

niezasiedlony  

28. Zacieczki 1 
4 3 na słupie    

4 
 1 na kominie 

 

29. Zacieczki 2 

21, 24 3 na słupie    
4 

 
1 na budynku 

gospodarczym  

30. Załuski 

5, 14 2 na słupie 
  

3 
 

1 na budynku 

gospodarczym  

31. Zofijówka przy nr 52 (Bzury) 1 na słupie  1 
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Reasumując uczestnicy realizowanego w Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie projektu „Powrócisz tu… bocia-

ny w gminie Szczuczyn” naliczyli w mieście i gminie Szczuczyn sto siedem zamieszkałych gniazd, które w znakomi-

tej większości ulokowane są na słupach, po kilka zlokalizowanych jest na dachach budynków gospodarczych, komi-

nach i drzewach. 

Na tej podstawie można założyć, że do „naszej małej ojczyzny” powróciło wiosną 2015 roku dwieście czter-

naście osobników, które połączyły się w sto siedem bocianich par, by wychować następne pokolenie tych pięknych 

ptaków. Czy jest to dokładna liczba, trudno powiedzieć, gdyż licząc i dokumentując gniazda w różnych miejscowo-

ściach naszej gminy uczestnicy projektu uzyskiwali m.in. tego typu informacje, że przyleciał do gniazda tylko jeden 

bocian i jest samotny. Bywaliśmy też świadkami sytuacji, w których bocian ginął porażony prądem na liniach lub słu-

pach elektrycznych. Nie jesteśmy też w stanie określić ile młodych, niedojrzałych ptaków koczuje na obszarze gminy, 

o czym wcześniej pisaliśmy.  

 Niestety, w tym albumie nie przedstawimy tegorocznej populacji bociana białego w mieście i gminie Szczu-

czyn. Ogranicza nas czas realizacji i data zakończenia projektu. Bezkrwawe łowy z aparatem fotograficznym i note-

sem będą trwały nadal. We wrześniu powiadomimy wszystkich zainteresowanych o dokładnej liczbie bociana białego 

w gminie Szczuczyn w roku 2015.  

 W albumie tym zamieszczamy też mapy, na których zaznaczone są miejsca gniazdowania i stan populacji 

bociana białego na terenie miasta i gminy Szczuczyn. Zwracamy się także do wszystkich, nie tylko mieszkańców na-

szego regionu, z apelem. Dbajcie o bociany i szanujcie te piękne ptaki, pozwólcie im bytować obok siebie. Warto w 

tym miejscu przytoczyć kwestię z naszej klasyki filmowej: „Bocian […] bocian! Jak on żyje, to znaczy że my też mo-

żemy”.  
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Okolice wsi Bzury i Brzeźnio. Fot. Joanna Siemion 

 

 

   
Zdjęcia wykonano w Szczuczynie. Foto Janusz Siemion i Maciek Mroczkowski. 
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ROZMOWY O BOCIANACH 

 

Do rozmowy o swych przygodach z bocianami zaprosiliśmy Panią Krystynę  Rosłoniewską 

Maciek: Słyszałem że dużo Pani wie 

na temat bocianów.   

Pani Krysia: Nie wyobrażam sobie 

polskiego krajobrazu bez bociana. 

Znajduje się on i w poezji i w malar-

stwie. Zasługuje na szacunek, bo 

towarzyszy nam od zawsze. Ludzie 

od wieków wierzą, że bocian przyno-

si szczęście. Istnieje taki mit, że bo-

ciany przynoszą dzieci. Otóż pan 

profesor Zbigniew Jakubiec, który 

jest znawcą bocianów, próbował  w 

ten sposób wyjaśnić ten mit: ponie-

waż w dawnych czasach panował 

głód, szczególnie na przednówku 

ludzie nie mieli jedzenia, zatem spa-

dała dzietność, czyli kobiety po pro-

stu nie były płodne, nie rodziły dzie-

ci. Natomiast po żniwach w sierpniu już chleb się pojawiał, nie było już głodu, a zatem wzrastała płodność kobiet i 

dzieci rodziły się wiosną właśnie, wraz z przylotem bocianów. Uważam, że właśnie tak trzeba to tłumaczyć, bo do 

dzisiaj istnieje powiedzenie, że bocian przynosi dzieci. Oczywiście do bajek trzeba włożyć, że bocian jest psem na 

żaby. Nieprawda. Bocian żab nie je, chyba że mu się sama gdzieś pod dziób napatoczy jakaś mała żabka, to wtedy ją 

zje. Natomiast żywi się pędrakami, małymi gryzoniami, oczywiście jest mięsożerny. 

Maciek: Czy zimował u Pani kiedyś bocian?  

Pani Krysia: Tak. Miałam własnego bociana. To był okres letni, gdy  jakieś dziecko przyniosło do lecznicy młode 

bocianiątko, które było bardzo chore, zmęczone i miało pasożyty w piórach. Najprawdopodobniej zostało wyrzucone z 

gniazda. Jako, że mój mąż był lekarzem weterynarii, to z racji zawodu trzeba było się tym ptakiem zająć po prostu. No 

więc było oczywiście długie leczenie. Musieliśmy mu zdobywać pożywienie, głównie pędraki, poza tym mięsko, serca 

kurze itp. Z początku były problemy z jedzeniem, bo trzeba mu było kąski bezpośrednio do dzióbka wkładać. W każ-

dym razie, gdy nadszedł czas odlotu, to on nie umiał latać, bo to był bardzo młody ptak. W związku z tym, no cóż 

został u nas i przezimował. W lecznicy wszyscy dbaliśmy o tego ptaka. Mieszkał sobie w takim pomieszczeniu przy 

lecznicy i tam się dobrze czuł. Wiosną zaczęliśmy uczyć go fruwać, właściwie śmiesznie bardzo. Był taki pan, który 

wszedł na pryzmę drewna z bocianem i chciał go nauczyć latać. W końcu sam nauczył się latać, bo ma to we krwi. 

Odlatywał – wystarczyło zawołać, to przylatywał. Z ręki dostawał jedzenie. Jadł delikatnie, wcale nigdy nie szarpnął.  

Fot. Janusz Siemion 
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Pewnego razu, gdy mąż kroił mu mięsko,  on chwycił cały kawałek. Myślałam w pewnym momencie, że on się udła-

wi, taką miał grudę w przełyku – taki był łakomczuch. Zawsze po jedzenie przylatywał o tej samej porze. Siadał u 

sąsiadów na kominie, ogólnie oblatywał cały teren wokół, ale zawsze do nas wracał. W pewien dzień  padał deszcz i 

mąż nie wyszedł o tej porze co zwykle. Najwidoczniej biedny się pogniewał i poleciał sam szukać sobie pożywienia. 

Niestety było mokro i zginął na słupie elektrycznym.  

Maciek: Jak nazwała Pani tego bociana? 

Pani Krysia: Miał na imię Wojtuś. 

Maciek: Jak długo on u Pani był? 

Pani Krysia: On był u nas cały rok, w lipcu przyniesiono do nas młode, przezimował, a przed odlotem zginął, ale 

byłam przekonana że on nie odleci, że u nas zostanie. Nie odleciałby ponieważ nie był stadny, nie był zintegrowany z 

innymi, pewnie nawet nie umiałby zachować się na tych sejmikach. 

Muszę tu powiedzieć bardzo ważną rzecz: nie można brać i wychowywać dzikich zwierząt, bo robi im się tylko 

krzywdę! Oczywiście w obecnych czasach zawiozłabym go do Kadzidłowa, bo tam jest Park Dzikich Zwierząt albo do 

jakiegoś innego zwierzyńca i by sobie żył. To taka moja osobista refleksja na ten temat.  

Maciek: Słyszałem, że widziała Pani w okolicy czarnego bociana. Czy to prawda? 

Pani Krysia: Tak,  2 lata temu siedziałam w swojej altance, spojrzałam i ze zdziwieniem zobaczyłam parę czarnych 

bocianów. Oczywiście kilkakrotnie się to powtórzyło, więc przelatują gdzieś koło mnie. W tej chwili obserwuję przez 

dużą lornetkę tę gęstwinę za lecznicą, bo podejrzewam, że być może gdzieś tam gniazdują, bo czarny bocian gniazduje 

na drzewach. Tam są przecież bagna i rzeka blisko, więc być może je tam wypatrzę.  

Maciek: Jak tak Pani obserwuje bociany na przestrzeni lat, to gniazd jest więcej, czy mniej? 

Pani Krysia: Więcej. Zdecydowanie więcej, przynajmniej w naszej okolicy. 

Powiem ci jeszcze, że widziałam walkę o gniazdo, autentyczną walkę o gniazdo. Tak bardzo jakaś para chciała 

odzyskać swój dom. Oczywiście to była walka na dzioby, dosłownie pióra się sypały.  

Maciek: Bardzo Pani lubi te ptaki? 

Pani Krysia: Tak. Wiesz pod moim oknem rośnie takie przycięte drzewo, modrzew taki duży ze ściętym czubem. 

Oczywiście na to drzewo przylatywał mi codziennie bocian, patrzyliśmy sobie prosto w oczy. Ja przez okno, a on na 

mnie. Myślę, że one też mnie lubią… 

Maciek: Dziękuję za rozmowę. 
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Zachód słońca: u góry wieś Jambrzyki. Fot. Joanna Siemion. Na dole Szczuczyn. Fot. Marlena Świątek 
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Do rozmowy „O bocianie, który zamieszkał na naszym podwórku” zaprosiłyśmy Panią Annę Wojsław. 

Ola: Czy pamięta Pani w którym roku zimował u Państwa 

bocian?  

Pani Ania: Jeśli mnie pamięć nie myli były to lata 

2006/2007. W 2006r. na wiosnę można powiedzieć ten 

bocian u nas zagościł, a w 2007r. w lato został odwieziony.  

Zuzanna: Czy może nam Pani opowiedzieć historię tego 

bociana? 

Pani Ania: Mogę wam opowiedzieć historię, jak on się u nas 

znalazł. Nie wiem czy kojarzycie  gniazdo bocianie, jak się 

idzie na stadion na ulicy Nadstawnej. Właśnie chodzi o to 

gniazdo. Tam dużo bocianów przylatuje i na tym gnieździe 

widocznie było za dużo tych małych bocianków. Więc ten 

bocian co u nas został, był po prostu wyrzucony z tego 

gniazda. Mamy tam blisko działkę i mój wujek, jak na nią 

szedł, przechodził obok tego gniazda i znalazł tam bocianka. Przyniósł go na działkę, no i został u nas. 

Patrycja: A może nam Pani powiedzieć jak się nazywał? 

Pani Ania: Hmmm… Nasz bocian miał na imię Wojtek. Nie wiem czemu tak go nazwaliśmy, ale takie było nasze 

pierwsze skojarzenie. 

Ola: Jak długo u Państwa przebywał? 

Pani Ania: Tak jak wcześniej wspominałam, był on u nas prawie cały rok. 

Zuzanna: A czy może nam Pani powiedzieć, co Wojtek jadł? 

Pani Ania: Nasz Wojtek tak trochę grymasił przy jedzeniu, bo tego nie chciał, tamtego nie chciał, ale uwielbiał mięso 

drobiowe, więc różnego rodzaju skrzydełka i skórki. Karmiliśmy go nie tylko my, ale całe nasze sąsiedztwo. Jedna z 

sąsiadek przychodziła, wieszała w reklamówce skrzydełka i mówiła, że to jest dla Wojtka. Nasz Wojtek radził sobie 

na różne sposoby. Widziałam go, jak pod Biedronką chodził. Spacerował sobie też po parku. Tak, że zwiedził cały 

Szczuczyn... 

Patrycja: A czy pamięta Pani jakieś zabawne historie związane z tym bocianem? 

Pani Ania: Hmm… przychodzi mi do głowy jedna historia z udziałem Wojtka i mojego kolegi. Nie wiem, czy coś się 

Wojtkowi nie spodobało w koledze, bo jak ten tylko przekroczył bramę naszej działki, to Wojtek zaczął go ganiać, no 

i uwierzcie dziewczyny, że kolega tak się wystraszył, że aż cały pobladł. Taka mi się właśnie zabawna historia 

przypomniała... 

Ola: A co się z nim stało później? 

Pani Ania: Mój wujek podjął decyzję, że Wojtka zawieziemy do Osowca, bo tam jest właśnie taki rezerwat. Tam 

właśnie pożegnaliśmy się z Wojtkiem. 

Zuzanna:  A do tego gniazda przylatują jeszcze jakieś inne bociany? 

Fot. Krzysztof Świderski 
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Pani Ania: Powiem wam, że co roku jest tam pełno bocianów. Nie było takiego roku, w którym by stało puste, teraz 

też tam są. 

Patrycja: Czy zgadza się Pani z twierdzeniem, że bocian przynosi dzieci? 

Pani Ania: Nie wiem, czy to jest zbieg okoliczności, ale w tym czasie jak Wojtek u nas był, to urodziło się w naszej 

rodzinie troje dzieci, więc może to jest prawda. 

Zuzanna: A teraz takie pytanie, czy ten bocian nauczył się latać sam, czy może ktoś mu w tym pomagał? 

Pani Ania: Słuchajcie, on w zimę z kurami siedział w kurniku i z białych piórek zrobiły mu się czarne, ale czy ktoś 

mu pomagał latać? Nie, on tam chyba skrzydełko miał połamane, ale doszedł do siebie. Nabrał sił po tym jedzonku, 

które dostawał i nauczył się sam latać. 

Zuzanna: Dziękujemy bardzo za rozmowę. 

Pani Anna: Również dziękuję. 

Rozmowę przeprowadziły: 

Aleksandra Biedrzycka 

Patrycja Kołakowska 

Zuzanna Zamojska 

 

 

Zdjęcie zrobione w Szczuczynie. Fot. Piotr Sadowski 
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Okolice wsi Milewo.  

Fot. Maciek Mroczkowski 

Łąka w okolicach Szczuczyna. 

 Fot. Magdalena Zamojska 



37 
 

Do rozmowy o najstarszym gnieździe w Niedźwiedzkich zaprosiliśmy Panią Marzenę Komosińską. 

Kamila i Maciek: Może opowie nam Pani najpierw 

coś o początkach tego gniazda. 

Pani Marzena: Gniazdo to powstało około 30 lat 

temu. Wcześniej, po drugiej stronie miedzy stała 

stodoła sąsiadów, na  której było gniazdo bocianów. 

Gdy stodoła uległa zniszczeniu, wszystkie młode 

zginęły. Po tym zdarzeniu mój tata postanowił obciąć 

czub jesiona, położyć na nim bronę  i zbudować 

gniazdo, bo nigdzie we wsi gniazd więcej nie było.                              

Ja miałam wtedy około 10 lat, a że trzeba było zacząć 

jakoś układać gałęzie to ja i dwóch moich starszych 

kolegów zaczęliśmy budowę. Jeden chłopak siedział 

na drzewie, drugi wciągał gałęzie, a ja im je 

podawałam. Od tamtej pory przylatywały bociany. 

Tylko zawsze przylatywały trzy i była wielka bitwa. 

Istnieje bowiem przesąd, że gniazdo powinny robić dwie osoby (chłopak i dziewczyna) a nas było troje.  

Kamila i Maciek: Czyli z tego wynika, że przesąd się potwierdza?  

Pani Marzena: Tak , bo co roku przylatywały trzy. 

Kamila i Maciek: Czy bociany przylatują co roku? 

Pani Marzena: Od 3 lat nie, teraz będzie 4 rok. 

Kamila i Maciek: A jak pani sądzi, dlaczego? 

Pani Marzena: Nie wiem. Trudno powiedzieć. Mieliśmy w lutym pożar. Potem jeszcze przyleciały. Samica siedziała 

na jajkach, ale po jakimś czasie je porzuciła i od tamtej pory bociany przepadły. Dokładnie, dlaczego to nie wiemy, bo 

wcześniej i kot właził na gniazdo i pies szczekał, a im nic nie przeszkadzało. My byliśmy do nich bardzo 

przyzwyczajeni podobnie jak i one do nas. 

Kamila i Maciek: Ile to gniazdo może ważyć? 

Pani Marzena: Tego niestety nie wiem, ale jak widać  jest ono ogromne. 

Kamila i Maciek: Ile lat jest u państwa to gniazdo? 

Pani Marzena: Około 30 lat. 

Kamila i Maciek: Czyli można liczyć, że trzydzieści pokoleń bocianów się tu wychowało? 

Pani Marzena: Jeżeli co rok jest nowe pokolenie, to tak. 

Maciek: Ja wyczytałem, że samica składa od dwóch do czterech jajek. Praktycznie  nie składa jednego.  

Pani Marzena: Tak,  raczej nigdy się nie zdarzyło, żeby był jeden bocian. U nas było cztery a nawet pięć młodych. 

Wynika to z tego jaki będzie rok, bo one to czują. Jeżeli będzie słaby rok, to eliminują najsłabszych bo wiedzą, że i tak 

wszystkich nie wykarmią. Raz jedno jajko spadło na kaczkę stojącą pod drzewem i się nie zbiło i moi synowie je 

zabrali. 

Fot. Joanna Siemion 



38 
 

Kamila i Maciek: Duże są te jajka? 

Pani Marzena: Mniej więcej wielkości gęsich.   

Kamila i Maciek: A jakiego są koloru -  białego? 

Pani Marzena: Żeby nie skłamać, to ono chyba w 

zielony, albo niebieski wpada i nakrapiane są. 

Kamila i Maciek: Wspomniała pani, że najpierw to 

gniazdo było na stodole u sąsiadów, potem u was na 

jesionie jako jedyne we wsi? 

Pani Marzena: Tak, to było wtedy jedyne gniazdo we 

wsi.  

Kamila i Maciek: A te, które są teraz we wsi? 

Pani Marzena: To tak jakoś 3-4 lata temu założyli. Ja 

osobiście lubię te ptaki, bo człowiek jakoś tak się 

przyzwyczaił. Przyjemnie latem usiąść i popatrzeć jak 

te małe piszczą, jak rodzice im jeść przynoszą i żaby 

spadają z gniazda. 

Kamila i Maciek: Fachowa literatura podaje, że bociany żab nie jedzą, że to taki stereotyp. 

Pani Marzena: Jedzą, bo wiele razy widziałam. 

Kamila i Maciek: Czy zdarzyło się, żeby ktoś przezimował w Niedźwiedzkich bociana?  

Pani Marzena: Raczej nie. U nas zawsze odlatywały do ciepłych krajów.  

Kamila i Maciek: Może zna Pani jakieś zabawne lub ciekawe historie o bocianach? No, że komuś np. dziecko 

przyniósł? 

Pani Marzena: Ja uważam, że bocian ,,przyniósł’’ mi syna. Przeważnie na to gniazdo bociany przylatywały 10 

kwietnia i w ten dzień urodził mi się syn.  

Co zaskakujące, u nas w wiosce co roku bociany się zbierały. Potrafiło być ich nawet dwadzieścia, razem na przykład 

chodziły po łące. 

Kamila i Maciek: Jaka będzie przyszłość tego gniazda? 

Pani Marzena: Myślałam o zgłoszeniu tego do burmistrza, bo wiem że urząd ma samochód z wysięgnikiem, to może 

by przyjechali i zobaczyli, czy w tym gnieździe nic nie leży, bo dla mnie to jest dziwne, że od tylu lat przylatywały, a 

teraz nie. W tej chwili widzę, że na tym gnieździe rośnie trawa, którą bociany nanosiły, to ono jest strasznie stożkowe 

i może przez to nie chcą się tu osiedlać. 

Kamila i Maciek: To znaczy, że Pani chce im umożliwić powrót? 

Pani Marzena: Tak, bo to prawie jak domownicy .  

Kamila i Maciek: Dziękujemy Pani za rozmowę . 

 

Rozmowę przeprowadzili: 

Kamila Maciorowska i Maciek Mroczkowski 

Zdjęcie z 2006 r. Fot. Marzena Komosińska 
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P.S. Po przeprowadzeniu tego wywiadu, gospodarze zwrócili się 

do Burmistrza Szczuczyna, Artura Kuczyńskiego z prośbą 

o pomoc. Przysłana została ekipa, która posprzątała 

zanieczyszczone gniazdo i je poprawiła. Kilka dni później, 

ku uciesze gospodarzy w ich obejściu pojawiły się 

bociany. Najstarsze gniazdo we wsi jest znów zasiedlone. 

 

 

                                                                                                                  

                    Zdjęcie wykonał syn Państwa Komosińskich 

 

 

                           

*** 

 

Zdjęcie wykonano w Szczuczynie. Fot. Maciek Mroczkowski 
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Zdjęcia wykonał Maciek Mroczkowski 

 

 

    

Zdjęcia wykonała Patrycja Kołakowska 
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Nie tylko ciekawostki o bocianach 

Ciekawostki 

 Bocian biały w Polsce objęty jest ścisłą ochroną na podstawie Ustawy o ochronie przyrody oraz Rozporządze-

nia Ministra Środowiska. 

 Rodzinę bocianowatych – Ciconidae tworzy 5 rodzajów, obejmujących 19 gatunków ptaków żyjących na obu 

półkulach. 

 W Polsce żyją 2 gatunki tych ptaków: bocian biały i bocian czarny. 

 Bocian żyje długo, bo ok. 23 – 29 lat. 

 Młode bociany, które nie mają lęgów często nocują w gromadzie. 

 W trakcie lotu ptaki te wykorzystują prądy wznoszące, co pozwala im oszczędzać siły potrzebne w dalekich 

wędrówkach. 

 Urodzone w Polsce młode bociany lecą do Afryki bez przewodników, bo ich rodzice odlatują zwykle kilka dni 

później. Zdecydowana większość ptaków migruje słuchając wrodzonego instynktu, bez pomocy starszych 

osobników. 

 W Polsce 29 nazw miejscowości pochodzi od bociana, np. Bocian, Bocianek, Boćki, Bocianicha, Bocianiec, 

Bocianowo. 

 

Okolice wsi Niedźwiadna. Fot. Janusz Siemion 
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Gniazda 

 Średnica gniazda wynosi od 90 do 200 cm, a wymiary niecki wahają się od 80 do 150 cm. Część zewnętrzna 

gniazda zbudowana jest z patyków, a wnętrze stanowi zbita masa ziemi, siana i drobnych patyków. Wysokość 

gniazda bywa różna.  W Polsce jedno z najwyższych gniazd miało ponad 2 m.  

 Gniazda najchętniej zakładane są na wysokości 10 – 20 m nad ziemią. Minimalna akceptowalna przez ptaki 

wysokość wynosi 2 – 3 m. Spotykamy też gniazda na nieczynnych kominach fabrycznych na wysokości 30 m. 

Rzadko można spotkać gniazda budowane wprost na ziemi. 

 W gniazdach bocianich bardzo często gnieżdżą się jako sublokatorzy inne gatunki ptaków. Najczęściej są to 

wróble domowe i mazurki, ale spotykano tam też szpaki, kawki, pliszki. W korpusie jednego z dużych gniazd 

bocianich naliczono np. 5 par kawek i ok. 40 par wróbli. W innym gnieździe było co najmniej 10 par wróbli, 5 

par mazurków oraz po jednej parze pustułek i krasek. 

 Najwyżej położone gniazdo bocianie znajduje się w Zakopanem, na kominie zakładu przemysłowego w 

Chramcówkach na wysokości 800 m n.p.m. 

 Jedno z najstarszych gniazd na kościele w Kościerzycach w powiecie Brzeg ma udokumentowaną ponad 100 - 

letnią historię – jego budowę odnotowano w parafialnej kronice. 

 Średnia masa jaja to 110 g (3,4% masy ciała dorosłego bociana). Przeciętne wymiary jaja to 73 x 32 mm, mo-

gą się jednak zdarzać znaczne odchylenia od tych wartości (masy i wymiarów). 

 

Zdjęcie zrobione we wsi Dołęgi. Fot. Julia Krystowczyk 
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Co jedzą bociany? 

 Bocian jest drapieżnikiem. Jego pokarm stanowią wyłącznie zwierzęta, od pijawek, dżdżownic i węży po 

drobne ssaki takie jak młode szczury, norniki czy krety.  

 Na południu Europy i w Azji istotny składnik pożywienia bocianów stanowią węże i jaszczurki. Żaby brunat-

ne są pokarmem uzupełniającym. 

 

 
Zdjęcie wykonano we wsi Świdry Awissa. Fot. Maciek Mroczkowski 

Bocian dawniej służył jako lek 

 kto zje bociana temu, oczy nie będą łzawić ani boleć, 

 wysuszony i sproszkowany bociani żołądek pomaga na każdą truciznę, 

 odchody bociana wymieszane z wodą i wypijane pomagały na padaczkę, 

 serce ugotowane w wodzie wraz z tą wodą pomagało na padaczkę, 

 smarowanie głowy sadłem bocianim pomagało na kołtun, 

 tłuszcz bociana stosowano na podagrę, 

 mięso miało być skuteczne w porażeniach i udarze, 

 żółć była lekarstwem na ból oczu, 

 mięso bocianie jest czarne, łykowate, ma nieprzyjemny zapach i jest niesmaczne, dlatego jadano bociany tyl-

ko w czasach głodu i w przypadku chorób.  
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Wierzenia i legendy 

 Skąd wziął się bocian? Zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach Europy wierzono, że bocian powstał z czło-

wieka. W czasach gdy na Ziemi płazy i gady nadmiernie się rozmnożyły, Bóg zebrał je do worka i przykazał 

człowiekowi zanieść worek nad morze i jego zawartość wysypać do wody. Człowiek był jednak bardzo cie-

kaw, co mu Bóg kazał wyrzucić i zajrzał do worka, a wtedy płazy i gady rozpełzły się po Ziemi. Bóg się roz-

gniewał i za karę zamienił nieposłusznego wysłannika w bociana, aby ten odtąd sprzątał świat. 

 W wielu kulturach (starożytna Grecja, Macedonia, Bułgaria, muzułmańskie kraje Bliskiego Wschodu, Maro-

ko) obecne było przeświadczenie, że pod postacią bociana ukrywają się ludzie zmarli albo przechodzący ja-

kieś tajemnicze przemiany. 

 Bocian w dawnej Germanii był ptakiem Tora, bóstwa którego atrybutem były pioruny. Dlatego też ludzie żyli 

w przekonaniu, że gdy bocian usiądzie na kominie ich domu, ten budynek nie zostanie porażony piorunem.  

 Nadal popularne jest w świecie arabskim przekonanie, że w bociany wcielają się dusze zmarłych muzułma-

nów, którym za życia nie było dane dopełnić obowiązku pielgrzymki do Mekki, więc pielgrzymują w ptasim 

ciele. Stąd muzułmanie mają do bociana wielki szacunek, a zabicie tego ptaka równoważne jest zabiciu czło-

wieka. 

 W Wielkopolsce ludzie uważali, że bocian przynosi dziecko z jakiegoś tajemniczego stawu i wrzuca je do 

domu kominem. Dlatego starsze dzieci widząc wiosną pierwszego bociana, wołały: „Bocian, bocian, długi 

nos, przynieś dziecko, dam ci grosz”.  

 Dlaczego bociany nie śpiewają? Otóż stara legenda mówi, że wiosną niedaleko Łęczycy, w wiejskiej rodzinie 

urodziło się upragnione dziecko. Bocian, który właśnie przyleciał do kraju i rozgościł się na drzewie obok 

domostwa, cieszył się bardzo z radości gospodarzy. Latał dookoła i krzyczał ile sił w płucach: „Urodził się 

dzieciak, urodził się dzieciak”. Bóg nie mógł znieść tego wrzasku i … obciął ptaku język. Od tej pory bocian 

wydaje dziobem tylko charakterystyczny dźwięk kle- kle i nikt go nie może zrozumieć. 

 Wrogim symbolem okazał się bocian na Ukrainie – bolszewiccy  aktywiści walcząc o nowoczesność kolekty-

wizowanych wsi zrzucali bocianie gniazda, które wydawały im się oznaką nędzy i zacofania. 

 W przekonaniach ludowych zabicie bociana było grzechem; sprowadzało nieszczęście, pożar, grad czy po-

wódź. Te same kary spadały na tego, kto splądrował gniazdo lub zniszczył lęg. 

Wróżby 

 Jeżeli jako pierwszego zobaczymy bociana w locie, to przyleci do nas szczęście. 

 Jeśli będzie stał na gnieździe lub łące, to pomyślność do nas nie dotrze. 

 Według innych ludowych opowieści, jeśli bocian spojrzy w oczy młodej kobiecie, może sprawić, że zajdzie 

ona w ciążę. 

 Tam, gdzie gnieździ się bocian, będzie się szczęśliwie działo. 

 Bociany zakładają gniazda w gospodarstwach dobrych, uczciwych i porządnych ludzi. 

 Ptaki te gniazdują tylko w miejscach, gdzie nigdy nie biją pioruny. 
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Zdjęcia wykonano we wsi Dołęgi i Mazewo. Fot. Joanna Siemion 



46 
 

Przysłowia: 

 Albom ja bocian, abym świat sprzątał? 

 Szczęśliwy dom, gdzie boćki są. 

 Bocian na ogonie jaskółkę przynosi. 

 Jak bocian przyleci, możecie wyjść na dwór dzieci. 

 Na jednej łące wół patrzy trawy, a bocian żaby. 

 I bocian wszystkich żab nie wyłowi. 

 Powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki, powiedziały bociany, że niedobre są zmiany. 

 Wkradł się jak wróbel w bocianie gniazdo. 

 Jak na Gertrudę (17 III) bociek na gnieździe siędzie, wiosna szybko przybędzie. 

 Gdy na Józefa (19 III)  bociek siędzie, zimy więcej nie będzie. 

 Na świętego Franciszka (2 IV ) zielenią się łany i ze swego zimowiska wracają bociany. 

 W dzień Wojciecha (23 IV) świętego ptaki przylatują jego. 

 Na świętego Izydora (10 V) dla bociana pora. 

 Kiedy bocian u nas trwa po Bartłomieju (24 VIII ) mnogi, tedy zima letka będzie, opał niedrogi. 

 

Zagadki, wyliczanka, przyśpiewka 
 

,,Po łące wędruje w czerwonych bucikach 

Gdy go żabka dojrzy, czym prędzej umyka’’. 

,,Czarne skrzydła, dziób czerwony, śpiewak z niego słaby.  

Kiedy leci, idzie, stoi, milkną wszystkie żaby’’. 

 

 

Ene due rabe 

połknął bocian żabę, 

A żaba bociana 

jeszcze tego rana. 

 

,,Kle, kle boćku, kle, kle, 

Usiądź na stodole, 

chłopcy ci zrobili, 

chłopcy ci zrobili, 

gniazdo w białym kole. 

Kle, kle boćku kle, kle 

Nie leć już za morze, 

Gdy zostaniesz z nami 

Każdy ci pomoże. 

Kle, kle boćku, kle, kle 

Jesteś zwiastun wiosny, 

Gdy zostaniesz w białym kole, 

będzie wiosna na stodole’’ 
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Zdjęcie zrobione we wsi Bęćkowo. Fot. Janusz Siemion 
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ANEKS 

 

Nasza praca w obiektywie: 
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