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           Owczary, 14 marca 2006 
 

Jak co roku o tej porze zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w:  
 

WWIIOOSSEENNNNYYMM  

SSPPOOTTKKAANNIIUU    

ZZ  ŁŁĄĄKKĄĄ  
 

 
Odbędzie się ono w Stacji Klubu Przyrodników w Owczarach, w sobotę, 1 kwietnia 2006 (to nie żaden 
dowcip, naprawdę☺!). Planowany program przedstawia się następująco: 
 
 

  7.00 � Poznaj ptaki muraw – wszystkich, którzy przyjadą wcześniej i zdołają wstać, nauczymy 
rozpoznawania głosów kosa, śpiewaka, bogatki, skowronka, trznadla, potrzeszcza, zięby i może 
jeszcze paru innych gatunków ptaków (1).    

 

  8.00 � Każdy może być pasterzem - „Szlakiem owiec" - poranny wypas. Zapraszamy na spacer z 
owcami po murawach (aktualne tylko jeśli... nie będzie śniegu), dla chętnych także karmienie kóz i 
koni  i inne podobne atrakcje (2).  

 

10.00 � Wycinka zakrzewień na murawach. Jak co roku przy udziale wolontariuszy i pomocy różnych 
narzędzi (siekierki, sekatory) będziemy ograniczać zasięg ekspansywnych zarośli robinii i tarniny. W 
tym roku do akcji zapraszamy również Ciebie! (3) 

  

11.00  � Łąka w moich oczach...  - warsztat plastyczny dla dzieci i młodzieży (4). 
 

� Gry i zabawy przyrodnicze dla dzieci, między innymi konkurs wiedzy o..... Muzeum Łąki i 
murawach w Owczarach (5). 

 

13.00 � Przerwa na obiad (można przygotować w Stacji lub zjeść w barze), dla chętnych ognisko 
                .��� 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zgłoszenie uczestnictwa w Wiosennym Spotkaniu z Łąką w dniu 1 kwietnia 2006 w Owczarach 
(proszę przesłać na adres: Stacja Terenowa Klubu Przyrodników, Owczary 17, 69-113 Górzyca, fax. 0951791220, email: owczary@kp.org.pl) 

 
 

Imię i nazwisko …………………………………………….……………… tel./email ….…………………………………… 
 
Adres ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 
 

Wstępnie deklaruję zainteresowanie udziałem w następujących punktach programu (proszę podkreślić właściwe):  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 

Proszę o zarezerwowanie noclegu: 30/31 marca, 31 marca/1 kwietnia, 1/2 kwietnia, w pok. 1-2, 3-5 os., sali 15 os. 
  
Proszę o zarezerwowanie roweru/lornetki w dniu …………………., w godzinach …………………………………… 
 

 
             Podpis 
 



 
 
  

 

14.00  �          Minisesja „Rolnictwo a ochrona przyrody” – ginące ekosystemy i gatunki krajobrazu 
rolniczego, programy rolnośrodowiskowe, rolnictwo ekologiczne, programy ochrony chwastów, 
starych ras zwierząt i starych odmian drzew, prezentacje i filmy (6)     

 

16.00 � Miniwarsztat języka niemieckiego dla początkujących i bardziej zaawansowanych, czyli o łące, 
kwiatach, trawach i motylach…..  po niemiecku (7). 

 

17.00 � Pokaz prac fotograficznych, wystawa prac plastycznych, ogłoszenie wyników 
konkursu plastycznego i fotograficznego, wręczenie nagród i dyplomów (8) 

 

18.00  �  Spotkanie przy… herbatce ☺, pokazy przeźroczy, filmów i inne atrakcje (9). 
 

 

Uwaga! W piątek, 31 marca, w godzinach 10.00 – 16.00, organizujemy w Owczarach warsztat dla nauczycieli 
„Ochrona przyrody w edukacji – bądź na bieżąco!” (10) z udziałem w którym z powodzeniem można połączyć 
uczestnictwo w naszym Spotkaniu z Łąką. Szczegółowy program i zasady uczestnictwa w warsztacie znaleźć 
można w Internecie www.kp.org.pl lub otrzymać emailem pisząc na adres owczary@kp.org.pl. 
 
 

Ponadto nieustająco: 
 

� Dla wszystkich, którzy nie widzieli, a i tych którzy znają - zwiedzanie Muzeum Łąki i Ogródka Botanicznego 
 

� Konkurs - Wiosna w……  cyfrowym obiektywie – konkurs dla wybranych, czyli posiadaczy aparatów 
cyfrowych. Ich (aparatów) zaletą jest to, że wyniki można szybko pokazać szerszej widowni. Zapraszamy do 
fotografowania lub przywiezienia ze sobą własnych zdjęć, ważne, żeby dotyczyły łąki. W sobotnie popołudnie  
urządzimy pokaz i oczywiście prawdziwy konkurs z dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami (11). 
 

� Możliwość wypożyczenia roweru lub lornetki i wybrania się na indywidualną dłuższą lub krótszą wycieczkę 
w dolinę Odry, Warty lub dowolnym innym kierunku. 
 

Owczary leżą przy trasie Kostrzyn nad Odrą – Słubice, około 10 km na południe od Kostrzyna, 15 km na 
południowy zachód od Słońska i 20 km na północ od Słubic, 11 km na południe od Parku Narodowego Ujście 
Warty, w Parku Krajobrazowym „Ujście Warty”.... Dojazd własnym samochodem, autobusem (kilkanaście 
kursów dziennie z Kostrzyna i Słubic, kilka z Gorzowa, przystanek Owczary, bezpośrednio przy Stacji)  lub 
pociągiem do stacji Górzyca (trasa Rzepin – Kostrzyn nad Odrą, także połączenia z Zielonej Góry i Szczecina 
(przez Kostrzyn), z Rzepina, z Zielonej Góry (przez Rzepin) i dalej pieszo ok. 1,5 km. Na zgłoszenia 
uczestnictwa, na załączonych drukach, oczekujemy do 25 marca. Ilość noclegów w Stacji jest niestety 
ograniczona, dlatego zakwaterowanie obiecać możemy tylko osobom, które w pierwszej kolejności nadeślą 
zgłoszenia. Ceny noclegów: w pokojach 1 - 5 osobowych - 15 zł we własnym śpiworze, 20 zł z pościelą, w 
sali 15 osobowej odpowiednio 10 i 15 zł. Dla członków Klubu 5 zł zniżki. Zapraszamy!   
 

  


