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ZAPRASZA NA 

DZIEŃ OTWARTY 
W MAZOWIECKIM PARKU 

KRAJOBRAZOWYM 
IM. CZESŁAWA ŁASZKA

3 WRZEŚNIA 2011 R. (SOBOTA) 
OD GODZINY 10.00 DO 15.00

NA UL. SUŁKOWSKIEGO 11, 05-400 OTWOCK
I W OŚRODKU EDUKACYJNO-MUZEALNYM „BAZA TORFY” 

UL. TORFY2, 05-480 KARCZEW

Mazowiecki Zespół Parków Kra-
jobrazowych rozpoczyna cykl pre-
zentacji dotyczących logo poszcze-
gólnych Parków. W każdym numerze 
opisywać będziemy charakterystycz-
ny symbol roślinę lub zwierzę repre-
zentujące wybrany park. 

Nasz cykl rozpoczynamy od logo 
Mazowieckiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych, który przedstawia 
lecącego bociana czarnego na tle kon-
turów województwa mazowieckiego. 
To logo zostało wyłonione w trakcie 
konkursu pn. „Logo Mazowieckiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych”, 
który odbył się 8 czerwca 2010 roku na 
terenie Bazy „Torfy”. Uczestnicy kon-
kursu w swoich pracach bardzo często 
prezentowali motyw wierzby oraz 
bociana czarnego. Spośród wyróżnio-
nych i nagrodzonych prac wyłoniono 
charakterystyczne elementy, które 
pomogły w opracowaniu graficznym 
profesjonalnego logo Mazowieckiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych. 

Niewiele osób wie, że nasz dobrze 
znany bocian biały (Ciconia ciconia) 
ma mniej popularnego kuzyna, pro-
wadzącego bardziej skryty tryb życia 
– bociana czarnego (Ciconia nigra), 
potocznie zwanego „hajstrą”. Jego 
sylwetka i lot przypomina bociana 

białego, ale wyróżnia się ubarwie-
niem – przeważają czarne pióra, je-
dynie na brzuchu białe, zaś dziób, 
okolice oka oraz nogi są czerwone. 
U młodych osobników dziób i nogi są 
szarozielone. Rzadko też wydają tak 
dobrze nam znane klekotanie, a jedy-
nie chrapliwe lub sapiące dźwięki. 

Bocian czarny jest w Polsce ga-
tunkiem objętym ochroną, a także 
dodatkowo wokół gniazd w okresie 
lęgowym tworzone są strefy ochronne 
o promieniu 500 m oraz całoroczna ści-
sła strefa ochronna w promieniu około 
100 m od gniazda. Obecnie liczebność 
gatunku w Polsce szacowana jest na 
około 1200 par, a w MZPK znajduje 
się 16 gniazd tych rzadkich ptaków.

Bocian czarny jest ptakiem typo-
wo wędrownym. Zasięg jego wystę-
powania obejmuje głównie Eurazję 
i wschodnią Europę oraz półwysep 
Pirenejski. Na zimowiska odlatuje 
już w sierpniu i do marca jego tym-
czasowym domem staje się środkowa 
i wschodnia Afryka oraz Gibraltar. 
Na terenie Mazowieckiego Zespołu 
Parków Krajobrazowych najłatwiej 
zaobserwować bociany czarne na te-
renach bezleśnych podczas odlotów 
na zimowiska, kiedy to żerują na roz-
ległych rozlewiskach. 

Bociany czarne z racji swojej 
skrytości i płochliwości, zajmują sta-
nowiska w głębi lasów i są trudnym 
obiektem do wypatrzenia nawet dla 
wytrwałego obserwatora. Najczęściej 
zasiedlają drzewostany w pobliżu 
leśnych mokradeł i strumieni, któ-
re są miejscem łowów ryb, płazów, 
owadów i skorupiaków. Pary budują 
kilka gniazd, które w poszczególnych 
sezonach lęgowych zajmowane są 
przemiennie. Waga gniazda może 
dochodzić nawet do pół tony. Okres 
lęgowy przypada od kwietnia do 
maja, ptaki wyprowadzają jeden lęg 
w roku, a w gnieździe zwykle wy-
stępuje od 2 do 5 piskląt, którymi 
opiekują się oboje rodzice. Przez cały 
okres karmienia jednego młodego 
bociana jego rodzice muszą mu do-
starczyć około 40 kg ryb i płazów.

Pamiętajmy o utrzymaniu natu-
ralnego charakteru cieków wodnych 
i mokradeł w lasach, które są źródłem 
pokarmu dla bocianów czarnych, a na 
pewno ten piękny ptak będzie się po-
jawiał w naszych lasach częściej.

Bocian czarny jest również 
w logo Mazowieckiego parku Krajo-
brazowego im. Czesława Łaszka, ale 
jest to bocian stojący.

SYMBOLE MZPK
BOCIAN CZARNY

PRZEWIDUJEMY 
WIELE ATRAKCJI M.IN.: 
WARSZTATY 
GARNCARSKIE, 
WIKLINIARSKIE, 
ZAJĘCIA 
WYCINANKARSKIE, 
GRY I ZABAWY 
DLA NAJMŁODSZYCH, 
STOISKO INFORMACYJNE,
MOŻLIWOŚĆ 
WYPOŻYCZENIA 
ROWERÓW

MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
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Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka

8 czerwca 2011 r. o godzinie 11.00 na terenie siedziby 
Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w 
Otwocku przy ul. Sułkowskiego11, odbył się finał przyrod-
niczego konkursu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z te-
renu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława 
Łaszka pn. „Mazowieckie Lasy – Skarbem Przyrody”.

Rok 2011 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogól-
ne ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów, w związku 
z tym Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ogłosił 
konkurs związany z tematyką otaczających nas pięknych 
lasów mazowieckich. Współorganizatorem konkursu był 
Urząd Miasta Otwocka.

Celem już dziewiętnastej edycji konkursu przyrodni-
czego było rozbudzenie świadomości ekologicznej, edu-
kacja ekologiczna, inspirowanie dzieci i młodzieży do 
poznawania najbliższej okolicy i walorów przyrodniczych 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach tematycz-
nych dla różnych grup wiekowych:

„Drzewa Mazowieckiego Parku” – konkurencja 
plastyczna dla najmłodszych, czyli uczniów z klas I-III 
szkół podstawowych. Zadanie polegało na wykonaniu, 
dowolną techniką, pracy plastycznej w formacie A4 pre-
zentującej najciekawsze drzewa występujące na terenie 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 

„Las w obiektywie” – konkurs fotograficzny skiero-
wany do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Tema-
tyka pracy związana była z mazowieckim lasem. 

„Las jako ekosystem – moja wymarzona lekcja w 
terenie” – konkurs dla gimnazjalistów. Uczestnicy mieli 
na celu indywidualne stworzenie prezentacji multimedial-
nej (w programie Power Point) ze scenariuszem tereno-
wych, edukacyjno-przyrodniczych zajęć lekcyjnych. 

Finał konkursu uroczyście otworzył, rozdając nagrody 
i dyplomy, Dyrektor MZPK, Pan Sylwester Chołast. 
Na imprezę przybyli także zaproszeni goście: m.in. Pan 
Andrzej Nocoń Zastępca Prezesa WFOŚiGW, Pani 
Michalina Ochnal przedstawiciel Urzędu Marszałkowskie-
go w Warszawie, Pan Tomasz Atłowski Przewodniczący 
Rady Powiatu Otwockiego, Panie Elżbieta Mazek i Marta 
Szymańska przedstawicielki Urzędu Miasta Otwocka oraz 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów Pan Artur Dawidziuk.

A oto wyniki przyrodniczego konkursu edukacyjnego 
dla szkół:

Kategoria I
Miejsce I: Jan Matosek – Szkoła Podstawowa 

w Człekówce 

Miejsce II: Katarzyna Bąk – Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Otwocku 

Miejsce III: Małgorzata Sikorska – Szkoła Podstawowa 
w Kątach 
Kategoria II

Miejsce I: Szymon Gajak – Szkoła Podstawowa Nr 96 
w Otwocku 

Miejsce II: Aleksandra Wiewióra – Szkoła Podstawowa 
w Starej Wsi 

Miejsce III: Mateusz Dąbrowski – Szkoła Podstawowa 
w Ostrowie 

Finał konkursu  fot. archiwum MZPK

Laureat konkursu fot. archiwum MZPK

Finał konkursu „Mazowieckie 
Lasy – Skarbem Przyrody”
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Kategoria III 
Miejsce I: Joanna Poświętna – Gimnazjum Nr 103 

w Warszawie
Miejsce II: Cezary Michalczyk – Gimnazjum Nr 4 

w Otwocku 
Miejsce III: Katarzyna Maj – Gimnazjum Nr 2 

w Otwocku 
Na tegorocznym finale konkursu dopisały słońce 

i uśmiechy dzieci. Wspaniałe nagrody główne dla 
zwycięzców i wyróżnionych ufundował Wojewódzki 

Laureatka konkursu fot. archiwum MZPK

Nagrodzeni fot. archiwum MZPK

Wręczanie nagród fot. archiwum MZPK

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 

Pozostałe atrakcje w postaci ogródka zabaw, waty cu-
krowej i poczęstunku ufundowane zostały przez Urząd 
Miasta Otwocka. Jak zwykle mogliśmy liczyć na pomoc 
ze strony Zakładów Piekarskich „Oskroba”, które były 
sponsorem wyrobów cukierniczych.

Po uhonorowaniu nagrodzonych wszyscy licznie przy-
byli uczestnicy (ponad 300 osób) mogli bawić się podczas 
warsztatów edukacyjnych, prowadzonych przez pracow-
ników MZPK. Wśród atrakcji tego dnia znalazły się m.in. 
zajęcia plastyczne, puzzle przyrodnicze, koło fortuny, 
krzyżówka, w których każdy mógł uczestniczyć i zdobyć 
nagrodę w postaci okazjonalnego znaczka oraz interesu-
jącej książki.

Odbyły się także zajęcia, w których można było wy-
konać własnoręcznie miodową świeczkę z węzy pszcze-
larskiej.

Gratulujemy wszystkim laureatom! Uważamy, że nasz 
konkurs jest doskonałą okazją do poznawania w praktyce 
uroków Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W tym 
roku dzieci wykazały się dużą pomysłowością i zaanga-
żowaniem. Liczymy, że za rok będziemy się równie wy-
śmienicie bawić.

Katarzyna Grajda
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Chojnowski Park Krajobrazowy

ZAPROSZENIE 
NA ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ 

„DOLINĄ JEZIORKI”
16 listopada 2010 r. podczas uroczystego finału kon-
kursu pn. „Ścieżka rowerowa po Chojnowskim Parku 
Krajobrazowym i Gminie Prażmów” organizowanym 
przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych wraz 
z Gminą Prażmów, nastąpiło otwarcie ścieżki rowerowej 
„Doliną Jeziorki”.

To urokliwe miejsce zlokalizowane jest około trzy-
dziestu kilometrów na południe od Warszawy. Trasa 
ścieżki rowerowej mierzy około 16 kilometrów i można ją 
przebyć w kilka godzin.

Początek ścieżki rowerowej znajduje się w pobli-
żu Urzędu Gminy Prażmów. Usytuowana jest tam wia-
ta, gdzie można spożyć posiłek lub schronić się przed 
deszczem. Godnym uwagi miejscem jest cmentarz, na 
którym znajduje się mogiła jedenastu powstańców z od-
działu Władysława Grabskiego. Kolejnym przystankiem 
może być klasycystyczny kościół parafialny z XIX wieku 
pod wezwaniem Świętego Franciszka. Niedaleko szlaku 
można obejrzeć dwór Ryxów, zbudowany w 1820 roku 
przez majora Ryxa, do którego rodziny w XIX wieku na-
leżał Prażmów. Jadąc ścieżką rowerową mijamy mostek 
na rzece Jeziorce, która jest lewym dopływem Wisły, 
a swój początek ma w Dębinach Osuchowskich.

Następnie ścieżka skręca na północ i prowadzi wzdłuż 
Jeziorki. Pod względem przyrodniczym jest to wspania-
łe połączenie skarpy rzeki z krajobrazem o charakterze 
leśnym,łąkowym i polnym. Trasą rowerową dojedziemy 
do miejscowości Zawodne, gdzie można podziwiać typo-
wo leśny charakter krajobrazu. 

Przejeżdżając przez tory kolejowe dotrzemy do miej-
scowości Prace Duże, która położona jest nad rzeką 
Tarczynką. Znajdują się tutaj lasy łęgowe i olszowe, 
a cechą charakterystyczną rzeki jest wąskie i meandrujące 
koryto. W Pracach Dużych podziwiać można zbudowany 
w 1930 roku dla Apolinarego Budnego murowany dwór 
o cechach neoklasycystycznych.

Następnie ścieżka łączy się z niebieskim szlakiem 
biegnącym z Tarczyna do Głoskowa. Po drodze można-
podziwiać leśne siedliska borowe, jak również olszowe 
i łęgowe. Podążając dalej na północny wschód dojeż-
dżamy do miejscowości Łoś, potem ścieżka skręca na 
zachód kierując turystów skrajem rezerwatu Skarpa 
Jeziorki. Miejsce to warto odwiedzić, ponieważ można 
w nim obserwować drzewo pochodzące z Ameryki Pół-
nocnej – Tulipanowiec amerykański. Rezerwat obejmu-
je powierzchnię 7,13 ha i chroni las, który kiedyś był 
parkiem dworskim. Osobliwością krajobrazową jest 
występująca w nim skarpa rzeczna, która wznosi się kil-
kanaście metrów nad poziomem rzeki. Spotkać tu moż-
na przepiękny starodrzew dębowy z domieszką buków, 
wiązów, modrzewi, klonów, jesionów, jaworów, sosen 
i świerków. Kolejnym przystankiem w miejscowości 
Łoś jest pomnikowa aleja drzew, składająca się z pięć-
dziesięciu drzew – głównie kasztanowców i lip. Aleja Lipowa w Łosiu fot. archiwum MZPK
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Ciekawym punktem może być stadnina koni w Nowym 
Prażmowie, w której miłośnicy tych pięknych zwierząt 
znajdą ukojenie od miejskiego gwaru. W drodze powrot-
nej odwiedzamy ponownie miejscowość Zawodne, gdzie 
znajduje się zabytkowy młyn z początku XX wieku.

Kulminacją naszej wycieczki jest Prażmów.Na ścież-
ce rowerowej znajdują się tablice informacyjne o leśnych 
„cudach natury”. 

Zachęcamy do odwiedzenia tak urokliwego miejsca 
i połączenia aktywnej metody wypoczynku z szeroko ro-
zumianą turystyką leśną. 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych składa 
podziękowania Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej za sfinansowanie tego 
przedsięwzięcia, Wójtowi Gminy Prażmów oraz Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Tarczyn za pomoc przy realizacji 
zadania.

Marcin Fuzowski

Rezerwat Skarpa Jeziorki fot. archiwum MZPK

Rzeka Jeziorka w miejscowości Zawodne fot. archiwum MZPK

Śluza przy młynie w Zawodnem fot. archiwum MZPK
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Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby

Ogólnopolski konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe 
Polski” odbywa się od 2002 roku i obejmuje swoim zasię-
giem 15 województw. Jego głównym celem jest populary-
zacja obszarów chronionych, jakimi są parki krajobrazo-
we oraz wiedzy z zakresu ochrony przyrody i ekologii. 

Pierwotnie, konkurs odbywał się tylko na terenie jednego 
województwa i dotyczył parków krajobrazowych wojewódz-
twa poznańskiego, był to rok 1996. W ramach nawiązanej 
współpracy w 2001 roku Dolnośląski Zespół Parków Kra-
jobrazowych wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego w roku 2002 zorganizował 
kolejną edycję, tym razem pod nową nazwą „Poznajemy 
Parki Krajobrazowe Polski”. Od tamtej pory konkurs zyskał 
rangę ogólnopolskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów 
szkół gimnazjalnych z obszarów chronionych i przebiega w 
dwóch częściach: wojewódzkiej i ogólnopolskiej. 

I. Część wojewódzka składa się z pięciu etapów: 
1.  szkolnego – rywalizują ze sobą uczniowie danej szkoły 

w celu wyłonienia czteroosobowej drużyny, która bę-
dzie brała udział w kolejnych etapach

2.  gminnego – rywalizują ze sobą szkoły w obrębie danej 
gminy

Konkurs „Poznajemy Parki 
Krajobrazowe Polski”

3.  parkowego – rywalizują szkoły reprezentujące gminę 
w obrębie danego parku krajobrazowego

4.  wojewódzkiego – rywalizują szkoły reprezentujące po-
szczególne parki.
II. Część ogólnopolska – piąty etap konkursu to rywa-

lizacja szkół, które zwyciężyły w finałach wojewódzkich. 
W trzech pierwszych etapach uczestnicy rozwiązują test skła-
dający się z 25 pytań, z których 15 to pytania ogólne dotyczą-
ce wiedzy przyrodniczej a pozostałe 10 pytań dotyczy par-
ków krajobrazowych danego województwa. W 4 i 5 etapie 
dodatkowo uczestnicy muszą rozpoznać chronione gatunki 
roślin i zwierząt. Ponadto w etapie 5 odbywa się konkurencja 
dotycząca rozpoznawania pospolitych gatunków roślin, in-
terpretowania mapy topograficznej oraz zadania zespołowe. 

Na poszczególnych etapach przewidziane są nagrody. 
Nagrodą za zwycięstwo w etapie wojewódzkim jest udział 
w zielonej szkole, podczas której odbywa się finał ogól-
nopolski. Oprócz cennych nagród uczestnicy finału mają 
okazję poznać ciekawe zakątki Polski. 

W tegorocznej X edycji na terenie województwa ma-
zowieckiego w pierwszym etapie szkolnym udział wzięło 
447 uczniów z 28 szkół położonych w 24 gminach znajdu-

Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski  fot. archiwum MPK
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jących się na terenie 5 parków. Po 
tym etapie wyłoniono 28 cztero-
osobowych drużyn: 
! Nadbużański PK – 8 drużyn 
! Kozienicki PK – 2 drużyny
! Mazowiecki PK – 7 drużyn 
! Chojnowski PK – 9 drużyn 
! Brudzeński PK – 2 drużyny 

Drużyny te w etapie parko-
wym rywalizowały o zwycięstwo 
i udział w finale wojewódzkim. 
Tak przedstawiały się wyniki tego 
etapu:
Nadbużański Park Krajobrazowy:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum 

w Łochowie
II miejsce – Gimnazjum 

w Jadowie
III miejsce – Gimnazjum 

w Sadownem
Chojnowski Park Krajobrazowy:
I miejsce – Gimnazjum 

w Złotokłosie
II miejsce – Zespół Szkół 

w Brześciach
III miejsce – Publiczne Gimnazjum 

w Prażmowie
Mazowiecki Park Krajobrazowy:

I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Kołbieli
II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Józefowie
III miejsce – Gimnazjum nr 2 w Otwocku

Brudzeński Park Krajobrazowy:
I miejsce – Gimnazjum w Brudzeniu Dużym

II miejsce – Publiczne Gimnazjum w Starych 
Proboszczewicach
Kozienicki Park Krajobrazowy:

I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych
II miejsce – Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce-

Letnisko
Zespoły, które zajęły I miejsca w poszczególnych par-

kach przyjechały 3 marca 2011 r. na finał wojewódzki do 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego, do Ośrodka Edukacji 

Gimnazjum w Brudzeniu Dużym fot. archiwum MZPK

Gimnazjum w Złotokłosie  fot. archiwum MZPK
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Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych 
w Jedlni-Letnisko. Po sprawdzeniu testów z wiedzy ogólnej, 
wiedzy o parkach krajobrazowych Mazowsza oraz znajomo-
ści chronionych gatunków zwierząt i roślin wyłoniono zwy-
cięzców. Klasyfikacja drużyn przedstawiała się następująco:
I miejsce drużyna reprezentująca Chojnowski PK – 

Gimnazjum w Złotokłosie
II miejsce drużyna reprezentująca Nadbużański PK – 

Publiczne Gimnazjum w Łochowie
III miejsce drużyna reprezentująca Mazowiecki PK – 

Publiczne Gimnazjum w Kołbieli
IV miejsce drużyna reprezentująca Brudzeński PK – 

Gimnazjum w Brudzeniu Dużym

Zwycięzcy z Gimnazjum w Złotokłosie fot. archiwum MZPK

Laureaci z Publicznego Gimnazjum w Kołbieli  fot. archiwum MZPK

V miejsce zajęła drużyna re-
prezentująca gospodarzy tj. 
Kozienicki PK z Publicznego
Gimnazjum w Świerżach Górnych.

Wszyscy uczestnicy z rąk za-
stępcy dyrektora Pana Roberta 
Beliny otrzymali nagrody ufundowa-
ne przez WFOŚiGW w Warszawie. 

A było o co walczyć. Nagroda-
mi były m.in.: notebooki, rowery, 
namioty, śpiwory i książki. 

Dodatkową nagrodą dla zwy-
cięskiej drużyny z Gimnazjum 
w Złotokłosie był wyjazd na tzw. 
zieloną szkołę, podczas której od-
był się finał ogólnopolski, czyli 
5 etap konkursu.

Skład zwycięskiej drużyny 
z Gimnazjum w Złotokłosie, opie-
kun p. Izabela Warska

1. Zuzanna Warska
2. Weronika Witkowska
3. Aleksandra Frączak
4. Weronika Szymaniak

Finał
W tym roku czteroosobowe drużyny z 14 województw 

spotkały się 17 maja w Zwierzyńcu na Roztoczu w wo-
jewództwie lubelskim. Gospodarzem i organizatorem 
V krajowego etapu był Zespół Lubelskich Parków Krajo-
brazowych.

Drużyny gimnazjalistów stanęły do rywalizacji w trzech 
konkurencjach: testu sprawdzającego ogólne wiadomości 
z zakresu przyrody, ekologii i ochrony środowiska, testu 

Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby
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Publiczne Gimnazjum w Łochowie  fot. archiwum MZPK

Publiczne Gimnazjum w Świerżach Górnych  fot. archiwum MZPK

dotyczącego parków krajobrazowych Polski oraz konku-
rencji polegającej na rozpoznawaniu gatunków rodzimej 
fauny i flory. Drużyny, które zdobyły najwyższą liczbę 
punktów przeszły do drugiego etapu konkursu, który doty-
czył topografii. Rozwiązywali oni między innymi test wie-
dzy oraz zadanie z mapą. Wielość etapów i trudność konku-
rencji pozwoliła na wyłonienie młodzieży, która nie tylko 
opanowała w stopniu bardzo dobrym podstawową wiedzę 
o środowisku, ale zna dokładnie walory przyrodnicze, kra-
jobrazowe i historyczne parków krajobrazowych Polski.

Laureatami konkursu zostali:
1.  Publiczne Gimnazjum w Krasocinie – woj. łódzkie
2.  Gimnazjum nr 1 w Ustroniu – woj. śląskie
3.  Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie 

Podlaskim – woj. lubelskie

Drużyna reprezentująca 
Mazowiecki Zespół Parków 
Krajobrazowych z Publiczne-
go Gimnazjum w Złotokłosie 
(opiekun p. Izabela Warska) 
zajęła IV miejsce.

Zwycięzcy dostali cenne 
nagrody a pozostali uczestnicy 
upominki ufundowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie oraz Urząd 
Marszałkowski w Lublinie. 

Po zakończeniu konkursu 
wszyscy uczestnicy, podczas 
dwudniowej zielonej szkoły, 
mieli okazję poznać piękne 
tereny Roztocza. 

Udział w konkursie o Parkach Krajobrazowych Polski 
daje młodzieży możliwość nie tylko rywalizacji, spraw-
dzenia swojej wiedzy, zdobycia cennych nagród, ale rów-
nież jest okazją do poznania wielu interesujących osób 
i ciekawych miejsc Polski.

Kolejna edycja konkursu „Poznajemy Parki Krajobra-
zowe Polski” rok 2011/2012 rozpocznie się już w listopa-
dzie tego roku. Zachęcamy wszystkich gimnazjalistów do 
udziału w konkursie i życzymy jak najlepszych wyników.

Koordynator mazowiecki X edycji konkursu PPKP
Jolanta Tabor
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Brudzeński Park Krajobrazowy

Wiedza i emocje zmieniają sposób widzenia. Brudzeń-
ski Park krajobrazowy może zauroczyć swoim krajobra-
zem i przyrodą – posiada tak wiele miejsc malowniczych, 
a jego krajobraz przeczy potocznym opiniom o monoton-
nej równinie mazowieckiej. Jeżeli umie się patrzeć, do-
strzeże się też zachowany gdzieniegdzie krajobraz kultu-
rowy – świadectwo umiejętności współistnienia dawnych 
mieszkańców terenu z naturą. Poznanie historii parku 
sprawia, że odnajdujemy ślady życia w nieprzypadko-
wych przebiegach dróg, skomponowanych układach prze-
strzennych, drzewach sadzonych w zaplanowany sposób. 
Świadomość ważnych zdarzeń historycznych, które się tu 
rozstrzygały zmienia nasze widzenie i pobudza emocje. 
Miejsca nabierają nowych znaczeń, a park staje się jeszcze 
piękniejszy. 

Na terenie parku występują nieliczne obiekty budow-
lane o charakterze zabytkowym, są to przede wszystkim 
pozostałości po osadach młynarskich. 

Większość młynów, które działały jeszcze na począt-
ku wieku XX już nie istnieje, o ich lokalizacji świadczą 
jedynie pozostałości fundamentów. Ruinę fundamentów 
młyna można odszukać w Lasotkach, Janoszycach 
i Sikorzu (nad Skrwą). W dobrym stanie są budynki 
zagrody młynarskiej (młyn murowany i dom młynarza) 
w Radotkach. 

Interesującym obiektem jest zespół podworski w Kar-
wosiekach Cholewicach. W jego skład wchodzi dwór (do 
niedawna użytkowany przez szkołę, obecnie funkcjonuje 
jako budynek mieszkalny), założenie parkowe i pobliski 
folwark. Dodatkowym atutem tego miejsca jest niewątpli-
wie malownicze położenie na wysoczyźnie i rozlegające 
się z jego terenu dalekie otwarcia widokowe. Niestety, 
obiekt ten jest w złym stanie technicznym.

W granicach parku znajduje się ponadto folwark 
(obecnie stadnina koni) w Janoszycach o wysokich wa-
lorach krajobrazowych.

Przeważająca większość cennych obiektów budowla-
nych znajduje się w granicach otuliny parku. Szczególnie 
interesujące, i co ważne, w najlepszym stanie technicznym 
są zespoły kościelne. Z materiałów źródłowych wynika, 
że wszystkie pięć parafii (Bądkowo Kościelne, Stara Bia-
ła, Brwilno Górne, Siecień i Sikórz) erygowano pomiędzy 
XII a XIV wiekiem. Obecnie istniejące budowle kościo-
łów są późniejsze. W granicach otuliny parku znajdują się 
trzy budowle kościołów (Bądkowo Kościelne, Brwilno 
Górne i Sikórz). Cennym obiektem jest jedyny w oko-
licy istniejący do dzisiaj drewniany kościół pod wezwa-

ZARYS HISTORII I WALORY 
KULTUROWE REGIONU BPK

niem św. Andrzeja w Brwilnie Górnym z 1740 roku oraz 
wchodząca w zespół zabudowań kościelnych dzwonnica. 
Wewnątrz kościoła znajdują się zasługujące na uwagę: 
ołtarz główny Matki Bożej z początku wieku XVII (prze-
niesiony z kościoła Sióstr Norbertanek z Płocka po ka-
sacie zgromadzenia w 1819 r.), ludowe rzeźby Chrystusa 
ukrzyżowanego z XVIII wieku oraz w ołtarzu głównym, 
rzeźba Matki Bożej z końca XV w. 

Świadkami przemian społecznych oraz przebudowy 
struktury wsi z czasów nowożytnych są zespoły dwor-
sko-folwarczne w Brudzeniu Dużym, Srebrnej i Siko-
rzu, wpisane do rejestru zabytków. Obecnym zabudo-
waniom dworów z XIX wieku (eklektyczne), towarzyszą 
zabudowania folwarczne o typowym rozplanowaniu 
wokół prostokątnego dziedzińca gospodarczego usytuo-
wane w pobliżu budynku-dominanty. Na terenie otuliny 
parku znajdują się nieliczne drewniane domy z przeło-
mu XIX i XX wieku. W ewidencji zabytkowej znajdują 
się dwa domy w Murzynowie usytuowane przy drodze 
poprowadzonej nad brzegiem Wisły. Jeden, tzw. ,,dom 
przewoźnika” – nr 11 położony jest w granicach otuliny 
parku oraz drugi mieszczący muzeum nr 12, w bezpo-
średnim sąsiedztwie otuliny. Reliktem dawnej zabudowy 
wiejskiej są również dwa domy nieuwzględnione w re-
jestrze czy ewidencji w Bądkowie Kościelnym. Na te-
renie otuliny parku występują ślady jeszcze do niedawna 
charakterystycznych dla tych terenów, zabudowań osad 
młyńskich. Z osady młyńskiej w Cierszewie, położonej 
w rozległej dolinie z rozlewiskami Skrwy, pozostał je-
dynie dom młynarza (po remoncie). Obecnie na terenie 

Antonówka – zabytkowy drewniany budynek w Brwilnie  
fot. archiwum MZPK
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dawnego zespołu funkcjonuje ośrodek rekreacyjny. Do-
brze zachowane są pięknie położone w rozległej dolinie 
Wierzbicy: zagroda w Wyszynie (młyn i dom mieszkal-
ny, 2. polowa XIX wieku) oraz młyn w Kobiernikach 
(początek XX wieku). Na terenie otuliny znajdują się 
wsie o zróżnicowanym układzie: Bądkowo Kościelne 
– ulicówka, Murzynowo – rządówka (wzdłuż brzegu 
Wisły), Brudzeń i Sikórz – wielodrożnice wykształcone 
na szkielecie starych tras handlowych krzyżujących się 
w ich środkach. Na terenie parku znajduje się jedno zało-
żenie dworsko-parkowe w Karwosiekach Cholewicach. 
Pozostałe obiekty zlokalizowane są w otulinie parku 
w Brudzeniu Dużym, Brwilnie–Antonówka, 
Sikorzu, Srebrnej. Znaczna część założeń zlokalizowa-
nych w obrębie parku pochodzi z przełomu XVIII i XIX 
w. Parki mają głównie charakter krajobrazowy niekiedy 
z elementami regularnymi. Elementy te można zauważyć 
w założeniach zwłaszcza w Sikorzu i Siecieniu (układ 
części dróg parkowych oraz elementów roślinnych – szpa-
lerów i alei). Zespoły zróżnicowane są pod względem 
zajmowanej powierzchni. Większość stanowi niewielkie 

założenia. Największą powierzchnię zajmuje założenie 
w Srebrnej, którego zasadniczą część stanowi park leśny. 

W granicach parku znajduje się czynny cmentarz pa-
rafialny w Sikorzu wraz z zabytkową kaplicą cmentarną. 
Na terenie otuliny do rejestru zabytków wpisano cmen-
tarze przykościelne wraz z najcenniejszymi nagrobkami 
w: Brwilnie Górnym, Siecieniu i Sikorzu. Pozostałe 
późniejsze cmentarze (parafialne) w Bądkowie Kościel-
nym, Brwilnie Górnym i Sikorzu znajdują się jak dotąd 
w ewidencji konserwatorskiej. 

Miejsca pamięci narodowej to tablice, pomniki i mo-
giły upamiętniające tragiczne zdarzenia z czasów II wojny 
światowej. Są to przede wszystkim zbiorowe mogiły ofiar 
terroru hitlerowskiego lub tablice upamiętniające śmierć 
ważnych dla tej zbiorowości osób. Znajdują się w kościo-
łach, na cmentarzach parafialnych lub w miejscach doko-
nania zbrodni – w okolicznych lasach, m.in. w Bądkowie 
Kościelnym, Brudzeniu Dużym, Brwilnie i Sikorzu.

Ludwik Ryncarz

Zabytkowy cmentarz w Sikorzu  fot. archiwum MZPK

Zabytkowy pałac w Brudzeniu – obecnie Szkoła Podstawowa fot. archiwum MZPK

Zabytkowy pałac w Sikorzu – dzisiaj mieszkania komunalne  
fot. archiwum MZPK
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Nadbużański Park Krajobrazowy

Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na terenie Nadbużańskiego Parku Krajo-
brazowego realizowany jest program ochrony płazów 
w trakcie ich wiosennych wędrówek.

W Polsce występuje 18 gatunków płazów – nie jest 
to może zawrotna liczba, ale już w takiej grupie zwierząt 
możemy obserwować ciekawą różnorodność, którą warto 
przedstawiać, promować i chronić. W ramach akcji pro-
wadzonej w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym prze-
prowadzono wiele działań edukacyjnych i ochronnych.

Akcja edukacyjna
Poznawaliśmy płazy na warsztatach szkolnych anali-

zując cechy i ekologię poszczególnych gatunków, ich po-
trzeby, zagrożenia i sposoby ochrony.

Pomagamy płazom przetrwać wiosenną wędrówkę do zbiorników wodnych – 
akcja edukacyjno-ochroniarska na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Akcja ochroniarska
Z początkiem kwietnia w miejscowości Miednik (gm. 

Stoczek) na odcinku 300 m wzdłuż drogi Stoczek-Wrot-
nów rozstawiliśmy płotki ochronne z siatki plastikowej, 
których zadaniem było powstrzymywanie płazów przed 
wchodzeniem na jezdnię. Jednocześnie przed tą barierą 
wkopaliśmy wiaderka, w których gromadziły się płazy, 
szukające przejścia.

Płazy były regularnie przenoszone na drugą stronę 
jezdni, gdzie mogły odbywać gody w stawie. 

Na zdjęciu biorący udział w akcji uczniowie prezen-
tujący plan terenu badań, kierunek wędrówki płazów i ro-
dzaje podjętych działań:

Uczniowie brali też udział w wycieczkach przyrodni-
czych, w trakcie których poznawali warunki bytowania 
i zachowania płazów w terenie. 

Analizowaliśmy teren prowadzenia akcji w odniesie-
niu do potrzeb płazów (bliskość lasu, obecność zbiorni-
ków wodnych), zagrożeń dla płazów (ruchliwa droga) 
i możliwości ich ochrony (przenoszenie przez jezdnię). 
Zbadaliśmy też stan wody w obu stawach i obserwowa-
liśmy ich mieszkańców. Napotkane zwierzęta oznacza-

Zajęcia edukacyjne fot. archiwum MZPK

Płazy fot. archiwum MZPK

Płotek ochronny dla płazów fot. archiwum MZPK

Płotek ochronny fot. archiwum MZPK

Prace uczniów promujące płazy i działania terenowe 
mające na celu ich ochronę były prezentowane gościom im-
prez masowych (np. Dzień Ziemi 2011, Festyn Rodzinny).

Wydana została broszura informacyjno-promocyjna 
na temat płazów i działań na rzecz ich ochrony.
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Warsztaty szkolne fot. archiwum MZPK Wycieczka przyrodnicza fot. archiwum MZPK

Rok 2011 został ogłoszony rokiem Ignacego Jana 
Paderewskiego. Z tego też powodu, 15 maja 2011 roku, 
w powiecie węgrowskim, na terenie gminy Łochów odbyła 
się inauguracja obchodów związanych z 70. rocznicą 
śmierci tego wielkiego artysty i patrioty. Ignacy Jan 

Rok Ignacego Jana Paderewskiego 
w powiecie węgrowskim

Tablica pamiątkowa fot. archiwum MZPK
Pani Janina  Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego    fot. archiwum MZPK

Paderewski, a także jego żona Helena, byli szczególnie 
związani z naszym rejonem. Helena Paderewska, druga 
żona artysty, odpowiadając na prośby mieszkańców, 
przekazała na potrzeby oświaty grunty pod budowę 
nowej szkoły oraz obiekt, zwany obecnie Pałacykiem, 

liśmy na podstawie informacji w atlasach. Nasłuchiwa-
liśmy też głosów godowych wydawanych przez samce 
płazów.

Spotkanie z płazami w ich środowisku i obserwacja 
poszczególnych gatunków na żywo przyniosła nam wiele 
emocji, uzupełniła i utrwaliła wiadomości z warsztatów 
w szkole. Dodatkowo dała możliwość czynnego uczest-
nictwa w działaniach związanych z ochroną przyrody. 

Każdy może mieć swój wkład w dbanie o skarby natury 
w swojej okolicy.

Jeśli w Twojej okolicy płazy potrzebują pomocy przy 
pokonywaniu dróg na trasie wiosennych wędrówek – na-
pisz do nas!
www.nadbuzanskipk@wp.pl
edukacja.npk@gmail.com

Natalia Wielechowska
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Pan Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki  fot. archiwum MZPK

RP – Krzysztof Borkowski, Wojewoda Mazowiecki – 
Jacek Kozłowski, Radna Sejmiku Mazowieckiego, członek 
Zarządu – Janina Orzełowska, Dyrektor Mazowieckiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych – Sylwester Chołast. 
Uroczystość uświetnili także goście spoza granic naszego 
kraju: Elwira Gilewicz – Członek Zarządu Głównego 
Związku Polaków na Ukrainie oraz jedna z założycielek 
telewizji polskiej w Żytomierzu. Patron uroczystości 
–  Ignacy Paderewski, wybitny Polak i patriota a także 
światowej sławy kompozytor sprawił, że całe wydarzenie 
miało charakter uroczysty i patriotyczny. Kontynuacją 
tego wydarzenia był koncert, który miał miejsce tydzień 
później w Pałacu w Łochowie, podczas którego można 
było usłyszeć utwory mistrza w wykonaniu Lidiyi 
Futorskiej i Marianny Humetskiej.

Adam Bala

Szkoła Podstawowa w Kaliskach fot. archiwum MZPK

w którym mieści się dzisiaj Powiatowy Dom Dziecka. Pier-
wotnie był to Dom Dla Dziewcząt Polskich oraz Szkoła 
Gospodarstwa Wiejskiego. Organizatorami uroczystości 
15 maja 2011 roku byli: starosta powiatu węgrowskiego 
– Krzysztof Fedorczyk oraz burmistrz miasta Łochowa 
– Marian Dzięcioł. Obchody zainaugurowało odsłonięcie 
i poświęcenie tablicy pamiątkowej w Katolickiej Public-
znej Szkole Podstawowej w Kaliskach. Na tablicy, pod 
wizerunkiem Heleny i Ignacego Paderewskich, widnieją 
słowa będące cytatem wypowiedzi artysty: „Nie da się 
ruszyć z ziemi, wiary, z języka, z ducha polskiego”. 
Następnie, w kościele parafialnym w Łochowie, odbyła 
się msza święta celebrowana przez księdza biskupa 
Antoniego Dydycza – Ordynariusza Drohiczyńskiego. Po 
mszy, w sali konferencyjnej Liceum Ogólnokształcącego 
w Łochowie miał miejsce koncert utworów Paderewskiego 
i Chopina w wykonaniu profesora Kazimierza Gierżoda, 
wybitnego pianisty, rektora Akademii Muzycznej 
w Warszawie. Uroczystości obchodów inauguracji roku 
Paderewskiego w Łochowie uświetniło swą obecnością 
wielu znakomitych gości. Byli wśród nich: Poseł na Sejm 

Jego Eminencja Antoni Dydycz  fot. archiwum MZPK

Lidiya Futorska – skrzypce, Marianna Humetska – fortepian
fot. archiwum MZPK

Nadbużański Park Krajobrazowy
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Poszukaj 
mojego 
ogonka
Połącz ptaka 
z odpowiednim 
ogonkiem, 
a po wpisaniu 
wyróżnionej 
literki w pustą 
kratkę – otrzymasz 
rozwiązanie zadaniaGŁUSZEC KOGUT PAW CIETRZEW INDYK BAŻANT

Narysuj
Połącz liniami liczby od 1 do 23.
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Krzyżówka 1

 1.  Pierwszy wiosenny kwiatek, znany 
również jako prymulka

 2.  Ssak z rodziny jeleniowatych, 
najpopularniejsze zwierze naszych lasów

 3.  Właściciel czarno-białego futra, który 
przesypia zimę w swojej norze

 4. Podrzuca jajka innym ptaszkom
 5.  Właściciel czerwonego dzioba 

i czerwonych nóg
 6. Ptak z irokezem
 7.  Ptaszek, którego można najczęściej 

spotkać zimą na słonince w karmniku
 8. Czarno – szary ptak, amator owoców
 9. Dymówka lub brzegówka
10. Niejedno rośnie w lesie
11. Budowniczy tam
12. Gęsty las
13. Czerni się na krzaczku w lesie
14. Mieszkańcy lasów
15.  Rośnie w gęstych kępach, kwitnie 

fioletowo
16. Wróg Czerwonego Kapturka
17.  Iglaste drzewo na Boże Narodzenie 

pięknie przystrajane zdobi nasze domy
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Namaluj
Wypełnij ponumerowane pola 
kredkami – najlepiej kolorami 
zaproponowanymi poniżej.



Najmniejsza sowa występująca w Polsce to:

Roślina owadożerna objęta ścisłą ochroną gatunkową to:

Rosiczka okrągłolistna

Bluszcz pospolity

Wawrzynek wilczełyko

Jaki jest najcięższy ptak latający w Polsce?

Łabędź niemy

Bielik

Kruk

Puszczyk

Pójdźka zwyczajna

Sóweczka
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Zabytki i kultura Mazowsza

Murowany Kościół Parafialny św. Wita w Karcze-
wie wybudował w 1632 roku kanclerz koronny Ka-
zimierz Bieliński, a przebudował go jego syn mar-
szałek wielki koronny Franciszek Bieliński w latach 
1733-1737. Kościół zaliczany jest do architektury 
późnobarokowej. Nawa główna jest trójprzęsłowa. 
Ciekawym elementem są filary międzyprzęsłowe w 
kształcie wiązki pochyło ustawionych plastrów kon-
tynuowanych w sklepieniu w kształcie skośnie usta-

Kościół Parafialny św. Wita fot. archiwum MZPK

wionych gurtów. Ambona ma kształt łodzi z żaglem, 
kotwicą, siecią rybacką i orłem. Na zewnętrznej ścia-
nie budowli znajduje się pochodząca z 1595 roku, 
wmurowana marmurowa tablica fundacyjna kupca 
warszawskiego Melchiora Walbacha. Ciekawostką 
jest, że w lutym 2002 r. Andrzej Wajda kręcił w tym 
kościele sceny do filmu „Zemsta”.

Katarzyna Grajda

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


