
EKOŻACZEK I EKOŻAK 2018 
 

W piątek, 26 października już po raz siódmy spotkali się w naszej szkole młodzi miłośnicy przyrody, 
dla których nie jest obojętne zarówno obcowanie z nią, jak i troska o jej stan oraz ochronę przed 

zagrożeniami. 
O godzinie dziewiątej rozpoczął się etap powiatowy VII Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego 

EKOŻACZEK 2018 adresowanego do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i ostatnie już - finałowe 

spotkanie dla uczniów z oddziałów gimnazjalnych, tym razem w VI Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym EKOŻAK 2018. 
Ostatni etap konkursów polegał na rozwiązaniu testu dotyczącego flory, fauna i środowiska naturalnego Parku Narodowego 
Gór Stołowych oraz podstawowej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. 

Finał tegorocznego Konkursu zgromadził reprezentantów 19 szkół podstawowych z naszego powiatu, oraz 17 uczniów 

z oddziałów gimnazjalnych. Naszą szkołę, będącą organizatorem całego przedsięwzięcia reprezentował Mateusz Michalak, 
uczeń z kl.7c, zaś oddziały gimnazjalne Agata Chodorek z kl. 3C i Dominika Złotowska z kl. 3A  

Części spotkania poświęconej podsumowaniu całego wydarzenia towarzyszyli goście honorowi – przedstawicielka 

Urzędu Miasta p. Hanna Kędzierska oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki, p. Jacek Wąsowski. Ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród laureatom testu wiedzy i konkursu plastycznego poprzedziło losowanie, dzięki któremu 

wyłoniono „bohatera” kolejnej edycji Powiatowego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego. Został nim  

Białowieski Park Narodowy. 
 

EKOŻACZKIEM 2018 został Maciej Kuć, uczeń kl.6 Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, 
II miejsce zajęła Apolonia Rokicka – uczennica kl.7 SP3 w Mińsku Maz., 

III miejsce wywalczyła Magdalena Ostrowska – uczennica kl.7 SP w Ładzyniu. 

EKOŻAKIEM 2018 została Zuzanna Wieczorek, uczennica oddziału gimnazjalnego  

Szkoły Podstawowej w Wielgolesie, 

II miejsce zajęła Agata Chodorek – uczennica wygasającego gimnazjum SP1 w Mińsku Maz., 
III miejsce wywalczyła Zofia Szafraniak – uczennica oddziału gimnazjalnego SP4 w Mińsku Maz. 

 

Jak co roku i tym razem turniejowi wiedzy towarzyszyła możliwość udziału w konkursie plastycznym - Jestem 
Przyjacielem Przyrody, polegającym na wykonaniu pocztówki zachęcającej do odwiedzenia i spędzenia czasu na terenie 

Parku Narodowego, któremu poświecona była tegoroczna edycja Konkursu. Wśród 24 prac wykonanych przez uczniów 
z klas 1-3 jury wyłoniło laureatów:  

I miejsce zajął Dawid Parol z kl.2 SP w Jakubowie 
II miejsce zajęła Wiktoria Pulik z kl.1c SP1 w Mińsku Maz.  
III miejsce zajęła Wiktoria Szostak z kl.3 SP w Wielgolesie 

 



Jury wyróżniło też 2 prace uczniów SP3 w Sulejówku: Aleksandry Cichewicz z kl.2 i Szymona Woźniaka z kl.3 oraz pracę 

wykonaną przez Bartłomieja Proczkę, ucznia kl.2d SP1 w Mińsku Maz.  
Wśród 90 prac wykonanych przez uczniów z klas 4-8 jury wyłoniło laureatów:  

I miejsce zajęła Ewelina Sikorska z kl.5 SP3 w Sulejówku  
II miejsce zajęła Luiza Lis z kl.8 SP3 w Sulejówku 
III miejsce przyznano Tomaszowi Radłowskiemu z kl.6 SP w Brzózem 

Wyróżniono prace autorstwa: Jagody Michalik z kl.4 SP w Siennicy, Amelii Czerepińskiej z kl.7 SP w Dobrem, 
Magdaleny Ostrowskiej z kl.7 SP w Ładzyniu i Igi Szudrowicz z kl.8 SP3 w Sulejówku.  

Wśród 25 prac wykonanych przez uczniów oddziałów gimnazjalnych jury wybrało laureatów:  
I miejsce zajęła Maja Spychała z GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz. 
II miejsce zajęła Julia Pałdyna z SP w Żakowie  

III miejsce przyznano Weronice Balawajder z PSSP w Mińsku Maz.  
Przyznano też trzy wyróżnienia. Zdobyły je: Maria Witowska z oddziału gimnazjalnego SP1 w Mińsku Maz., Dobrosława 

Michalik z PSSP w Mińsku Maz. oraz Aleksandra Gniado z Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego 

w Kałuszynie. 
Nad prawidłowym, sprawnym przebiegiem całości spotkania czuwały organizatorki konkursu: 

p. Agnieszka Wodzińska, p. Bożena Polkowska, p. Małgorzata Chodorek, p. Marzena Reda, p. Anna Sadurska. 
 

Gratulujemy wszystkim laureatom oraz ich opiekunom i zapraszamy za rok. 

Białowieski Park Narodowy czeka na Was!!! 
oprac. Agnieszka Wodzińska 


