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NA PiASKu, NA KAMieNiACh,  
NA WODZie – KRAJOBRAZy MAZOWSZA 

NieZWyKŁe

„To wszystko wina Skandynawii” – tak możemy po-
wiedzieć, gdy coś nam się w krajobrazie Mazowsza nie 
podoba. Albo – „to dzięki Skandynawii”, a właściwie 
dzięki kilkakrotnie przypełzającym stamtąd lodowcom 
kontynentalnym, zwłaszcza ostatniemu, który ustąpił 
przed około 14 tysięcy laty, możemy podziwiać urokli-
we pejzaże naszego regionu. Na Mazowszu lodowce 
wchodziły na teren, pokryty głównie osadami ilastymi  
i pozostawiły po sobie wielkie masy piasku, żwiru i róż-
nej wielkości głazów, nawet wielometrowych. u czoła lo-
dowca, w zbiornikach wodnych zwanych zastoiskowymi, 
gromadziły się iły – i na tym wszystkim spędzamy życie, 
to także użytkujemy.

Najbardziej niezwykłego dla nas krajobrazu, z lo-
dowcem w roli głównej, już nie zobaczymy. Oglądać 
możemy za to ogromne masy piasku, uformowane pod 
lodowcem i przed nim w kemy, ozy, drumliny oraz ty-
powe, jak na pustyni – wydmy, nawet kilkunastometro-
wej wysokości. Te ostatnie występują na całym obszarze 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, od Wesołej na 
północy po Osieck na południu. Mazowsze to obszar  
w dużej części piaszczysty, mało urodzajny, mówi się, 
że tutaj „nawet żytko rośnie brzydko”, a żyto jest upra-
wą mało wymagającą. W piaskach rzeki żłobią wąwozy  

i doliny, łącznie z Wisłą, która jest typową rzeką roztoko-
wą o bardzo malowniczym biegu, na przemian wysokich 
i niskich brzegach oraz podzielonym na wiele nurtów ko-
rycie. Jej roztokowy charakter pięknie widać w rejonie 
Góry Kalwarii, który to obszar powinien być włączony 
do MPK. Niskie brzegi są głównie piaszczyste, nagro-
madzenia iłów i bloków skalnych w masie piaszczystej 
pozwalają na utrzymanie wysokiego brzegu. W pewnych 
miejscach same piaski tworzą efektowne strome ściany 
wymytych w nich wąwozików, jak w tzw. Czarcich Koś-
ciołach koło Osiecka. Powoduje to domieszka węglanu 
wapnia, wytrąconego z przesączających się przez piaski 
wód i słabo spajającego ziarna piasku.

Przekładaniec warstw iłu i piasku powoduje istnienie 
znikających potoków na obszarze MPK, jak Ślepota w re-
jonie Ponurzycy – wymoszczona iłem dolina utrzymuje 
wodę, która znika, gdy natrafi na warstwę piaszczystą, 
wsiąkając w nią. iły, naniesione na obszary rozległej do-
liny Wisły, poprawiły gleby, które w niej się rozwinęły, 
ponieważ ił utrzymuje stosunkowo długo wilgoć, poza 
tym nie pozwala na szybkie wymywanie składników or-
ganicznych z gleby, jak ma to miejsce w przypadku gleb 
piaszczystych. Dlatego równe dno doliny Wisły jest ob-
szarem urodzajnym, co ujawnia się w powiedzeniu: „kto 

Tak mógł wyglądać krajobraz na przedpolu ustępującego lodowca kontynentalnego na Mazowszu (Antarktyda, fot. A. Tatur)
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w dolinie orze, temu Bóg pomoże”. Domieszka piaszczy-
sta zapewnia jednak pewien przepływ wód opadowych  
i płytkich gruntowych, które zazwyczaj mają w sobie 
sporo rozpuszczonego tlenu – zapobiega to zakwaszaniu 
gleb i tworzeniu się środowiska redukcyjnego, czynników 
niekorzystnych dla upraw. Natomiast małe zagłębienia te-
renowe wyścielone iłem, często przez znaczną część roku 
bezodpływowe, gromadzą wodę kwaśną i słabo natlenio-
ną, stając się środowiskiem bagiennym, często z unikato-
wą roślinnością i specyficznymi zespołami zwierzęcymi 
(wymienić tu można Mszar Pogorzelski lub Bagno Bo-
cianowskie).

Bryłki i bryły skalne, od żwiru po wielkie bloki, znacz-
nie trudniej poruszane przez płynącą wodę niż ił, muł lub 
piasek, stabilizują koryta potoków i rzek. ich usuwanie ze 
zboczy dolin może być przyczyną bardzo przyspieszonej 
erozji, wywoływanej wodami opadowymi lub pochodzą-
cymi z roztopów. Wiele obszarów Mazowsza, na przykład 
w Jaźwinach koło Pilawy, pokrytych jest piaskiem z ob-
fitymi domieszkami kilkucentymetrowych narzutniaków, 
co daje gleby uciążliwe w uprawie (jak w powiedzeniu 
„posadził kartofle, wykopał kamienie”). Duże bloki skal-
ne, często efektownie wyrzeźbione przez piasek niesiony 
wiatrem jeszcze w epoce lodowcowej, od dawna wyko-
rzystywane były w budownictwie. Pozostawiano je także 
w naturalnym środowisku jako osobliwe składniki krajo-
brazu, często łączone z niezwykłymi opowieściami (np. 
„diabeł niósł kamień, by zrzucić na budowany kościół, ale 

Wisła koło Góry Kalwarii, widoczny jej roztokowy charakter

Zalesione wydmy między Ponurzycą a Osieckiem, widoczne różne 
nachylenie przeciwległych zboczy

gdy o północy zapiał kogut, łapy diabła osłabły i kamień 
spadł w lesie...”). Bogaty zbiór dużych narzutniaków znaj-
duje się przy kościele w Osiecku. 

prof. dr hab. Andrzej Kozłowski
Wydział Geologii uniwersytetu Warszawskiego 

Narzutniak wyrzeźbiony przez piasek i wiatr, Osieck
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Kategoria I „Niezwykły świat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka” SP kl. I – III

Miejsce/ 
Wyróżnienie

Imię i nazwisko  
ucznia

Imię i nazwisko 
nauczyciela Nazwa szkoły

I Maria Markuszewska Jolanta Pawlik Szkoła Podstawowa nr 216 z oddziałem integracyjnym 
„Klonowego liścia” w Warszawie

II Jan Matosek Wioletta Filipiak Szkoła Podstawowa w Człekówce

III Marta Burkowska Teresa Gajak Zespół Szkolno-Przedszkolny  
Szkoła Podstawowa im. J. Kukuczki w Sobiekursku

Wyróżnienie Małgorzata Sentkowska Katarzyna Wrońska Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi  
w Otwocku

Wyróżnienie Barbara Drzeniecka Jolanta Pawlik Szkoła Podstawowa nr 216 z oddziałem integracyjnym 
„Klonowego liścia” w Warszawie

Wyróżnienie Nikodem Plewnicki iwona Leśniewska Szkoła Podstawowa nr 9 w Otwocku

Kategoria II „Poznajemy Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka” SP kl. IV – VI

Miejsce/ 
Wyróżnienie Uczeń Opiekun Nazwa szkoły

I Milena Sławińska Katarzyna Miernik SP nr 2, ul. Graniczna 26, 05-410 Józefów

II Wojciech Kompa urszula Ankiewicz SP im. Stanisława Mikołajczyka 
Nadbżesz 4, 05-480 Karczew

III elżbieta Cholewińska Jolanta Zagańczyk SP w Rudzienku 
ul. Szkolna 11, 05-340 Kołbiel

Wyróżnienie Aleksandra Tereszkiewicz Alina Moruś SP nr 5 
ul. Słowackiego 66, 05-400 Otwock

Wyróżnienie Anna Darewska ewa hasiuk Społeczna SP nr 96 
ul. Kołłątaja 80/82, 05-400 Otwock

Wyróżnienie Kacper Ćwiek Magdalena Musik SP w starej Wsi 
ul. Fabryczna 6, 05-430 Celestynów

W poniedziałek 18 czerwca na terenie siedziby Ma-
zowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwo-
cku odbył się finał przyrodniczego konkursu dla szkół  
„25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cze-
sława Łaszka”. 

Piękna pogoda i atrakcje przygotowane dla uczest-
ników przez Pracowników Parku zgromadziły nie tylko 
laureatów, ale także uczestników konkursu. W impre-
zie wzięło udział ok. 200 osób. uroczystość krótkim 
przemówieniem otworzył Dyrektor MZPK Pan Syl-

wester Chołast. Wszyscy z niecierpliwością czekali na 
wręczanie nagród, gdyż, jak co roku były one bardzo 
cenne i atrakcyjne. W tym roku zwycięzcy otrzymali 
m.in. tablety, plecaki, śpiwory, karimaty, mp3, kompa-
sy, pendraivy, czy książki. Nagrody wręczał Dyrektor 
MZPK oraz przybyli goście Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Celestynów Pan Artur Dawidziuk oraz Przewodnicząca 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Otwocku Pani Lucyna Ko-
morowska. 

NAGRODy W JuBiLeuSZOWyM 
KONKuRSie „25 LAT MAZOWieCKieGO 

PARKu KRAJOBRAZOWeGO  
iM. CZeSŁAWA ŁASZKA” WRęCZONe
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Nagrody dla uczestników sfinansował Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie. Oprawę finału dofinansowało Starostwo 
Powiatowe w Otwocku. Słodki poczęstunek podczas 
finału ufundowały Zakłady Piekarskie „Oskroba” z Ce-
lestynowa. 

Jolanta Górka
Fot. archiwum MZPK

Nagrody sfinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie

Wręczanie nagród

Laureaci konkursu

Kategoria III „Mieszkamy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka” Gim. kl. I – III

Miejsce/ 
Wyróżnienie Uczeń Opiekun Nazwa szkoły

I Nadia Sajjad Monika Sławińska Gimnazjum nr 1 
ul. Leśna 39, 05-420 Józefów

II Marta Pielak ewa hasiuk Społeczne Gimnazjum im. Świętej Rodziny 
w Otwocku

III Małgorzata Rytel Magdalena Kubicka Zespół Szkół Gimnazjalnych im. por. J. Czumy Skrytego 
w Celestynowie

Wyróżnienie Agnieszka Pozorska Paweł Duszczyk Gimnazjum w Pilawie

Wyróżnienie Izabela Lech Katarzyna 
Rybaczewska-Kuca Gimnazjum nr 1 w Otwocku

Wyróżnienie Kinga Makulska Małgorzata 
Michałowicz

Publiczne Gimnazjum im. Oskara Kolberga 
w Kołbieli
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KONSTANCiN–JeZiORNA  
– JeDyNe uZDROWiSKO  

NA MAZOWSZu

Konstancin–Jeziorna to miasto położone na południe od 
Warszawy, w odległości około dwudziestu kilometrów od 
jej centrum. historycznie miejscowość ta zaistniała do-
piero w 1969 roku, poprzez połączenie miast Skolimów 
– Konstancin oraz Jeziorna wraz z kilkoma przyległymi 
do nich wsiami. Geograficznie położona jest na styku 
Doliny Środkowej Wisły i Równiny Warszawskiej, nad 
rzeką Jeziorką oraz jej dopływem, rzeką Małą. W części 
południowej Konstancina–Jeziorny biegnie granica Choj-
nowskiego Parku Krajobrazowego, za którego początek 
można przyjąć koniec ulicy Od Lasu. Pomiędzy Kon-
stancinem – Jeziorną, a Słomczynem znajduje się rezer-
wat przyrody „Obory”. W pobliżu mieszczą się również 
trzy inne rezerwaty: „Skarpa Oborska”, „Łęgi Oborskie”  
i „Łyczyńskie Olszyny”. Miejscowość Jeziorna istnia-
ła już w okresie średniowiecza, a jej granicą była rzeka 
Jeziorka, nad którą około 1775 roku Stanisław August 
Poniatowski na wniosek hrabiego Jana Kurza założył pa-
piernię. Produkowano w niej papier czerpany, na którym 
m.in. spisano Konstytucję 3 Maja. Skolimów–Konstancin 
historycznie należał do rodu Potulickich Skórzewskich,  
a nazwa pochodzi od imienia hrabiny Konstancji. Dzi-
siejszy Konstancin–Jeziorna powstał głównie dzięki 
hrabiemu Witoldowi Skórzewskiemu, który pod koniec  
XiX wieku część swoich dóbr w Oborach (park dworski  
o powierzchni około 100 hektarów) postanowił prze-
kształcić na miejscowość letniskową. Za oficjalną datę 

utworzenia Konstancina przyjmuje się rok 1897. Na 
przełomie XiX i XX wieku powstało tu wiele pięknych 
posiadłości willowych. Projektantami byli czołowi Pol-
scy architekci, tacy jak: Bronisław Colonna-Czosnowski, 
Józef Pius Dziekoński, henryk Gay, Jan heurich (młod-
szy), Władysław Jabłoński, Franciszek Lilpop, Włady-
sław Marconi, Kazimierz Skórewicz, Tadeusz Tołwiński 
i Czesław Przybylski. W Konstancinie można podziwiać 
bardzo różne style, poczynając od neogotyku poprzez ar-
chitekturę dworską, aż po secesję czy modernizm. Zac-
nymi mieszkańcami tego terenu byli np. Stefan Żeromski  
i Wacław Gąsiorowski. W 1917 roku Konstancin otrzymał 
status uzdrowiska, nie tylko dzięki bliskości lasów choj-
nowskich, ale także położonych od strony północnej la-
sów kabackich. W roku 1953 prof. Marian Weiss na bazie 
istniejącej infrastruktury szpitalnej założył tutaj Stołeczne 
Centrum Rehabilitacji, istniejące do dnia dzisiejszego pod 
nazwą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCeR” 
Sp. z o.o. Szpital imienia prof. Weissa jest jednym z naj-
bardziej cenionych w zakresie leczenia narządu ruchu. 
Pierwsze sanatorium powstało w 1965 roku i nosiło nazwę 
„Warszawianka”. Obecnie w tym miejscu znajduje się ho-
tel „Konstancja”. W 1966 roku wybudowano sanatorium 
„Przy Źródle”, którego powstanie związane było z zakoń-
czeniem prac odwiertowych do złóż solanki. Wcześniej,  
w 1962 roku powstał Szpital Rehabilitacji Neurologicz-
nej, sukcesywnie rozbudowywany w latach 1996 i 2007. 

Fragment ścieżki zdrowia Hotel Konstancja, dawne sanatorium Warszawianka
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Zakład przyrodoleczniczy Biały Dom

Przekształcano go równocześnie ze Szpitalem Rehabilita-
cji Kardiologicznej w uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. 
W 1977 roku „uzdrowisko Konstancin” wzbogaciło się 
o Zakład Przyrodoleczniczy „Biały Dom”. W roku 1975 
rozpoczęto budowę tężni solankowej, która do dnia dzi-
siejszego przyciąga nie tylko walorami leczniczymi dróg 
oddechowych, ale również estetycznymi. Każda osoba, 
która kiedykolwiek znajdzie się w okolicach Konstanci-
na–Jeziorny powinna odwiedzić to miejsce. W porówna-
niu do najbardziej znanej tężni w Ciechocinku jest dużo 
mniejsza, ale jej walory architektoniczne i lecznicze są 
równie ogromne. W 1982 roku otwarto kolejne sanato-
rium uzdrowiskowe o nazwie „Fraszka”, a niedługo póź-
niej powstał szpital uzdrowiskowy „Marysieńka”. 

Dodatkowymi walorami leczniczymi są udostępnione 
dla zwiedzających lasy konstancińskie, na terenie któ-
rych znajdziemy m.in. ścieżkę zdrowia, zawierającą róż-
ne przyrządy do ćwiczeń oraz ścieżkę konną, z położoną 
nieopodal stajnią. Dla rowerzystów dostępne są ścieżki 
rowerowe, a dla tych którzy pragną obcować z naturą  
i poznawać jej tajniki zapraszamy na naszą ścieżkę dydak-
tyczną „Lasy Konstancińskie”, której początek znajduje 
się na końcu ulicy Od Lasu. 

Konstancin kusi nie tylko walorami uzdrowiskowymi, 
ale także turystycznymi. Nie brakuje tutaj miejsc nocle-
gowych, a tymi najczęściej spotykanymi są hotele. Znaj-
duje się tu również wiele kawiarenek i restauracji. Od 
tych przepełnionych szykiem i elegancją, do tych bardziej 
„przaśnych”, można by powiedzieć o charakterze wiej-
skim. Bardzo ciekawym przykładem takiego stylu jest 
gospoda „Zalewajka”, znajdująca się właśnie przy ulicy 
Od Lasu.

Warto podkreślić, że Konstancin–Jeziorna jest jedy-
nym uzdrowiskiem na naszym pięknym Mazowszu. Bar-
dzo cieszy nas również fakt, że od lipca 2012 r. właśnie 
na terenie tej miejscowości znajduje się biuro Chojnow-
skiego Parku Krajobrazowego. Znaleźć nas można przy 
ul. Wierzejewskiego 12, na terenie Mazowieckiego Cen-
trum Rehabilitacji „STOCeR” Sp. z o.o.

Marcin Fuzowski
Fot. archiwum MZPK

Park Zdrojowy

Tężnia Konstancin
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„Leniwa” to nazwa rezerwatu przyrody krajobra-
zowo-leśnego, częściowego, położonego na terenie Kozieni-
ckiego Parku Krajobrazowego w gminie Pionki na północ od 
wsi Jaroszki Ostrownica. Został on utworzony w 2000 roku 
na mocy Rozporządzenia nr 105 Wojewody Mazowieckie-
go (Dz.u. Woj. Maz. Nr 75, poz. 747 z dn. 26.06.2000 r.).  
Jego powierzchnia wynosi 26,89 ha i obok rez. „Miodne” 
jest jednym z mniejszych rezerwatów Puszczy Kozieni-
ckiej. Przedmiotem ochrony są tu nadrzeczne łęgi jesio-
nowo-olszowe, a także półnaturalny krajobraz doliny rze-
ki Leniwej, która w granicach rezerwatu ma kręte koryto  
o piaszczystym podłożu. W warstwie drzew dominuje ol-
sza czarna, której towarzyszy domieszka brzozy brodaw-
kowatej oraz jesion. Miejscowo występuje świerk pospo-
lity, który najczęściej rośnie na lokalnych, przesuszonych 
kępach torfów. Spotkać tu można także „poduchy” torfow-
ców. Występujące tu krajobrazy niespotykane są w innych 
rezerwatach na terenie Puszczy Kozienickiej. Na terenie 
rezerwatu stwierdzono występowanie około 80 gatunków 
roślin w tym gatunki podlegające ochronie ścisłej: widłak 

„LeNiWA”
ReZeRWAT KOZieNiCKieGO PARKu 

KRAJOBRAZOWeGO

jałowcowaty, listera jajowata oraz ochronie częściowej: 
porzeczka czarna, kruszyna pospolita i kalina koralowa.  
W rejonie rezerwatu gniazdują m.in.: bocian czarny, żuraw, 
samotnik i zimorodek.

Nazwa rezerwatu pochodzi od rzeki Leniwa, która 
jest prawym dopływem Radomki. Jej długość wynosi  
18 km. Rzeka ta wraz z dopływami w przeszłości odgry-
wała znaczącą rolę w życiu gospodarczym okolicznych 
wsi. Na rzece istniał młyn położony w Jaroszkach, bę-
dących dawną osadą młyńską. Poruszała ona hutę szkła  
w Stokach i hucie oraz fajansiernię w Jedlni, które zostały 
założone w 1841 roku przez właściciela majoratu jedleń-
skiego, rosyjskiego generała Aleksandra Bezaka.

Zapraszamy wszystkich miłośników Puszczy Kozieni-
ckiej do poznawania lokalnej przyrody.

Pamiętajmy!
Po terenie rezerwatu przyrody poruszamy się tylko 

po wyznaczonych ścieżkach. Nie niszczymy roślin. Nie 
płoszymy zwierząt. Rezerwat to żywe i żyjące muzeum 
natury.

Aleksandra Kołacz
Fot. archiwum MZPK

Urokliwe miejsca

Niesamowite krajobrazy rezerwatu
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Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby

Kozienicki Park Krajobrazowy to obszar interesujący pod względem 
przyrodniczym i atrakcyjny dla turystów. Rekreację i wypoczynek moż-
na tu planować od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Dobrze oznako-
wane szlaki piesze i rowerowe oraz gęsta sieć dróg i ścieżek leśnych 
umożliwiają aktywne spędzanie czasu wolnego. Obrzeża Puszczy, czy-
li obszary otuliny Kozienickiego Parku Krajobrazowego, to ciekawe 
widokowo, harmonijne krajobrazy śródleśnych polan, na których za-
chowało się jeszcze tradycyjne wiejskie budownictwo, ze stosunkowo 
dużym udziałem architektury drewnianej. Niektóre z lokalnych miej-
scowości (Jedlnia Letnisko, Garbatka-Letnisko, Rajec) mają charakter 
wypoczynkowy. Wiele wsi i przysiółków (m.in.: Janików, Kociołki, 
Kajzerówka, Ruda, Śmietanki, Aleksandrówka, Augustów) nabiera 
charakteru rozbudowujących się letnisk. Tutejsze gospodarstwa agro-
turystyczne oferują wypoczynek na łonie natury, ciszę, domowe jadło, 
możliwość zbierania jagód i grzybów, jazdę konną.

W okresie letnim niewątpliwą atrakcją dla wczasowiczów jest moż-
liwość kąpieli i plażowania nad zbiornikami wodnymi znajdującymi się 
na obrzeżach Parku. Najpopularniejsze z nich znajdują się w Siczkach  
i Garbatce–Letnisko. W pogodne dni skupiają one setki osób. 

Osobom, które preferują aktywny wypoczynek nad wodą propo-
nujemy spływ kajakowy rzeką Radomką. Ta nizinna, silnie meandru-
jąca rzeka, stanowiąca zachodnią granicę otuliny Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego jest płytka, bezpieczna i mimo szybkiego nurtu nie-
zbyt uciążliwa nawet dla początkujących kajakarzy. 

Radomka bierze swój początek w lasach konecko-przysuskich,  
w obrębie Garbu Gielniowskiego i wpada do Wisły w miejscowo-
ści Kłoda (w powiecie kozienickim, na granicy gmin Kozienice, 
Głowaczów, Magnuszew). Jest rzeką o długości ok. 100 km. Płynie  
w szerokiej pradolinie będącej pozostałością po lądolodzie, pięknie 
wkomponowanej w krajobrazy Puszczy Kozienickiej i otaczające te-
reny rolnicze. Od miejscowości Brzóza do ujścia rzeka ma ok. 20 km  
i doskonale nadaje się do organizowania spływów kajakowych. 

Płynąc z Brzózy do Ryczywołu pokonujemy odcinek o długości 
16 km. To ok. cztery godziny radości wynikającej ze zmagań z po-
jawiającymi się na trasie przeszkodami (mielizny, zatopione kłody, 
sterczące bale czy nisko nad wodą zwisające gałęzie drzew) oraz obco-
wania z dziką przyrodą, dla której dolina rzeki Radomki jest naturalną 
ostoją. Można tu zaobserwować wiele gatunków ptaków m.in.: zimo-
rodki, pliszki, krzyżówki, nurogęsi, jaskółki. Na przyległych do rzeki 
łąkach widywane są przylatujące na żer bociany czarne i białe. W uj-
ściowym odcinku rzeki zauważyć można szybujące w przestworzach 
bieliki. Na wystających rzecznych kamieniach, kłodach, piaszczystych 
mieliznach i nadbrzeżnych zaroślach przy odrobinie szczęścia można 
spotkać wydrę, bobra lub piżmaka.

ReKReACJA i WyPOCZyNeK  
NA TeReNie KOZieNiCKieGO PARKu 

KRAJOBRAZOWeGO

Spływ Radomką to propozycja zwłaszcza dla osób zapracowa-
nych, którym trudno jest wygospodarować czas na dłuższy wypoczy-
nek. Na taką wyprawę wystarczy bowiem jeden dzień. 

Podczas rekreacji nad wodą należy zachować podstawowe zasady 
bezpieczeństwa.

PAMięTAJ!
•  Najlepsze do pływania i kąpieli są odpowiednio zorganizowane i ozna-

kowane kąpieliska strzeżone przez służby ratownicze Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego.

•  Nie wolno się kąpać w miejscach niebezpiecznych, a zwłaszcza poło-
żonych przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, zaporach, przy 
ujęciach wody pitnej, w stawach hodowlanych i basenach przeciwpoża-
rowych.

•  Staraj się nie pływać sam – możesz poprosić kogoś, aby Cię obserwował 
w trakcie pływania.

•  Nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu i przy złym samopoczuciu.
•  Nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody – zawsze zba-

daj głębokość wody oraz ukształtowanie dna.
•  W trakcie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj pomocy, jeśli faktycznie nie jest 

Ci ona potrzebna.
•  Nie biegaj po pomostach – możesz potrącić znajdujące się tam osoby.
•  Nie wrzucaj do wody śmieci i szkła.

Beata Waluś
Fot. archiwum MZPKAktywny wypoczynek w parku

Rzeka Radomka

Wakacyjne przygody
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Brudzeński Park Krajobrazowy

Tradycją stało się organizowanie w Mazowieckim Ze-
spole Parków Krajobrazowych edukacyjnych konkursów 
przyrodniczych w każdym parku. W tym roku uczniowie 
ze szkół położonych na terenie Brudzeńskiego Parku Kra-
jobrazowego i północnej części powiatu płockiego (na 
północ od Wisły) zmagali się w konkursie pod nazwą: 
„Poznaj swoją rzekę”. Konkurs edukacyjny dotyczący 
rzeki Skrwy Prawej będącej osią Brudzeńskiego Parku 
Krajobrazowego miał na celu rozbudzenie świadomości 
ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zainspiro-
wanie ich do poznawania walorów przyrodniczych Bru-
dzeńskiego Parku Krajobrazowego. Konkurs odbył się w 
trzech kategoriach wiekowych:
1.  „Moje ulubione miejsce nad Skrwą Prawą” – dla ucz-

niów klas i–iii szkół podstawowych, których zada-
niem było wykonanie pracy plastycznej prezentującej 
wybrany odcinek rzeki Skrwy Prawej.

2.  „Rymowany spacer nad Skrwą Prawą” – dla uczniów 
klas iV–Vi szkół podstawowych, którzy mieli za zada-
nie napisać wiersz.

3.  „Skrwa Prawa w obiektywie” dla gimnazjalistów, któ-
rych zadaniem było sfotografowanie wybranego od-
cinka Skrwy Prawej.
uroczysty finał konkursu odbył się 20 czerwca 2011 r. 

o godzinie 11.00 w Bazie edukacyjnej Leśnictwa Brwil-
no. Dyplomy wręczył Zastępca Dyrektora Mazowieckie-
go Zespołu Parków Krajobrazowych Pan Robert Belina, 
natomiast nagrody laureaci otrzymali z rąk zaproszonych 
gości: Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Płock Pana 
Marka Włoczkowskiego, Starszego Specjalisty ds. edu-
kacji przyrodniczej w N-ctwie Płock Pani Małgorzaty 
Włoczkowskiej oraz gospodarza Leśnictwa Brwilno Pana 
Mariusza Downarowicza.

Zakup nagród dofinansował Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w kwocie 10 tys. zł.

Po części oficjalnej na wszystkich czekał poczęstunek 
sfinansowany przez Nadleśnictwo Płock.

Kategoria I – klasy I–III
iii.  Mateusz Zimnawoda – Szkoła Podstawowa w Śmi-

łowie 
iii.  Daria Sztubecka – Szkoła Podstawowa w Myślibo-

rzycach 
iii.  Klaudia Śmigrocka – Szkoła Podstawowa w Siecieniu 

Wyróżnienia
–  Paulina Lidak – Szkoła Podstawowa w Siecieniu
–  Oskar Dyguś – Szkoła Podstawowa w Bodzanowie 
–  Szymon Trojanowski – Szkoła Podstawowa w Brudze-

niu Dużym
–  Roksana Staniszewska – Szkoła Podstawowa w Śmi-

łowie 
–  Alicja Podgrudna – Szkoła Podstawowa w Śmiłowie 
–  Patrycja Pietrzak – Szkoła Podstawowa w Sikorzu
–  Weronika Kęsicka – Szkoła Podstawowa w Sikorzu

Kategoria II – klasy IV–VI
iii.  Dominika Sandra Kosztowna – Szkoła Podstawowa 

w Sikorzu 
iii.  Aleksandra Kowalska – Szkoła Podstawowa w Bru-

dzeniu Dużym 
iii.  Kacper Kowalik – Szkoła Podstawowa w Siecieniu

Wyróżnienia
–  Zuzanna Żebrowska – Szkoła Podstawowa w Myślibo-

rzycach 
–  Klaudia Podgrudna – Szkoła Podstawowa w Śmiłowie 

FiNAŁ KONKuRSu  
„POZNAJ SWOJą RZeKę”  

W BRuDZeńSKiM PARKu KRAJOBRAZOWyM

Uroczyste wręczenie nagródLaureatka konkursu
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Rezerwat Brwilno został utworzony w 1977 roku. Obec-
nie całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 65,68 ha, 
choć początkowo było to zaledwie 10,55 ha. Położony jest 
na terenie dwóch Gmin – Stara Biała oraz Brudzeń Duży. 
Obecnie ochronie podlega tu przede wszystkim fragment 
pradoliny Wisły o niezwykle urozmaiconej w skali regio-
nu rzeźbie terenu. Rezerwat Brwilno został utworzony  
w celu zapewnienia ochrony stanowisk dąbrowy świetli-
stej z charakterystycznym runem. Dominującymi gatun-
kami w drzewostanie są dęby – szypułkowy i bezszypuł-
kowy z domieszką sosny pospolitej. Podrost tworzą grab  

ReZeRWAT BRWiLNO

–  Jakub Jabłoński – Szkoła Podstawowa w Śmiłowie 
–  Bartosz Pawicki – Szkoła Podstawowa w Bodzanowie 
–  Radosław Nowak – Szkoła Podstawowa w Starej Białej 
–  Anna Abramczyk – Szkoła Podstawowa w Starej Białej 
–  Aleksandra Nowicka – Szkoła Podstawowa w Sikorzu

Kategoria III – Gimnazja
iii.  Natalia Stanżewska – Gimnazjum w Siecieniu 
iii.  edyta Zabielska – Gimnazjum Nr 6 w Płocku 
iii.  Dominika Wrześniewska – Gimnazjum w Brudzeniu 

Dużym

Wyróżnienia
–  Natalia Brzezińska – Niepubliczne Gimnazjum Katoli-

ckie w Sikorzu

i leszczyna, natomiast w warstwie krzewów występu-
ją gatunki ciepłolubne: wiciokrzew, suchodrzew, grusza 
polna, śliwa tarnina, dereń świdwa i szakłak pospolity.  
W runie stwierdzono szereg gatunków ciepłolubnych 
okrajków, łąkowych, borowych i innych. Łącznie stwier-
dzono występowanie 6 gatunków mchów i 203 gatunków 
roślin naczyniowych, z których 8 podlega szczególnej 
ochronie prawnej. W ostatnich latach na skutek natural-
nych procesów obserwuje się ubożenie składu florystycz-
nego rezerwatu. Pod wpływem rozrastania się drzew na-
stępuje zacienienie runa, co skutkuje wymieraniem gatun-
ków ciepłolubnych. Na terenie rezerwatu Brwilno znajdu-
je się kilka okazałych pomników przyrody.Rezerwat przyrody Brwilno

Rezerwat przyrody

–  Anna Grabarczyk – Niepubliczne Gimnazjum Katoli-
ckie w Sikorzu 

–  edyta Tomaszewska – Gimnazjum w Siecieniu 
–  Karolina Siczek – Gimnazjum w Brudzeniu Dużym 
–  Marika Trojanowska – Gimnazjum w Brudzeniu Du-

żym 
–  Martyna Rybicka – Gimnazjum Nr 6 w Płocku 
–  Paula Gosa – Gimnazjum Nr 6 w Płocku 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Joanna Chmielewska 
Fot. archiwum MZPK
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Nadbużański Park Krajobrazowy

Ruch w przyrodzie nie ustaje ani na chwilę. To niewąt-
pliwa zaleta dla uważnych obserwatorów – ciągle coś się 
dzieje, zawsze możemy znaleźć element lub zjawisko, 
które wprawi nas w zachwyt. W wiosennym numerze 
kwartalnika pisaliśmy o wędrówkach płazów, wspomina-
liśmy o krzątaninie w mrowiskach i przy ptasich gniaz-
dach. Dziś opuścimy królestwo zwierząt i zastanowimy 
się jak mogą podróżować… rośliny.

Jesienne przemiany
Jesienią przyroda reaguje na krótsze dni i chłodne 

noce, kolejne organizmy zaczynają przygotowania do 
zimy. Królestwo grzybów dumnie prezentuje nam swo-
ich poddanych, których chętnie poszukujemy w lasach  
i zagajnikach. Na nitkach babiego lata podróżują pająki, 
kolejne ptasie rodziny zastanawiają się nad rozpoczęciem 
wielkiej wyprawy do ciepłych krajów.

A rośliny? Nasza wyobraźnia szybko maluje nam 
przed oczami złoto-purpurowy krajobraz bajecznie od-
mienionych drzew. Niedługo kolorowe liście opuszczą 
swoje miejsca na gałęziach i utworzą barwny kobierzec 
na ziemi. Lasy i zadrzewienia będą niemal gotowe do zi-
mowego odpoczynku.

Mają jednak do wypełnienia jeszcze jedno bardzo 
ważne zadanie.

Owocne obserwacje
Jesień to bardzo atrakcyjna pora dla najmłodszych. 

Chyba każdy z nas dzielnie zbierał kasztany, żołędzie  
i koraliki jarzębiny. Z zapałek i owoców tworzyliśmy we-
sołe, jesienne stworki. A były to dosłownie owoce, czyli 
specjalny elementy roślin, które zawierają nasiona, osła-
niają je i ułatwiają ich rozsiewanie.

Co stanie się z żołędziem, który doczeka wiosny pod 
ziemią? Wyrośnie z niego młody dąb! Podobnie z innych, 
skrywanych przez owoce nasion wykiełkują kolejne rośli-
ny. Jednak czy jest dla nich korzystne kiełkowanie tuż pod 
gałęziami, z których dopiero co spadły?

Zastanówmy się – czego młoda roślinka potrzebuje 
do życia? Przede wszystkim podłoża, na którym wyrośnie  
i z którego będzie czerpać wodę oraz przestrzeni, w któ-
rej będzie mogła się rozwijać i do której będzie docierała 
odpowiednia ilość światła. Czy na przykład pod konarami 
rosłego dębu wszystkie te warunki będą zapewnione?

Aby mieć szansę trafić na jak najkorzystniejsze miej-
sce dla rozwoju nowego organizmu rośliny wykształciły 
szereg bardzo ciekawych sposobów „posyłania” swojego 
potomstwa w świat. Dziś właśnie przyjrzymy się kilku ta-
kim efektownym podróżom.

PODRóŻe W ŚWieCie ROŚLiN

Dotknij owoców niecierpka, aby przekonać się, dlaczego w wielu 
językach jego nazwa nawiązuje do niecierpliwości

Jaskrawo ubarwione owoce trzmieliny zostaną szybko dostrzeżone przez ptaki

Orzeszki grabu zaopatrzone w nietypowy spadochron reprezentują grupę owoców 
podróżujących z wiatrem

▼

1

2
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Dojrzałe szyszki otwierają się uwalniając lekkie nasiona zaopatrzone 
w skrzydełka. Na zdjęciu żywotnik, popularnie z łaciny zwany tują 
(Thuia sp.)

Wszystko we własnych… pędach
Czasem żeby coś było dobrze zrobione, trzeba wziąć 

sprawy we własne ręce. Niektóre rośliny wykorzystują 
naprężenia w swoich tkankach, by dosłownie wystrzelić 
nasionko jak najdalej od siebie. Niecierpkom [zdj. 1.] ta 
sztuka pozwala na odrzucenie zawartości pękającej toreb-
ki owocu na odległość kilku metrów!

Może jednak złapać się kogoś innego?
Każdemu może przydać się pomoc. Są rośliny, które ko-

rzystają z niej całkiem bez pytania – niczym pasażerowie na 
gapę. ich owocki zaopatrzone są w mniejsze lub większe ha-
czyki, które wpinają się w sierść zwierząt lub ubrania ludzi. 
Dzięki temu przystosowaniu można odbyć podróż choćby 
uczepiwszy się przysłowiowego psiego ogona! Ten sposób 
wykorzystuje np. owoc łopianu – popularny „rzep”.

Podróż za jeden uśmiech
Zamiast zabierać się na gapę, można zaoferować trans-

portującemu zwierzęciu jakąś nagrodę. Może niekoniecznie 
w wypadku rośliny będzie to uśmiech, ale dobre wrażenie  
i odpowiedni wygląd zdecydowanie mają tu znaczenie.

A czy ty lubisz oglądać przystrojone soczystymi bar-
wami owoce jarzębiny, dzikiej róży, gruszy, jabłoni? Pew-
nie niektóre z nich kuszą cię do zabrania ich ze sobą lub 
zjedzenia? intensywne kolory zwracają też uwagę zwie-
rząt – dla nich to oznaka smakowitej nagrody. Zrywając 
i przenosząc owoce, równocześnie transportują zawarte 
w ich wnętrzu nasiona. Czasem zostawią je w zupełnie 
nowym miejscu – wyobraź sobie, jak daleko mogą np. po-
lecieć ptaki. Czasem zjadają je razem z miąższem – ale 
trawią tylko smakołyk, a zabezpieczone łupinami nasiono 
wędruje aż.. na drugi koniec przewodu pokarmowego i np. 
spod ptasiego ogonka wypada w zupełnie nowym miejscu 
zaopatrzone dodatkowo w porcję nawozu.

Jednak czy ktokolwiek zjada zielone owoce? Nie! 
W przyrodzie zieleń np. jabłka, mówi – zupełnie inaczej 
niż przyzwyczaiła nas sygnalizacja na drogach – „Stop! 
Jestem jeszcze niedobre! Nie zjadaj mnie!”. Taki owoc 
jest kwaśny i niesmaczny – mówimy, że jest niedojrzały. 

Niedojrzałe jest także nasiono w jego wnętrzu – nie móg-
łby wyrosnąć z niego nowy organizm, dlatego roślina nie 
chce, by już wyruszało w podróż.

Pozostawić sprawy własnemu… 
upadkowi

A może jednak nie robić nic i pozwolić porwać się 
biegowi wypadków? Z tej strategii korzystają najcięższe 
owoce – kasztany, żołędzie, orzechy. Po prostu spadają 
i czekają, co będzie dalej. Może ich okrągławy kształt 
pozwoli im się stoczyć po pochyłości? Może spadną do 
wody i popłyną dalej? A może zainteresują jakiegoś zbie-
racza? Wiele zwierząt uzupełnia teraz zimowe spiżarnie – 
np. sójki, które wbrew pozorom wcale nie wybierają się za 
morze. Aktywne jesienne zachowanie tych ptaków może 
przypominać przygotowania do podróży, ale to właś-
nie szykowanie zapasów tak je absorbuje. ich podziem-
ne skrytki są tak liczne, że sójka o niektórych zapomina  
i nieświadomie zostaje skrzydlatym ogrodnikiem (co dzie-
je się z nasionem zasypanym pod ziemią?). 

Lekkie podejście
Z drugiej strony można przecież przemieszczać się po-

woli, malowniczo, wręcz majestatycznie. Najlżejsze na-
siona łatwo pozwalają unosić się podmuchom wiatru – tu 
przodują „spadochrony”, np. mniszków lekarskich (popu-
larnych „dmuchawców”) i ostrożni polnych (popularnych 
„ostów”). Niektóre wykształciły różnorodne skrzydełka, 
które niczym śmigła przedłużają jeszcze ich lot. Spróbuj 
podrzucić i obserwować tor powietrznego ruchu owoców 
np. lipy, klonu, grabu [zdj. 2.], wiązu, czy też nasionek 
znalezionych w szyszkach [zdj. 3.].

Ten typ podróży pozwala na pokonywanie długich 
dystansów w szybkim tempie – zwróć uwagę, że na ot-
wartych miejscach pojawiają się jako pierwsze gatunki o 
lekkich nasionach – sosny, brzozy, wierzby.

Wszystko płynie
Podróżując czy to na krótkie dystanse dzięki grawita-

cji, czy też na dłuższe dzięki sile wiatru, owoce mają szan-
sę trafić na kolejny środek transportu – wodę. Oczywiście 
najczęściej korzystają zeń rośliny wodne i nadwodne, np. 
unoszące się na powierzchni jezior grążele żółte, czy też 
rosnące na wilgotnych siedliskach olchy.

Nawet deszcz może zabrać w podróż zarodniki 
mchów.

Różnorodność przyrody
Dzięki tak wielu różnym sposobom i przystosowaniom 

owoców i nasion do wędrówki, dla wszystkich gatunków 
znajduje się miejsce w przyrodzie. Do każdego zakątka 
rośliny mogą zawędrować, a ich obecność zmieniać śro-
dowisko i przygotowywać miejsce na przybycie kolejnych 
organizmów. Ale to już zupełnie inna piękna historia, któ-
rą możemy śledzić dzięki różnorodności przyrody.

Zachęcamy do odbywania własnych wędrówek w jej 
otoczeniu!

Natalia Wielechowska
Fot. archiwum MZPK
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Nadbużański Park Krajobrazowy

Jesień to czas poruszenia w przyrodzie, ale także okres 
powrotu aktywności w salach i na korytarzach szkolnych 
oraz na wyprawach i wycieczkach edukacyjnych.

Po letnim odpoczynku, dzieci i młodzież mają świeże 
siły do zdobywania nowych i ciekawych wiadomości oraz 
umiejętności. Początek jesieni to świetna pora do podglą-
dania i poznawania przyrody w swoim otoczeniu. Atrak-
cyjne, aktywizujące zajęcia są najlepszym sposobem, by 
zachęcać do rozbudowywania zasobu wiedzy, umiejętności 
i postaw przyjaznych środowisku. Dla nauczycieli, pomocą 
mogą być warsztaty organizowane przez ośrodki edukacji 
nieformalnej – takie jak parki krajobrazowe, które wcielają 
zasady edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Dla uczniów dodatkową motywacją mogą być konkur-
sy edukacyjne, gdzie za wykazaną wiedzę i umiejętności 
można zdobyć nagrody.
W Nadbużańskim Parku Krajobrazowym przygotowu-
jemy szereg konkursów przyrodniczych, do których za-
praszamy uczniów szkół wszystkich poziomów. Staramy 
się, by nasze propozycje konkursowe zachęcały do samo-
dzielnych poszukiwań, zgłębiania tematu, wyjścia w teren 
i odnalezienia odpowiedzi związanych z danym zagadnie-
niem.

Wspaniałe efekty konkursu
Corocznie organizowanym w NPK konkursem, któ-

rego finał Xii edycji odbył się 13 czerwca na polanie  
w miejscowości Garnek, są „Spotkania z przyrodą”. Za-
dania konkursowe przydzielone są do trzech kategorii 
wiekowych – różnią się stopniem trudności i metodami 
wykonania.

Do pierwszej kategorii zapraszamy uczniów klas i-iii. 
Wykonują oni prace plastyczne – staramy się, aby ich te-
matyka jak najbardziej działała na wyobraźnię i zachęcała 
do przemyśleń, które w pomysłowy sposób można zobra-
zować na papierze. W tym roku hasło Barwne przygody 
kropeleczki wody zaktywizowało najwięcej uczestników. 
Oglądaliśmy przedstawienia wody w różnych postaciach, 
zasilającej i ożywiającej przeróżne miejsca, a nawet ko-
miksy na temat jej podróży i przemian. Temat Łaty, łatki  
i ciapki zachęcił do rozejrzenia się po otoczeniu.

W drugiej kategorii konkurowały prace uczniów z klas 
iV-Vi. Tę grupę zachęcaliśmy do przyjrzenia się bardzo 
konkretnym aspektom przyrody, zostawiając jednak jak 
zawsze miejsce dla szerszej interpretacji tematu.Nadesła-
ne prace przedstawiały wspaniały efekt – autorzy wyszli 
w teren, samodzielnie poszukiwali rozwinięć dla tema-
tów „Woda i przyroda” oraz „igły i kolce”. Na wystawie  
w siedzibie NPK można podziwiać albumy i broszury peł-
ne samodzielnie wykonanych zdjęć, własnych obserwacji 

ATRAKCyJNA eDuKACJA PRZyRODNiCZA 
– finał konkursu 

„Nadbużańskie spotkania z przyrodą”

i przemyśleń autorów oraz odpowiednio wyselekcjonowa-
nej wiedzy zaczerpniętej ze źródeł.

Najwięcej pracy konkurs wymagał od najstarszych 
– realizujących zadania w iii kategorii gimnazjalistów. 
uczniowie przygotowywali albumy – opracowania prze-
prowadzonych projektów. Tu szczególnie doceniamy 
wkład pracy autora, pomysłowość w przygotowaniu i sta-
ranność analizy zagadnień. Cieszą nas własne przemyśle-
nia i wnioski autorów, punktują dobrze dobrane informa-
cje ze źródeł (zwracamy uwagę, że całe strony kopiowane 
np. z Wikipedii, bez dokonania selekcji informacji zdecy-
dowanie obniżają wartość pracy).

Gimnazjaliści zabrali nas w „Podróże w świecie przy-
rody” – podglądając podróżujące ptaki, inne organizmy 
lub proponując wyprawy w najwartościowsze przyrod-
niczo miejsca. uczestnicy konkursu przeprowadzali roz-
mowy i wyszukiwali źródła informacji na temat swojej 
okolicy i żyjących w niej organizmów realizując tematy: 
„Kajtek i przyjaciele – tradycyjne nazwy roślin, zwierząt 
i grzybów w naszej okolicy” oraz „Co Świątki widziały 
– opowieści i legendy związane z kapliczkami i krzyżami 
w mojej okolicy”.

Wręczenie nagród na leśnej polanie
Wszyscy laureaci, ich opiekunowie, przedstawicie-

le samorządu i parków krajobrazowych spotkali się na 
uroczystym wręczeniu nagród na polanie przy ścieżce 
przyrodniczej „uroczysko Ceranów”. Prace konkursowe 
podziwiali i nagrody wręczali zaproszeni goście: pani 
Anna Kania z Departamentu Środowiska urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego, pani urszula 
Woźniak – wice Wójt Gminy Sterdyń oraz pani Katarzy-
na Kołodziej – Sekretarz Gminy Ceranów. Wszystkich 
serdecznie powitali Dyrektor Mazowieckiego Zespołu 
Parków Krajobrazowych – pan Sylwester Chołast oraz 
Kierownik Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobra-
zowego – pani ewa Sychut-Czapla.

Dodatkową atrakcją dla finalistów były warsztaty 
przygotowane przez artystki ludowe: panią ewę Mitow-
ską i panią Wiesławę Kur, które prezentowały i zachęcały 
do spróbowania swoich sił w tworzeniu bibułowych kwia-
tów i obrazków z opłatka oraz w hafcie. Po uroczystym 
wręczeniu nagród nastąpiła pora na wymianę wrażeń, 
doświadczeń i posilenie się kiełbaską upieczoną nad og-
niskiem. 

Niewątpliwie wśród zebranych nie brakowało osób 
potrafiących docenić wartości przyrodnicze, historyczne, 
czy kulturowe. Prace zgłoszone na konkurs miały bardzo 
wysoki poziom merytoryczny i estetyczny. Cieszymy się, 
że dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu 
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Przestawiciele samorządów byli dumni z efektów pracy młodych 
Mazowszan

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
mogliśmy je nagrodzić oraz przyznać liczniejsze niż w po-
przednich edycjach wyróżnienia. W tym roku postawili-
śmy na obserwacje – młodzi przyrodnicy otrzymali sprzęt 
optyczny – atrakcyjne mikroskopy i lornetki oraz atlasy  
i przewodniki, które pomogą im poznawać podglądane 
organizmy.

Laureatami konkursu zostali:

I KATEGORIA
Laureat Opiekun Szkoła
I miejsce
Jowita Brzozowska Aneta Osińska SP Pokrzywnica
II miejsce
Zuzanna Szymańska Beata Końsko SP Grygrów
III miejsce
Anna Kamińska Małgorzata Oblińska SOSW Zuzela
wyróżnienia
Kacper Szczepanik Barbara Kochanowska SP 3 Łochów
Magdalena Kocon Beata Końsko SP Grygrów
Michał Pieńkos Celina Kosek SP Pokrzywnica
Wiktoria Kowalczyk Zofia Kowalczyk SP Kołodziąż
Dominika Pękul Lidia Akonom SP 1 Łochów
Artur Kozioł Barbara Kochanowska SP 3 Łochów
Weronika Gamdzyk Aleksandra Rosłon SP 3 Łochów
Wiktoria Butryn Danuta Pióro SP 3 Łochów
inka Lis Bożena Fedorczyk SP 1 Łochów
Krystian Stańczuk Danuta Kołodziej SP Ceranów
II KATEGORIA
Laureat Opiekun Szkoła
I miejsce
Joanna Lempek Małgorzata Głozak SP Drażniew
II miejsce
Julia Stasiuk Jadwiga Szymańska SP Sterdyń
III miejsce
Oliwia Strączewska Joanna Arbuzińska SP 3 Pułtusk
wyróżnienia
Natalia Kuchta Joanna Arbuzińska SP 3 Pułtusk
Mariusz Zębrowski Jacek Omieciuch SP Rytele Święckie
Wojciech Kocon Maria Mastalerczuk SP Grygrów
Mateusz Kowalczyk Zofia Kowalczyk SP Kołodziąż
ilona Dębkowska Sylwia ilczuk SP Sadowne
Adam Słowik Krystyna Tomasik SP Sadowne

Już najmłodsi uczestnicy konkursu potrafią uważenie obserwować 
świat i przedstawić innym efekty swoich przemyśleń

Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w kon-
kursach w bieżącym roku szkolnym!

Organizacja Xii edycji konkursu „Nadbużański spot-
kania z przyrodą” dofinansowana przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, w formie dotacji, w kwocie 18 276,50 zł.

Natalia Wielechowska
Fot. archiwum MZPK

III KATEGORIA
Laureaci Opiekun Szkoła
I miejsce
Anna Rudaś
Milena Sińczuk

Jadwiga Szymańska PG Sterdyń

II miejsce
Milena Sternicka
Dagmara Roguska

Magdalena Piesio PG Łochów

III miejsce
Maria Zalewska
Kinga Czarnocka

Beata Lipińska PG Przesmyki

wyróżnienia
Adam Pytel Małgorzata Gęsina PG Sabnie
Monika Sieniecka
Robert Woźniak

ewa Zwierzyńska PG Korczew

Magdalena Kałan
Zuzanna Zwierzyńska

ewa Zwierzyńska PG Korczew

Natalia Gajowniczek
izabela Sińczuk

Jadwiga Szymańska PG Sterdyń

Dominika Zdanowska
Łukasz Matusik

Magdalena Piesio PG Łochów

Monika Jagiełło
Aniela Benedykciuk

Małgorzata Gęsina PG Sabnie

Milena Bakońska
Monika Prokopczuk

Jadwiga Szymańska PG Sterdyń

Aleksandra Kamińska
Rafał Krajewski

hanna Pogorzelska PG Łochów

Klaudyna Pogorzelska
Patrycja Kalata

Magdalena Piesio PG Łochów
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ZGADYWANKI-HARCOWANKI
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Zabytki i kultura Mazowsza

Kościół Świętego Wawrzyńca w Gliniance� fot. archiwum MZPK

Kościół w Gliniance prawdopodobnie powstał w miejscu 
pierwotnego drewnianego kościoła Św. Ducha z XVi wie-
ku, ufundowanego przez podstolego czerskiego Wawrzyń-
ca Dobrzynieckiego herbu Ciołek. istniejący do dziś drew-
niany Kościół Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem 
Św. Wawrzyńca powstał w 1763 roku. W 1883 r. dobudo-
wane zostały dwie zakrystie, murowana z cegieł oraz drew-
niana. Na terenie kościoła znajduje się także drewniana 
dzwonnica z XViii wieku ozdobiona figurą św. Wawrzyń-

ca. Wnętrze świątyni posiada wystrój barokowy. Bardzo 
ciekawym elementem znajdującym się na belce tęczowej 
jest późnogotycki krucyfiks z XVi wieku. Dach pokryty 
blachą jest dwukalenicowy z małą wieżą na sygnaturkę,  
w której umieszczono najmniejszy z dzwonów. Konstrukcja 
świątyni jest zrębowa. Ciekawostką jest fakt, że w tym koś-
ciele kręcone były sceny do popularnych seriali telewizyj-
nych „Ojciec Mateusz” oraz „Plebania”.

Katarzyna Grajda



Kwartalnik dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl
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Pomniki przyrody Mazowsza

Aleja Lipowa położona jest w miejscowości Łoś, gmina Prażmów, w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobra-
zowego, nieopodal rezerwatu „Skarpa Jeziorki”. Posiada ona status pomnika przyrody i złożona jest łącznie z 50 
drzew, wśród których możemy wyróżnić: 29 lip drobnolistnych, 20 kasztanowców oraz 1 dąb szypułkowy. Świet-
ność alei lipowej staramy się przywrócić od roku 2011. W tym celu wykonujemy szereg zabiegów pielęgnacyjny, 
poczynając od wiosennego lepowania pni drzew i jesiennego grabienia liści, w celu zabezpieczenia drzew przed 
niebezpiecznym szkodnikiem owadzim – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, po tegoroczne wykonanie skom-
plikowanych zabiegów pielęgnacyjnych, polegających na przeprowadzeniu cięć korygujących i sanitarnych, jak 
również założeniu wiązań podtrzymujących korony drzew i wprowadzeniu dodatkowych nasadzeń lip drobnolist-
nych, w celu przywróceniu dawnego układu drzew. Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Marcin Fuzowski


