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Szko³a Podstawowa w Winnicy 
W gronie sta³ych uczestników kon-

kursu jest Szko³a Podstawowa w Winni-
cy. Jak zwykle g³ówny ciê¿ar realizacji
konkursowych zadañ wziêli na siebie
cz³onkowie szkolnego ko³a Ligi Ochro-
ny Przyrody, którego opiekunk¹ jest bar-
dzo zas³u¿ona dla naszej akcji Teresa
Eksztein. 

W tym roku uczniowie szko³y— pracu-
j¹c w dwóch grupach — posprz¹tali 210 ha
starego lasu w okolicy Strzegocina i Rêb-
kowa. 

„Ubieg³oroczne porz¹dki posz³y na
marne. Las znowu by³ bardzo zanie-
czyszczony” — napisa³a Ola Zarêba
z kl. VIa, która bra³a udzia³ w sprz¹ta-
niu œmieci w okolicy Strzegocina. 

„Najbardziej zdziwi³ nas niesamowi-
ty smród i widok padliny w workach
pozostawionej przy g³ównej drodze,
prowadz¹cej przez wieœ” — doda³a Ali-
cja Leszczyñska z kl. VIa, która sprz¹-
ta³a leœne okolice Rêbkowa. 

Uczniowie z Winnicy zaanga¿owali
siê tak¿e w sadzenie lasu na 30-arowym
obszarze w Bulkowie. 

„Humory dopisywa³y wszystkim. Mi-
ny zaczê³y nam siê zmieniaæ po wsadze-
niu pierwszych sadzonek. M³ode drzew-
ka mia³y d³ugie korzenie, wiêc do³ek trze-
ba by³o wykopaæ g³êboki. Nie by³a to
³atwa sprawa. Po starym lesie zosta³y kar-
py” — napisa³a o wykonanej pracy Pau-
lina Kamiñska z kl. VIa. 

W konkursie na naj³adniejszy karmnik
wygra³a praca wykonana przez Izabelê To-
lak, Agnieszkê Bloch i Weronikê Simbor-
sk¹. 

Natomiast naj³adniejsz¹ skrzynkê lêgo-
w¹ wykona³y: Ola Wójciak, Katarzyna Za-
dêcka i Dominika Pielach. 

W ponadpowiatowym konkursie „Z
przyrod¹ na Ty” do fina³u zakwalifikowa³y
siê cztery osoby: Patryk Sieñkowski, Arka-
diusz Ciskowski, Micha³ Kosek i Emilian
Olbrych. 

W ogólnopolskim konkursie ekologicz-
nym „Eko-Planeta” dyplomy za osi¹gniê-

cie bardzo dobrych wyni-
ków otrzyma³y Dominika
Jaszczak i Monika Podla-
ska. 

Szko³a Podstawowa 
w Szulmierzu 

Systematyczne dzia³a-
nia w zakresie edukacji
ekologicznej prowadzone
s¹ równie¿ w niewielkiej,
bo maj¹cej zaledwie ok. 70
uczniów Szkole Podstawo-
wej w Szulmierzu (gm. Re-
gimin). 

W tym roku m³odzi mi-
³oœnicy przyrody z Szulmie-
rza zebrali œmieci z 40 ha
terenów leœnych. 

W ramach realizowane-
go w szkole programu edu-
kacji ekologicznej bardzo
wa¿ne miejsce zajmuj¹
przedsiêwziêcia zwi¹zane
z propagowaniem w lokalnej spo³ecznoœci
potrzeby oszczêdzania energii elektrycznej

i wody. Nie mniej wa¿nym jej elementem
s¹ te¿ wycieczki do lasu i spotkania z leœni-
czym Ireneuszem Ja³oz¹. Swoj¹ rolê do
spe³nienia maj¹ te¿ konkursy ekologiczne
(w tym roku jego laureatk¹ zosta³a Marta
Lubiñska z kl. I) 

Koordynatorem konkursowych przed-
siêwziêæ w szkole by³a Zofia Arciszewska. 

Wraz z konkursowym kuponem otrzy-
maliœmy prace plastyczne wykonane przez
uczennice: Kingê Grabowsk¹ i Nataliê
Wójcik z kl. I, Magdê Wróblewsk¹, Elizê
Krakowsk¹ i Elizê Jaœkiewicz z kl. IV.

Szko³a Podstawowa 
w Romanach Seborach 

Szko³a Podstawowa w Romanach Sebo-
rach (gm. Przasnysz) jest konkursowym
debiutantem. 

Jej uczniowie oczyœcili ze œmieci 150 ha
lasu rosn¹cego w pobli¿u wsi Romany Se-
bory i Kaki Mroczki, posadzili 3,54 ha m³o-
dego lasu na kilku dzia³kach prywatnych

i pañstwowych w Romanach Seborach i na
takiej samej powierzchni i w tej samej miej-
scowoœci wykonali prace pielêgnacyjne po-
legaj¹ce na usuniêciu drzewek chorych
i wadliwych. Prace nadzorowa³ leœniczy
Edward Go³ota. 

W ramach realizowanego w szkole pro-
gramu edukacji ekologicznej m. in. zorgani-
zowano przedstawienie pt. „Eko-Kaptu-
rek”, wycieczkê do lasu, spotkanie ze stra-
¿akiem i liczne konkursy. 

W konkursie plastycznym pt. „Cztery po-
ry roku” pierwsze miejsce zaj¹³ Bartosz Za-
dro¿ny, drugie — Paulina Czerwonek, trze-
cie — Anna Bac³awska (wszyscy z kl. VI). 

W konkursie literackim na odezwê i ha-
s³o ekologiczne wyró¿nione zosta³y prace:
Ma³gorzaty Wierzbickiej, Huberta Mosto-
wego, Weroniki Misiewicz, Bartosza Za-
dro¿nego, Anny Rze¿uchowskiej i Mate-
usza Kobyliñskiego (wszyscy kl. VI) oraz
Marcina Krakowskiego z kl. IV. 

Wykonali równie¿ pod kierunkiem Ali-
ny Rusi³owicz gazetkê szkoln¹ „Zielone
serce”. KK

Przedstawiamy kolejn¹ grupê placówek oœwiatowych,
które wziê³y udzia³ w VIII edycji konkursu

„Porz¹dkujemy i odnawiamy las”.

Uczniowie Szko³y 
Podstawowej 
w Romanach Seborach
podczas zawodów
sportowych rozgrywa-
nych pod has³em 
„Z ekologi¹ na ty”

Dzieci ze Szko³y Podstawowej w Szulmierzu 
zu¿yte baterie wrzucaj¹ do specjalnego pojemnika

„Wyjechali za wrota, na drogê poln¹
wyboist¹ i b³otnist¹, spojrzeli w dal, na
siniej¹c¹ liniê borów; obj¹³ ich dech sze-
rokiej przestrzeni, rozprê¿y³ p³uca, barw¹
siê wybi³ na lica, zapali³ ogniem radoœci
stêsknione Ÿrenice…”

MMaarriiaa  RRooddzziieewwiicczzóówwnnaa

Krajobraz pó³nocnego Mazowsza chy-
ba wszystkim kojarzy siê z obszarami rol-
niczymi, g³owiastymi wierzbami, niewiel-
kimi skupiskami zadrzewieñ i krzewów
poœród pól. I takie tereny mo¿emy zna-
leŸæ na ziemiach miêdzy Soñskiem a Go-
³yminem–Oœrodkiem — to urozmaicony
krajobraz rolniczy. Na kilkudziesiêciu km
kwadratowych gospodarka rolna i przy-
roda przenikaj¹ siê wzajemnie — pola
uprawne i ³¹ki, wielkopowierzchniowe
od³ogi trawiaste, podmok³e olsy, brzezi-
ny i ubogie soœniaki, kêpy zadrzewieñ
i niewielka rzeczka Kolnica, pojedyncze
rozrzucone gospodarstwa, aleje wierzb
wzd³u¿ polnych dróg ze starymi kaplicz-
kami i rzeŸbami miejscowej ludnoœci, sta-
re sady, wszystko, czego zapragnie miej-
ska zmêczona dusza. 

Niestety, obszar ten po³o¿ony jest do-
brych kilkanaœcie kilometrów od Ciecha-
nowa i najlepiej by³oby dojechaæ tam sa-
mochodem, zaparkowaæ gdzieœ we wsi
i piechotk¹ penetrowaæ te tereny. Jednak
nie œpiesz¹c siê, mo¿na równie¿ rower-
kiem pokonaæ tê trasê: ulic¹ Soñsk¹, ko-
³o Krubina, dalej przez Bieñki-Karkuty
do Go³otczyzny — tutaj w lewo w kierun-
ku Ciemniewka i docieramy do Ciemnie-
wa, albo jedziemy nieco dalej, do Soñska
i w lewo do maleñkiej, urokliwej wsi Ma-
rusy, gdzie roztacza siê ju¿ panorama na
okoliczne pola i ³¹ki oraz ostêp ³osiowy
i dolinê rzeki Kolnicy. 

Najciekawsze osobliwoœci awifauni-
styczne, na które mo¿emy liczyæ na tym
obszarze, to: lêgowy bocian czarny (1 pa-
ra), 3 pary b³otniaka stawowego, lêgowe
b³otniaki ³¹kowe (2-3 pary), jastrzêbie,
krogulce (3 pary), soko³y — kobuzy i pu-
stu³ki, skryte trzmielojady, myszo³owy
(14 par), kruki, dudki (6 par) — mo¿e-
my zobaczyæ je ju¿ w Marusach, ¿urawie
(3-4 pary), derkacze, przepiórki, w ol-

sach samotnik i s³onka (po zmierzchu
wzd³u¿ leœnych œcie¿ek us³yszymy obla-
tuj¹ce rewir z charakterystycznym chra-
paniem samce s³onki); dziêcio³y: zielo-
ny, czarny, du¿y, œredni, dziêcio³ek, krê-
tog³ów; srokosz, remiz, s³owik rdzawy —
gatunek wystêpuj¹cy na zachód od Wi-
s³y i tam zastêpuj¹cy „naszego” s³owika
szarego (na tym terenie znajduj¹ siê wy-
j¹tkowo tzw. izolowane stanowiska —

2 œpiewaj¹ce samce i kolejne 2 nieco da-
lej), du¿a lokalna populacja nielicznej
w kraju pokrzewki jarzêbatki nad rzek¹

Kolnic¹ (w 2007 roku 14-15 œpiewaj¹-
cych samców na kilku km kwadrato-
wych), kilka par œwiergotka polnego,
œwiergotka ³¹kowego, strumieniówki,
œwierszczaka, pe³zacza ogrodowego,
sporo potrzeszcza, ortolana i g¹siorka,
przelotne krzy¿odzioby œwierkowe. Zi-
m¹ na od³ogach i polach poluje myszo-
³ów w³ochaty — lêgowy w Rosji i Skan-
dynawii, a u nas spêdzaj¹cy polsk¹, ³a-

godniejsz¹ ni¿ na wschodzie zimê (tego
drapie¿nika i inne mo¿na dobrze obser-
wowaæ z ambony myœliwskiej stoj¹cej na
skraju lasu i du¿ego obszaru od³ogowa-
nego w okolicach Ruszkowa — miejsce
polowañ drapoli), ze skrzydlatych dra-
pie¿ników widziany by³ równie¿ imma-
turalny, czyli niedojrza³y bielik i b³otniak
zbo¿owy. Z krajobrazem Mazowsza
zwi¹zany jest bocian bia³y (kilka gniazd
na tym terenie). Na polach i ³¹kach, na
przelotach zatrzymuj¹ siê czajki, siewki
z³ote i ¿urawie. To równie¿ dobre miej-
sce dla wêdruj¹cych ptaków wróblowa-
tych (jery, czeczotki, w zadrzewieniach:
droŸdziki, pokrzywnice). Na niedu¿ym
torfowisku tokuj¹ bekasy kszyki. 

Szczegó³owe dane z tego obszaru
wraz z danymi z innych powierzchni
próbnych Niziny Mazowieckiej dotycz¹-
ce liczebnoœci ptaków szponiastych, kru-
kowatych, dziêcio³ów, dudka i kilku in-
nych gatunków ptaków zostan¹ opubli-
kowane w monografii „Ptaki Niziny
Mazowieckiej” — przygotowanej do dru-
ku przez Mazowiecko-Œwiêtokrzyskie
Towarzystwo Ornitologiczne. 

Ze ssaków spotkaæ mo¿na ³osie i œlady
ich obecnoœci w postaci odchodów i tro-
pów — wystêpuj¹ tutaj w podmok³ych ol-
sach sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny leœne
(tumaki) i domowe (kamionki) oraz za-
j¹ce szaraki. Z ciekawszych owadów:
chroniony paŸ królowej, œliczne kraœniki,
rusa³ki (admira³y, pawiki i inne), krusz-
czyce; ukwiecone ³¹ki i od³ogi s¹ miej-
scem wystêpowania licznych motyli,
chrz¹szczy, muchówek i b³onkówek. 

Komu brakuje przestrzeni, œwie¿ego
i czystego powietrza wsi zielonej, wsi
spokojnej, niech pakuje plecak i rusza
poprzez pola i ³¹ki na samotne traperskie

œcie¿ki na ziemiach miê-
dzy Soñskiem a Go-

³yminem. 

MAREK 
MURAWSKI

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

„Cudze chwalicie, swego nie znacie...”,
czyli wêdrówki przyrodnicze po powiecie ciechanowskim

Krajobraz rolniczy 
miêdzy Soñskiem a Go³yminem - Oœrodkiem


