
17PRZYRODA 21 sierpnia 2007 r.

Szko³a Podstawowa nr 3
w P³oñsku 

Szko³a Podstawowa nr 3 w P³oñsku po
raz czwarty wziê³a udzia³ w konkursie. 

Tym razem uczniowie „Trójki” posprz¹-
tali 110 ha starego lasu w okolicy Skar¿yna,
obsadzili 80-arowe pole œwierkiem isteb-
niañskim wyhodowanym z nasion, które
pob³ogos³awi³ papie¿ Benedykt XVI, i wy-
pielili 60 arów ogrodu dendrologicznego. 

Nauczycielki nauczania zintegrowane-
go Katarzyna Uniewska i Krystyna Milew-
ska opracowa³y program edukacji ekolo-
gicznej adresowany do uczniów klas trze-
cich. Wymienione panie wspólnie
z opiekunk¹ Szkolnego Ko³a M³odego Eko-
loga Teres¹ Sychowicz, która koordynowa-
³a konkursowe przedsiêwziêcia w szkole,
realizuj¹c ten program zorganizowa³y
m. in. turniej ekologiczny i zbiórkê ma-
kulatury. 

We wrzeœniu ubieg³ego roku w „Trójce”
zorganizowany zosta³ „zielony tydzieñ”.
Jego celem by³o propagowanie czystoœci
i promowanie segregowania odpadów. 

Szko³a na co dzieñ wspó³pracuje z Nad-
leœnictwem P³oñsk, m.in. z leœnikami Szy-
monem Ró¿añskim i Arturem Zakolskim. 

Szko³a Podstawowa nr 7
w Ciechanowie 

Sta³ym uczestnikiem konkursu jest
tak¿e Szko³a Podstawowa nr 7 w Cie-

chanowie. W tym roku jej uczniowie kil-
ka razy wyprawiali siê do lasu w G¹-
skach, aby zbieraæ pozostawione tam
œmieci. £¹cznie oczyœcili z odpadków 96
ha lasu. Gospodarzem lasu by³ leœniczy
Jacek Petrykowski. Uczniowie SP nr 7
brali te¿ udzia³ w pielêgnacji upraw le-
œnych na terenie rezerwatu Mod³a. Usu-
wali samosiejki brzozy rosn¹ce w „dê-
bowym gnieŸdzie”. Wypielili 35 arów
dêbowego lasku. Nad prawid³owym
przebiegiem pielenia czuwa³ leœniczy
Arkadiusz Wenda. 

W ramach realizowanego w szkole
programu edukacji ekologicznej zor-
ganizowano m. in. ró¿norakie kon-
kursy o ekologicznej tematyce i apele
szkolne. 

W „Siódemce” w realizacjê konkur-
sowych zadañ zaanga¿owali siê: na-
uczyciele przyrody — Anna Naworska,
Marlena Wysocka i Marek Murawski
oraz nauczycielka nauczania pocz¹tko-
wego Danuta Romkowska. 

Wraz z konkursowym kuponem
otrzymaliœmy albumy o przyrodzie wy-
konane przez uczniów bior¹cych udzia³
w wielkim sprz¹taniu lasu: Kamilê Ga-
jewsk¹, Karolinê Adamkiewicz, Kamila
Polakiewicza, Adriana Sepczyñskiego,
Kamilê Bitkowsk¹, Kamila Potyra³ê,
Agnieszkê Rejner, Nataliê Kalinowsk¹,
Adê Pokrzywnick¹, Ma³gosiê D¹brow-
sk¹ i Weronikê Skierkowsk¹ (wszyscy
z kl. IIb). Mogliœmy te¿ obejrzeæ prace
plastyczne wykonane przez: Kamilê
Mieszkowsk¹, Kingê Wojciechowsk¹,
Adama Ropelewskiego, Ewê Olszak,
Olgê G³uœniewsk¹, Paulê Michalak i Sa-
muela Sosnowskiego (wszyscy z
kl. IVc). 

Szko³a Podstawowa
w Przewodowie 

Szko³a Podstawowa w Przewodowie
(gm. Gzy) ju¿ po raz siódmy przyst¹pi-
³a do konkursu. W tym roku wziêli
w nim udzia³ uczniowie wszystkich
klas. Koordynatork¹ konkursowych
przedsiêwziêæ — jak w latach poprzed-
nich — by³a Krystyna Machnowska. 

W tym roku uczniowie z Przewodo-
wa posprz¹tali 45 ha starego lasu, posa-
dzili 89 arów m³odego lasku i wykonali
prace pielêgnacyjne na dzia³ce leœnej
maj¹cej 1,58 ha. Wszystkie te prace wy-
konane zosta³y na terenie leœnictwa Lip-
niki. Pracê uczniów nadzorowali: leœni-
czy Waldemar Szczypiñski oraz nauczy-
cielki Joanna B³aszczyk i Krystyna
Machnowska. 

W ramach realizowanego w szkole
programu edukacji ekologicznej zorga-
nizowano m. in. apel z okazji Dnia Zie-
mi, pokaz mody ekologicznej, w którym
zdecydowanie najlepiej — zdaniem
uczniów — wypad³a Iwona Syska 
z kl. VI. 

W konkursie na przedmiot wykonany
z odpadów komisja (w sk³adzie Joanna
B³aszczyk i Anna Zalewska) pierwsze
miejsce przyzna³a Kindze Miecznikow-
skiej z kl. IV, drugie — Ma³gorzacie We-
rczyñskiej z kl. VI, trzecie — Dawidowi
Szpiglowi z kl. VI. 

Natomiast w konkursie plastycz-
nym pod has³em „¯yj z przyrod¹
w zgodzie” trzy pierwsze miejsca za-
jêli: Mateusz Sierzan z kl. VI, Kamil
Ulatowski z kl. IV i Damian Karwacz
z kl. IV. 

W konkursie na makietê pod nazw¹
„Las” pierwsze miejsce zajê³a Sylwia
Parzychowska, drugie — Pawe³ Biliñski,
trzecie — Monika Wêg³owska i Kinga
Miecznikowska. 

Wraz z konkursowym kuponem
otrzymaliœmy m. in. album „Pory roku
w fotografii” wykonany przez Paw³a
Wierzbickiego z kl. IV i Micha³a D¹b-
kowskiego z kl. V oraz obrazek namalo-
wany na szkle przez Beatê Malinowsk¹
z kl. V. 
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Przedstawiamy kolejn¹ grupê placówek oœwiatowych,
które wziê³y udzia³ w VIII edycji konkursu

„Porz¹dkujemy i odnawiamy las”. Do tej pory
zaprezentowaliœmy dokonania 30 uczestników

konkursu — z 44 bior¹cych w nim udzia³. Zwyciêzcy zorgani-
zowanego 
w SP w Przewodo-
wie konkursu na
naj³adniejsz¹ rzecz
z odpadów: 
Dawid Szpigel, 
Kinga Miecznikow-
ska i Ma³gorzata
Werczyñska

Uczniowie SP nr 7 w Ciechanowie 
tak¿e po pracy w lesie tryskali humorem

„Powita³ ich poszum cichy 
i uroczysty, jakby modlitewny, 
a nios¹cy kadzidlane wonie ¿ywicy
i wjechali w Bo¿y chram boru. 
Wszyscy odkryli g³owy, spojrzeli 
w górê, poruszy³y siê wargi odzewem
dusznym owego powitania. 
Nikt siê nie odezwa³, s³uchali 
cali w sobie skupieni…”
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Lasy miêdzy Glinojeckiem
a Oœcis³owem

Drugi co do wielkoœci kompleks le-
œny powiatu ciechanowskiego po³o¿ony
jest miêdzy Oœcis³owem a Glinojec-
kiem, na zachód od Ciechanowa. Obej-
muje bardzo ró¿norodne ekosystemy le-
œne: bór œwie¿y, bór mieszany, ols, ols
jesionowy, las mieszany, ale równie¿
m³odniki iglaste i liœciaste. I tutaj mo¿e-
my spotkaæ pomnikowe drzewa — np.
dwustuletni drzewostan sosnowy. Na
tym terenie znajduje siê leœna œcie¿ka
dydaktyczna — gdzie zwiedzaj¹cy
(g³ównie m³odzie¿ szkolna) mog¹ zapo-
znaæ siê z zagadnieniami gospodarki le-
œnej i ekologii lasu (œcie¿ka jest dobrze
oznakowana i wyposa¿ona w tablice dy-
daktyczne, u³atwiaj¹ce samodzielne
zwiedzanie). Obszar wokó³ tych lasów
to urocze wioski i krajobraz rolniczy
charakterystyczny dla Mazowsza, ale
równie¿ turzycowiska, ³¹ki i obszary
podmok³e. 

Polecam zwiedzanie tych terenów na
rowerze. Skoro œwit wsiadamy na nasze
dwa kó³ka i z Ciechanowa ulic¹ Leœn¹
kierujemy siê ma³o ruchliw¹ tras¹ na
Rutki Marszewice, dalej Rutki Borki,

docieramy do skrzy¿owania i mamy
dwie mo¿liwoœci: po pierwsze — w lewo,
jedziemy do Sulerzy¿a (widaæ ze skrzy-
¿owania koœció³) i drog¹ asfaltow¹ prze-
chodz¹c¹ w ¿wirówkê wje¿d¿amy do
kompleksu lasów oœcis³owskich, albo
druga mo¿liwoœæ — prosto przez skrzy-
¿owanie w kierunku Rydzewa, dalej

przez Wólkê Rydzewsk¹, Budy Woliñ-
skie, Topolewszczyznê zaczynamy po-
znawanie lasu i jego mieszkañców od
pó³nocno — zachodniej czêœci. 

To znakomite miejsce na ³osia — wie-
lu mieszkañców powiatu kojarzy okoli-
ce Oœcis³owa w³aœnie z tym ssakiem (na
trasie nr 60 stoi nawet znak z wizerun-

kiem ³osia, który by³ ju¿ kilka razy, nie-
stety, powodem wypadków drogo-
wych). Cieki wodne, bêd¹ce dop³ywami
Wkry, s¹ zamieszka³e przez bobry, licz-
nie wystêpuje tutaj dzik, jeleñ, sarna
i wiele innych gatunków ssaków. 

Bogat¹ awifaunê tego terenu repre-
zentuj¹ gatunki rzadkie: w lasach gnieŸ-
dzi siê hajstra, czyli bocian czarny (nie-
wykluczone, ¿e jest lêgowa jeszcze jedna
para), poza tym go³êbie (siniaki, turkaw-
ki i liczniejsze grzywacze), krzy¿odzio-
by œwierkowe (w 2007 roku œpiewaj¹cy
samiec i stadka przelotne), paszkoty, ¿u-

rawie, s³onki, dziêcio³y: czarny, zielony,
du¿y, dziêcio³ek; z drapie¿ników dzien-
nych: sokó³ kobuz, jastrz¹b, krogulec,
myszo³ów. Stare drzewa z naturalnymi
dziuplami stanowi¹ miejsca lêgowe dla
licznych sikor (bogatki, modraszki, ubo-
gie, czarnog³ówki, sosnówki, czubatki),
mucho³ówek i innych dziuplaków.
W okolicach Glinojecka znajduje siê re-
wir bielika — najwiêkszego ptaka dra-
pie¿nego Europy p³n., a na podmok³ych
terenach, w pó³nocnej czêœci, w 2003 ro-
ku stwierdzono b¹ka i rzadkie chruœcie-
le (wodnika i kropiatkê). W pobli¿u,
w strefie ekotonalnej (przejœciowa grani-
ca miêdzy lasem a terenami otwartymi),
znajduje siê niedu¿e, zarastaj¹ce oczko
wodne, gdzie mo¿na spotkaæ perkozka
i kokoszkê. Okoliczne wsie i skraj lasu
s¹ zasiedlone przez dudka (kilka par), 
jego charakterystyczny g³os — powtarza-
ne up — up — up, z pewnoœci¹ us³yszy-
my, kiedy bêdziemy wêdrowaæ po tym
obszarze wiosn¹ polnymi drogami. Na
strzechach kilku gospodarstw gniazduje
symbol polskiej wsi — bocian bia³y. Na
turzycowiskach spotkamy rokitniczkê,
trzcinniczka, potrzosa, na podmok³ych
³¹kach kszyka, a na terenach otwartych
dzierzby (srokosza i licznego g¹siorka).
Jako ciekawostka, nie sposób nie wspo-
mnieæ o sêpie p³owym (pochodz¹cym
z Hiszpanii — odczyt na obr¹czce), któ-
ry w 2006 roku przez kilka dni ¿erowa³
na padlinie wyrzucanej z fermy hodowla-
nej w miejscowoœci Kondrajec Pañski.
Zaœ w Starych Szyjkach stwierdzono
biegusa arktycznego. 

Kiedy zdecydujemy siê pojechaæ w te
okolice i znajdziemy siê poœród majesta-
tycznych sosen, czy w podmok³ym olsie,
warto choæby na chwilê zas³uchaæ siê
w poszumie wêdruj¹cego w koronach
drzew wiatru, nabraæ kilka razy w p³uca
œwie¿ego, przesi¹kniêtego ¿ywic¹ powie-
trza i zadumaæ siê nad majestatem lasu…

MAREK MURAWSKI
http://m-sto.most.org.pl

„Cudze chwalicie, swego nie znacie...”,

czyli wêdrówki przyrodnicze 
po powiecie ciechanowskim


