
PROGRAM XVII Zlotu: 
 
7.00-10.00 - Piesze wycieczki z przewodnikami do Parku Narodowego „Ujście Warty” i na 
jeden  z ptasich szlaków. Ponieważ trasy wycieczek uzależnione są od panujących warunków, 
chcąc wybrać najciekawsze okolice, szczegóły podamy w tygodniu przed zlotem na stronie TPS 
i FB 

- zbiórka o godz. 7.00 przy sali wiejskiej ul. Parkowa 2  
- uczestnicy muszą sami dojechać na początek trasy wycieczki 
-.informacja o trasach zostanie zamieszczona na stronie TPS i FB najpóźniej tydzień  
   przed zlotem. 

 
11.00-14.00 - czynne będzie Muzeum Martyrologii przy ul. 3-go Lutego 54, o 11.15 – oprowadzi 
po nim przewodnik. 
 
12.30 - rejestracja uczestników Zlotu przy sali wiejskiej ul. Parkowa 2  

    - otwarcie stoisk m.in. stoiska Parku Narodowego Ujście Warty, Magazynu Salamandra, 
       Czasopisma Ptaki Polski, Leśnego Studia Filmowego z Bedonia, artystów z  
       rękodziełem, WTZ z Sulęcina i Pasieki „Dutkowiak”. 

 
13.30 – 19.00 - spotkanie w sali wiejskiej przy ul. Parkowej 2: 
 
 wystąpienia Prezydenta Rzeczpospolitej Ptasiej i zaproszonych Gości 
 nadanie honorowego obywatelstwa Rzeczpospolitej Ptasiej oraz mianowanie Ambasadora  
 Prezentacje: 

- „Sekrety skrywane w zaroślach, czyli tajemnice biologii i ekologii bączka Ixobrychus  
    minutus” – Maciej Filipiuk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
- „Duchy szuwarowej dżungli” – Hubert Gajda z HUGA Nature  
- „Zmiany klimatyczne są faktem, ale czy znamy ich wpływ na ptaki?" – Krzysztof  
    Dudek z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  
- „Fotografia przyrodnicza a etyka” – Romuald Mikusek z Parku Narodowego Gór 
    Stołowych. 

 
Pomiędzy prelekcjami: 
 pokaz diaporam  
 wybory ptaka roku 2019  
 konkursy-niespodzianki 
 warsztaty plastyczne – Justyna Kierat 
 poczęstunek 

 
W sali prezentowane będą: wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny „Bączek 
mieszkaniec trzcinowiska”, wystawa grafiki Justyny Kierat oraz fotografii Andrzeja Dubiela. 
Po prelekcjach i oficjalnym zakończeniu zlotu wszyscy chętni będą mogli spotkać się przy 
ognisku. Organizatorzy zapewniają miejsce i drewno na ognisko, uczestnicy zaopatrują się we 
własnym zakresie w artykuły konsumpcyjne. 
 



W ramach Światowego Dnia Migracji Ryb, we współpracy z Koalicją Ratujmy Rzeki 
22 kwietnia zorganizujemy sprzątanie kajakowego Szlaku Zimorodka (z lądu lub z wody, jak kto 
woli). Osoby chętne mogą się zgłaszać mailem do Biura Turystyki Przyrodniczej „Dudek” 
(hoopoe@hoopoe.com.pl). Zbiórka przy Stacji Pomp w niedzielę o godz. 11.00. 
 
Udział w Zlocie jest odpłatny, wpisowe (50 zł –osoba dorosła, 20 zł –dziecko/uczeń) należy 
wpłacać koniecznie na konto: 29 8355 0009 0035 0411 2000 0001. 
W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma ilustrowany notes z informacjami 
o wszystkich ptakach roku, monetę, magnez i poczęstunek oraz będzie mógł wziąć udział 
w prelekcjach w sali wiejskiej i wycieczce.  
Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie - do 13 kwietnia br, mailem na adres: 
tps@tps-unitisviribus.org.pl.  

W zgłoszeniu należy napisać, czy ktoś planuje wziąć udział w wycieczce, podać liczbę osób  
i wybraną trasę (do parku czy na ptasi szlak), w ognisku oraz w sprzątaniu Szlaku Zimorodka w 
niedzielę. 
 

Patronami zlotu są Magazyn Przyrodniczy Salamandra, czasopismo Ptaki Polski i serwis 
Birdwatching.pl. Zlot dofinansowuje Gmina Słońsk i CZG-12. 

 
Zapraszamy na XV Zlot! 
 


