PRZYRODA I TURYSTYKA W „UJŚCIU WARTY” 13-15.09.2019r.
Przyrodę można poznawać, zwiedzając obiekty chroniące przyrodę,
fotografując, poznając historię regionu, poznając rośliny i przyswajając ich
nazwy łacińskie, ale też smakując i przyrządzając z tych roślin posiłek, albo
bawić się, uczestnicząc w grach terenowych (questach).
Celem naszych warsztatów jest odkrycie różnych sposobów eksplorowania
przyrody, które można z powodzeniem wykorzystać, np. w samodzielnych
wyprawach, prowadzeniu zajęć edukacyjnych, albo do wzbogacenia o nie
swojej oferty turystycznej i agroturystycznej. Bazą do tych odkryć będzie
niezwykła przyroda rejonu „Ujście Warty”.
Prowadzący zajęcia:
Ewa Drewniak – absolwentka ochrony środowiska. Od kilkunastu lat prowadzi
zajęcia edukacyjne w Stacji Terenowej w Owczarach dla różnych grup wiekowych i
zajmuje się czynną ochroną muraw kserotermicznych, chwastów polnych i starych
odmian drzew owocowych. Zajęcia edukacyjne prowadzi najchętniej w terenie i
zachęca do poznawania roślin także poprzez wąchanie i smakowanie. Wykorzystuje
dzikie rośliny w życiu codziennym. Organizatorka przyrodniczych imprez
edukacyjnych (Spotkania z Łąką, Spotkania z Sadem), warsztatów i obozów
przyrodniczych.
Magda Mądrawska-Okołów - absolwentka ochrony środowiska oraz etnologii.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej z dziećmi, młodzieżą
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i dorosłymi. Autorka i realizatorka programów edukacyjnych, interdyscyplinarnych
warsztatów edukacyjnych o tematyce etnograficznej, przyrodniczej i regionalnej.
Swoje teksty, skierowane głównie do dzieci, publikuje na łamach "Głosu
Przyrody", "Salamandry", "Gazety Wyborczej - Magazyn Lubuski". Na co dzień
pracuje w Parku Narodowym "Ujście Warty" i prowadzi Gospodarstwo
Agroturystyczne "Leśny Zakątek". Aktywnie działający rękodzielnik zrzeszony w
Lubuskim Stowarzyszeniu Twórców Rękodzieła Ludowego i Artystycznego.
Grzegorz Okołów - przyrodnik, fotograf, autor licznych artykułów, książek
przyrodniczych, współautor kilku albumów fotograficznych o tematyce
przyrodniczej. Na co dzień kieruje Domem Kultury w Krzeszycach, gdzie m.in.
organizuje gminne imprezy kulturalne. Prywatnie mąż Magdy Mądrawskiej –
Okołów, z którąś wspólnie prowadzi Gospodarstwo Agroturystyczne „Leśny
Zakątek”.
________________________________________________________________
Program warsztatów:

Czwartek 12.09.2019r.
17.00-18.00 Przyjazd uczestników, rejestracja.
18.00 Kolacja (bar w Owczarach).

Piątek 13.09.2019r.
8.00 Śniadanie (bar w Owczarach).
9.30 – 10.30 Przyroda na zdjęciach – podstawowe zasady fotografii, jak kadrować,
jak wybierać obiekt - szybki kurs robienia zdjęć przyrodniczych.
11.00 – 13.30 Przyroda na poważnie - formy ochrony przyrody w Polsce i w
okolicach Owczar – prelekcja. Czynne formy ochrony w Owczarach; po co
Owczarach hoduje się owce? – wycieczka terenowa.
14.00 Obiad
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15.30 -17.30 Przyroda na talerzu–otaczająca nas przyroda, to także rośliny, które
możemy wykorzystać do sporządzania posiłków. Wycieczka terenowa, podczas
której nazbieramy roślin, z których wieczorem, przy ognisku zrobimy posiłek.
Zasady pozyskiwania roślin w terenie.
18.00 Kolacja (bar w Owczarach).
19.30 Ognisko.

Sobota 14.09.2019r.
8.00 Śniadanie.
9.00 Wyjazd autokarem w teren.
9.30 – 13.30 Historia dla przyrody, przyroda dla historii – interdyscyplinarne
poznawanie okolicy przy użyciu technik zabaw terenowych na przykładzie questu
„Malta” lub „Studzionka”.
14.00 – Obiad (w Słońsku w „Swojskie Jadło”).
15.30-17.30 Przyroda na poważnie - Park Narodowy „Ujście Warty” – obserwacje
ptaków, ochrona aktywna, warunki oprowadzania turystów po obszarach
chronionych.
17.30 Powrót do Owczar.
18.00 – Kolacja (bar w Owczarach).
19.30 – Ognisko.

Niedziela 15.09.2019r.
8:00 – Śniadanie.
9.00 – 11.00 Przyrodnicze SPA – otaczające nas pospolite rośliny z powodzeniem
możemy wykorzystać do zrobienia prostych i użytecznych kosmetyków - wycieczka
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terenowa, podczas której poszukamy i nazbieramy roślin, z których zrobimy
kosmetyki (każdy dla siebie).

11.30 – 13.30 Przyroda dla zabawy – zajęcia interdyscyplinarne poświęcone
wykonywaniu zabawek z sitowia. Hobby jako punkt wyjściowy do realizacji zajęć
dydaktycznych.
14:00 – Obiad (bar w Owczarach).
15.00 – Zakończenie.
________________________________________________________________
Zasady udziału
Udział w warsztatach jest bezpłatny (zajęcia, noclegi, posiłki). Uczestnicy
przyjeżdżają do Stacji w Owczarach na własny koszt. Transport w drugim dniu
podczas zajęć terenowych zapewniają organizatorzy.
Prosimy o przysłanie karty zgłoszenia (poniżej). Osoby zakwalifikowane do
udziału w warsztatach otrzymają informację zwrotną.
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo do 6 września 2019r.: owczary@kp.org.pl
________________________________________________________________
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Imię i nazwisko:………………………………………….
Miejscowość:………………………………
Tel. ………………… e-mail:…………………………………
Zamawiam posiłki: wegetariańskie/wegańskie (proszę zaznaczyć).
Podpis
…………………………………

„Agroturystyka w sieci natury ”– projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020. Wartość projektu: 624 480,00 PLN. Dofinansowanie z UE z Funduszu Spójności: 468 346,54 PLN.

