
W poszukiwaniu drzew – pomników przyrody w Markach.  

 

                    Regulamin i harmonogram wyprawy 

W wyprawie bierze udział 10 - 12 osób – dzieci i młodzież z mareckich szkół w 

wieku 12-15 lat. Opiekę nad nimi będzie sprawowało troje dorosłych osób.  

1. Wyprawa będzie trwała 3 dni: 28, 29, 30 września br. Każdego dnia 

początek wycieczki rozpoczynał się będzie przy Urzędzie Miasta Marki o 

godz. 9.00. Zakończenie przewidywane jest na godz. 15.00 - również przy 

Urzędzie Miasta Marki.  

2. Za dotarcie dzieci na miejsce zbiórki i ich odebranie po zakończeniu 

każdego dnia wyprawy odpowiedzialni są rodzice.  

3. Dopuszczalne są pisemne oświadczenia rodziców o tym, że ich dzieci 

docierają na miejsce zbiórki i ją opuszczają samodzielnie. 

4. Na czas trwania wyprawy nieobecności w szkole dzieci są 

usprawiedliwione. 

5. Każdego dnia wyprawy dzieciom będzie wydawany suchy prowiant w 

postaci bułeczki drożdżówki, jabłka, batoniki, picie (woda mineralna). 

Dlatego też prosimy o zaopatrzenie dzieci w kanapki i termosy z gorącym 

napojem. 

6. Wyprawa zakończy się we środę 30 września.    

 

28 września – I dzień wyprawy 

Udajemy się na teren parafii pw. Św. Izydora – Rolnika w Markach, gdzie 

znajduje się kilka interesujących starych drzew. Następnie kierujemy się do 

Parku Braci Briggsów, gdzie rośnie kilkadziesiąt pięknych, zabytkowych drzew, 

z których część może stanowić pomniki przyrody. Na terenie parku dendrolog p. 

dr. Marzena Suchocka przeprowadzi ćwiczenia związane m.in. z rozpoznawania 

różnych gatunków drzew, ich charakterystycznych cech, sposobów 

dokonywania pomiarów, obliczania wieku drzew itp. W parku kończymy I dzień 

wyprawy. 

 

 



29 września – II dzień wyprawy 

Kierujemy się w okolice najstarszej i największej mareckiej nekropolii – 

cmentarza parafii pw. Św. Izydora-Rolnika. Tam na tzw. „Górze Kołbuka” 

rosną przepiękne okazy starożytnych sosen i brzóz. Dalej ul. Grunwaldzką 

dochodzimy do ul. Zygmunta Krasińskiego gdzie rośnie jeden z najstarszych 

dębów na Mazowszu. Następnie udajemy się w okolice ul. Jutrzenki gdzie na 

terenach Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi znajdują się liczne stare drzewa: 

dęby, akacje, lipy oraz przepiękna aleja kasztanowa. Tu też kończymy II dzień 

wyprawy.   

 

30 września – III dzień wyprawy      

Autobusem linii 718 udajemy się w okolice skrzyżowania ul. Legionowej ze 

Spacerową i kierując się do północnych granic miasta rozpoczynamy przygodę  

w poszukiwaniu drzew - pomników przyrody. Właśnie w północnej części 

naszego miasta rośnie wiele okazów starożytnych drzew-głównie dębów, z 

których część można kwalifikować jako pomnik przyrody. Przechodząc przez 

Al. Marszałka J. Piłsudskiego docieramy na teren Zgromadzenia Michaelitów, 

gdzie rośnie przeszło 200 letni okaz dębu nazwanego „Franciszkiem”. 

Autobusem 718 jedziemy do Urzędu Miasta. Koniec wyprawy.           

 

      

 

 

  


