
Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu V edycji  Konkursu „Czy znasz nasze lasy? 

Organizatorami Konkursu po raz piąty byli:

Nadleśnictwo Radzyń Podlaskich

Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

PTTK oddział w Radzyniu Podlaskim

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wohyń ECHO

Towarzystwo przyrodnicze „Bocian”w Łukowie

Informacja  o  konkursie  została  zamieszczona  na  stronach  internetowych  Nadleśnictwa
Radzyń  Podlaski,  jak  też  rozesłana  pocztą  tradycyjną  do  JST na  terenie  powiatu.  Pozytywnie
odpowiedziało 11 różnych szkół zgłaszając 21 zespołów w trzech kategoriach wiekowych.

W konkursie wzięło udział 21 drużyn, przeważnie 3 osobowych ( tylko 2 drużyny 2 osobowe),
łącznie 62 osoby. Uczniowie byli przygotowywani przez 18 nauczycieli.

Kategoria "Skrzat"
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim
2. Szkoła Podstawowa w Ostrówkach
3. Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w
    Komarówce Podlaskiej-Szkoła Podstawowa
4. Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu -Szkoła Podstawowa

Kategoria "Młodzik"
1. Szkoła Podstawowa w Ostrówkach
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim
3. Szkoła Podstawowa w Białce
4. Szkoła Podstawowa w Grabowcu
5.Zespół szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli
6. Zespół Szkół w Czemiernikach, Szkoła podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
7. Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w
    Komarówce Podlaskiej-Szkoła Podstawowa
8. Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu -Szkoła Podstawowa

Kategoria "Junior"
1.Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim
2.Szkoła Podstawowa w Turowie
3. Szkoła Podstawowa w Brzostówcu
4. Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej
5. Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w
    Komarówce Podlaskiej-Szkoła Podstawowa
6. Zespół Szkół w Czemiernikach
7. Zespół Szkół w Suchowoli
8. Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej
9. Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu - Gimnazjum

    



Dyscyplina: konkurs wiedzy „Sowy mądre głowy”

Konkurs składał się z zestawów pytań pisemnych oraz rozpoznawania dźwięków 
spotykanych w lesie, w tym głosów zwierząt, na podstawie fonografii. Autorem pytań była Pani 
Katarzyna Mirosław, pracownik Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, specjalista do spraw edukacji 
leśnej.

Ten  etap  zmagań  odbywał  się  na  "małej  salce"  w  wohyńskiej  szkole,  udekorowanej
specjalnie na tę okazję. Na frontonie ściany znajdował się napis: V edycja konkursu „Czy znasz
nasze  lasy?”  oraz  pięknie  wyeksponowana  pula  nagród  do  zdobycia.  Na  każdym  stoliku
przygotowano dla uczestnika drobne upominki: ołówek, linijkę, jabłko oraz materiały reklamowe
nadleśnictwa, egzemplarz archiwalny kwartalnika „Echa leśne” i materiał promocyjny Towarzystwa
Przyrodniczego  „Bocian”.  Wszyscy  uczniowie  pisali  w  tym  samym  czasie,  usadzeni  byli  w
rozdzielnych zespołach wiekowych. Po napisaniu testu odsłuchiwano i nazywano "odgłosy lasu".
Punkty  z  testu  i  rozpoznawania  głosów  były  sumowane  i  decydowały  o  zajętym  miejscu  w
dyscyplinie indywidualnej „Sowy mądre głowy”.

Komisję sprawdzającą prace, sumującą punkty i ustalającą ranking miejsc tworzyli:

Przewodniczący: Katarzyna Mirosław

członek: Katarzyna Daniłkiewicz-Niewęgłowska

członek: Marek Maksymiuk

członek: Sylwia Zgorzałek

członek: Bartłomiej Krawiec

Wyniki zwycięzców w tej dyscyplinie przedstawiają poniższe tabele:

Lista laureatów konkursu „Sowy mądre głowy” - kategoria „Skrzat”

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła

I Jagoda Polańska Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce 
Podlaskiej

II Jakub Grzesiak Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

III Nikola Kotnarowska Szkoła Podstawowa w Ostrówkach

IV Amelia Wołodko Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce 
Podlaskiej



Lista laureatów konkursu „Sowy mądre głowy” - kategoria „Młodzik”

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła

I Bartosz Skowronek Zespół Szkół w Czemiernikach

II Ada Laskowska Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce 
Podlaskiej

III Jakub Struk Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim

IV Marcel Bober Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim

V Milena Koczkodaj Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

VI Anna Polak Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

VII Martyna Sykterz Szkoła Podstawowa w Grabowcu

VIII Antoni Adamowicz Zespół Szkół w Czemiernikach

Lista laureatów konkursu „Sowy mądre głowy” - kategoria „Junior

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła

I Katarzyna Zgorzałek Zespół Oświatowy w Brzozowicy Dużej

II Wiktoria Klementewicz Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

III Piotr Pietrzycki Zespół Szkół w Czemiernikach

IV Paulina Sójka Zespół Oświatowy w Brzozowicy Dużej

V Gabriela Sobijanek Zespół Szkół w Czemiernikach

VI Weronika Oworuszko Szkoła Podstawowa w Brzostówcu

VII Michał Król Szkoła Podstawowa w Brzostówcu

VIII Kacper Borowik Zespół szkół Samorządowych w Komarówce 
Podlaskiej

IX Piotr Drabik Zespół Szkół w Czemiernikach

Dyscyplina : Konkurs drużynowy

Po pisemnej  części  konkursu i  po krótkiej  przerwie uczniowie przystąpili  do rozgrywek
drużynowych,  które  przebiegały  na  hali  sportowej.  Równolegle  odpowiadały  dwie  drużyny na
dwóch autonomicznych stanowiskach.  Materiał zielnikowy, okazy dendrologiczne, szyszki, liście i
igły roślin, poroża i rogi zwierząt, suknie niektórych gatunków – przygotowała Pani Agata Sokół
oraz Pan Tomasz Mirosław.  Bardzo wnikliwie i sumiennie odpytywali uczestników ze znajomości
reprezentowanych  zbiorami  gatunków.  Część  zręcznościową   przygotowali  uczniowie  klas  III
gimnazjum ZS w Wohyniu. W tym roku konkurencją sportową były rzuty szyszką do pudełka. Po
trzech  rzutach  próbnych,  każdy z  uczestników miał  5  rzutów punktowanych  (sumowano  rzuty
wszystkich  uczestników drużyny i  przyznawano  stosowną  od  0-3  ilość  punktów).  O  punktacji
drużyny stanowiły łącznie: wyniki z testów wiedzy, punkty z rozpoznawania gatunków oraz punkty
za zadanie sprawnościowe. 

Wyniki zwycięzców w tej dyscyplinie przedstawiają poniższe tabele.



Konkurs Drużynowy Kategoria "Skrzat"

Miejsce Szkoła

I Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

II Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej

III Szkoła Podstawowa w Ostrówkach

Konkurs Drużynowy Kategoria "Młodzik"

Miejsce Szkoła

I Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim

II Zespół Szkół w Czemiernikach

III Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

Konkurs Drużynowy Kategoria "Junior"

Miejsce Szkoła

I Zespół Oświatowy w Brzozowicy Dużej

II Zespół Szkół w Czemiernikach

III Szkoła Podstawowa w Brzostówcu

Po  przerwie  regeneracyjnej  wszyscy  mogli  obejrzeć  10  minutowy  film  promujący
Nadleśnictwo Radzyń Podlaski. Pięknie pokazany, z ujęciami makroskopowymi, zdjęciami z lotu
ptaka obszar naszego Nadleśnictwa wydawał się zyskiwać na urodzie. Wielu uczestników wzruszył,
a wszystkich zachwycił.

W czasie gdy komisje pracowały nad sprawdzaniem prac, uczestnicy i opiekunowie mieli
przerwę  regeneracyjną  i  mogli  posilić  się  pyszną  drożdżówką  i  sokiem  owocowym,  a  także
porozmawiać o rozwiązywanych zadaniach. 

Co  roku  organizatorzy  prowadzą  ewaluację  przedsięwzięcia.  Opinie  uczestników  o
organizacji wydarzenia pomagają przygotować imprezę w sposób najbardziej oczekiwany. W tym
roku zbieraliśmy uwagi do „Maxi koperty” wywieszonej w tym celu na ścianie sali konkursowej.
Najmłodszy uczestnik konkursu wylosował z „koperty” jedną, odczytaną na głos opinię, a jej autor
został nagrodzony nagrodą niespodzianką. Tak brzmiała opinia, która wywołała wiele entuzjazmu:
„Najsuper był ten pan od roślinek i szyszki też – Kornelia Ł”. 
Inne przykładowe wypowiedzi, to:
 „bardzo fajne przeżycie, cieszę się, że mogłam wziąć udział w konkursie-Jagoda K.”; 
„konkurs bardzo mi się podoba !!!-Sebastian D.”; 
„podoba mi się rozpoznawanie gatunków-Małgorzata U v W”; 
„moim zdaniem konkurs był interesujący i z pewnością wrócę tu za rok-Wiktoria G.”; 
„Atmosfera  konkursu  jest  bardzo  przyjemna,  bardzo  mmi  się  podobała  konkurencja  w  której
rzucaliśmy szyszkami-Katarzyna B.”; 
 „według  mnie  konkurs  rozwinął  wiedzę  na  temat  lasów  i  pozyskiwania  drewna  -Kacper  B”;
„najbardziej podobał mi się film”;
 „bardzo mi się tu podoba i dobre bułki z makiem-Wiktoria G.”;
 „najbardziej podobało mi się pisanie testów!!!”; 



„Na konkursie podobały mi się odgłosy zwierząt-Mateusz S.”
Ok.  godz.  13.00  prace  były  już  sprawdzone,  punkty  podliczone  i  nadszedł  czas

podsumowania. Uroczyście, wobec Nadleśniczego Nadleśnictwa Radzyń Podlaski Pana Krzysztofa
Hołowińskiego,  Sekretarza Gminy Wohyń Pani  Agnieszki  Buch i  Dyrektora Zespołu Szkół  im.
Unitów Podlaskich w Wohyniu Pani Anny Teresy Kowalczyk nagrodzono wszystkich zwycięzców.
W zmaganiach  indywidualnych nagrody otrzymywała 1/3 uczestników o najwyższej punktacji. W
dyscyplinie drużynowej nagrodzone zostały 3 pierwsze lokaty. Nagrodami były książki, zestawy
gier towarzyskich, słuchawki, gry zręcznościowe, torby podróżne i liczne akcesoria turystyczne.
Podsumowanie  V edycji  miało  szczególnie  uroczysty charakter  również  dlatego,  że  wolą  Pana
Nadleśniczego  było  podziękowanie  wszystkim nauczycielom,  którzy  przygotowują  uczniów  do
powyższego konkursu. Po ciepłych i pełnych uznania słowach za podejmowany trud, nauczyciele
zostali obdarowani reprintem Skorowidzu leśnego na rok 1909, rocznik I. ( w królestwie Polskim)”
pod redakcją Ignacego Szczerbskiego.

Z ramienia Zespołu Szkół w Wohyniu do organizacji konkursu przyczyniły się: Pani Iwona Babicz-
Kalinowska i Pani Agnieszka Juszczyńska - przygotowały dekorację i prezentację nagród oraz 
zapewniły opiekę fotograficzną.; Pani Anna Kowalczyk– przyrodniczka, wspomagała w działaniach
logistycznych koordynatora całości – Barbarę Banaszczyk.

Z przyczyn niezależnych od organizatora nie doszło do planowanej regulaminem wycieczki 
(planowano we wrześniu 2018r.) do Zakładu przetwórstwa odpadów w Adamkach i rozszerzenia 
treści konkursowych o problemy recyklingu. Na drodze do realizacji stanęły względy 
bezpieczeństwa uczestników: zakład w Adamkach jest terenem rozbudowy i nie przyjmuje 
zwiedzających. Ze zmianami regulaminowymi wszyscy uczestnicy zostali zapoznani stosownie 
wcześniej.

Po rozdaniu nagród zwycięzcom, podziękowań nauczycielom oraz  głównym sponsorom,
zaproszono uczestników na  VI Konkurs  "Czy znasz  nasze  lasy?",  który odbędzie  się  w marcu
2020r. Szczegółowe dane dotyczące wspomnianego konkursu ukażą się na stronach Nadleśnictwa
Radzyń Podlaski na początku września 2019r.

Informacja o konkursie i jego efektach została podana do lokalnej gazety "Wspólnota 
radzyńska", a także przedłożona Panu Nadleśniczemu Krzysztofowi Hołowińskiemu z prośbą o 
przekierowanie do kwartalnika „Echa leśne”, znalazła się na stronach www Zespołu Szkół w 
Wohyniu, stronach Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, stronach Fundacji „Dziedzictwo unickie”.

                                                                              Sprawozdanie przygotowała Barbara Banaszczyk,  
                                                                                                      koordynator konkursu


