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Plan Pikniku Edukacyjnego pt.„Sprzątamy Drawę dla ptaków” w ramach projektu LIFE+ „Polskie Ostoje 
Ptaków” organizowanego przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży  

oraz Drawieński Park Narodowy 
4-6 lipiec 2014 r. 

DRAWNO-BOGDANKA-GŁUSKO 

 

4 lipiec 2014 r. (piątek) 

I. MIEJSCE PIKNIKU EDUKACYJNEGO - DRAWNO  
A. RYNEK 

Czas trwania pikniku 15.00 – 18.00 
a) wystawa prac konkursowych dzieci (plastyczna) 
b) pogadanki dotyczące przyrody DPN, projektu LIFE+ „Polskie Ostoje Ptaków”, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych gatunków 
ssaków 
c) gry i zabawy edukacyjne dla dzieci 
d) warsztaty śmieciowe „Coś z niczego” 
e) wystawa fotograficzna Polskie Ostoje Ptaków 
 
15.00-15.10 przywitanie gości przez Dyrektora DPN 
15.00-18.00 blok zabaw edukacyjnych dla dzieci - gry edukacyjne, malowanki, prace plastyczne (masa solna), namiot LIFE-DPN1 
15.00-18.00 krótkie pogadanki omawiające walory przyrodnicze DPN, projekt LIFE+ Polskie Ostoje Ptaków, wpływ antropopresji i gatunków 
inwazyjnych na ptaki wodne i błotne namiot LIFE-DPN2 
15.00-18.00 warsztaty „śmieciowe” 
 

B. PIT DPN DRAWNO ul. Kolejowa 
9.00 – 13.00 zaangażowanie turystów wpływających na teren DPN, zachęta do posprzątania Drawy dla ptaków. Wręczanie sprzętu do 
sprzątania rzeki, omówienie miejsc odbioru śmieci, zaproszenie na Bogdankę i do Głuska w celu kontynuowania edukacji w terenie. Wręczenie 
prowiantu zaangażowanym osobom w sprzątanie. 
 

II. MIEJSCE PIKNIKU EDUKACYJNEGO POLE BIWAKOWE BOGDANKA – DPN 
Czas trwania pikniku 10.00 – 17.00 

a) pogadanki dotyczące przyrody DPN, projektu LIFE+ „Polskie Ostoje Ptaków”, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych 
gatunków ssaków 

b) gry edukacyjne dla dzieci i dorosłych 
 
10.00-15.00 blok gier edukacyjnych dla dzieci i dorosłych 
15.00-17.00 pogadanki dotyczące przyrody DPN, projektu LIFE+ „Polskie Ostoje Ptaków”, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych 
gatunków ssaków 
 

III. MIEJSCE PIKNIKU EDUKACYJNEGO PIT GŁUSKO 
Czas trwania pikniku 10.00 – 17.00 
a) pogadanki dotyczące przyrody DPN, projektu LIFE+ „Polskie Ostoje Ptaków”, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych gatunków 
ssaków 
b) gry edukacyjne dla dzieci i dorosłych 
 
10.00-15.00 blok gier edukacyjnych dla dzieci i dorosłych (namiot DPN) 
15.00-17.00 pogadanki dotyczące przyrody DPN, projektu LIFE+ „Polskie Ostoje Ptaków”, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych 
gatunków ssaków (namiot DPN) 
 

W tym czasie w Drawnie: VI Festiwal Krasnali Ogrodowych: Występy zespołów i sekcji DOK, Garnizonu Wojskowego, Kół Gospodyń, 

DUTW Teatr-Cyrk Ruphert & Rico 
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5 lipiec 2014 r. (sobota) 

I. MIEJSCE PIKNIKU EDUKACYJNEGO - DRAWNO  
A. RYNEK (prowadzący Andrzej Kruszewicz) 

Czas trwania pikniku 10.00 – 18.00 
a) wystawa prac konkursowych dzieci (plastyczna) 
b) uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym 
c) pogadanki dotyczące przyrody DPN, projektu LIFE+ „Polskie Ostoje Ptaków”, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych gatunków 
ssaków 
d) gry i zabawy edukacyjne dla dzieci 
e) warsztaty śmieciowe „Coś z niczego” 
f) wystawa fotograficzna Polskie Ostoje Ptaków 
 
 
10.00-10.10 otwarcie II dnia pikniku edukacyjnego, A. Kruszewicz (scena główna) 
10.10-18.00 blok zabaw edukacyjnych dla dzieci - gry edukacyjne, malowanki, prace plastyczne (masa solna) namiot LIFE-DPN1. 
10.10-18.00 warsztaty „śmieciowe” 
10.15.-12.00 pogadanki dotyczące przyrody DPN, projektu LIFE+ „Polskie Ostoje Ptaków”, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych 
gatunków ssaków (namiot LIFE-DPN2)  
12.00-12.45 prelekcja dotycząca gatunków inwazyjnych (gość W. Solarz scena gówna) 
12.45-14.00 film edukacyjny „Obcy. Gatunki inwazyjne w Polsce” (namiot LIFE-DPN2) 
14.00-14.30 wręczanie nagród w ramach konkursu plastycznego (namiot LIFE-DPN2) 
16.00-16.45 prelekcja dotycząca ptaków wodnych i błotnych, (gość A. Kruszewicz - scena główna) 
16.45-17.00 pogadanki dotyczące przyrody DPN, projektu LIFE+ „Polskie Ostoje Ptaków”, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych 
gatunków ssaków (namiot LIFE-DPN2) 
 

 

II. MIEJSCE PIKNIKU EDUKACYJNEGO POLE BIWAKOWE BOGDANKA – DPN 
Czas trwania pikniku 9.00-17.00 
a) sprzątanie Drawy dla ptaków Bogdanka-most niskowodny w Głusku, Kamienna (dot. turystów wypływających z Bogdanki) 
b) pogadanki dotyczące przyrody DPN, projektu LIFE+ „Polskie Ostoje Ptaków”, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych gatunków 
ssaków 
c) gry edukacyjne dla dzieci i dorosłych 
 
9.00-13.00 Zaangażowanie turystów wypływających z biwaku, informowanie o pikniku edukacyjnym, zachęta do posprzątania Drawy dla 
ptaków. (Wręczanie sprzętu do sprzątania rzeki, omówienie miejsc odbioru śmieci, zaproszenie do Głuska w celu kontynuowania edukacji w 
terenie). Wręczenie prowiantu (ok.470 porcji). 
10.00-15.00 blok gier edukacyjnych dla dzieci i dorosłych 
15.00-17.00 pogadanki dotyczące przyrody DPN, projektu LIFE+ „Polskie Ostoje Ptaków”, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych 
gatunków ssaków.  
 

III. MIEJSCE PIKNIKU EDUKACYJNEGO PIT GŁUSKO 
Czas trwania pikniku 10.00-18.00 
a) pogadanki dotyczące przyrody DPN, projektu LIFE+ „Polskie Ostoje Ptaków”, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych gatunków 
ssaków 
b) gry edukacyjne dla dzieci i dorosłych 
 
10.00-15.00 blok gier edukacyjnych dla dzieci i dorosłych (namiot DPN) 
15.00-18.00 pogadanki dotyczące przyrody DPN, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych gatunków ssaków (namiot DPN) 
 
 
 
W tym czasie w Drawnie: VI Festiwal Krasnali Ogrodowych: Występy zespołów i sekcji DOK, Garnizonu Wojskowego, Kół Gospodyń, 

DUTW Teatr-Cyrk Ruphert & Rico 
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6 lipiec 2014 r. (niedziela) 

I. MIEJSCE PIKNIKU EDUKACYJNEGO DRAWNO – RYNEK 
Czas trwania pikniku 10.00 – 15.00 
a) wystawa prac konkursowych dzieci (fotograficzna i plastyczna) 
b) pogadanki dotyczące przyrody DPN, projektu LIFE+ „Polskie Ostoje Ptaków”, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych gatunków 
ssaków 
c) gry i zabawy edukacyjne dla dzieci 
d) warsztaty „śmieciowe” 
e) wystawa fotograficzna Polskie Ostoje Ptaków 
 
10.00-10.15 przywitanie gości na III dniu pikniku 
10.15-15.00 blok zabaw edukacyjnych dla dzieci - gry, malowanki, prace plastyczne (masa solna) -  namiot LIFE-DPN1. 
10.15.-15.00 pogadanki dotyczące przyrody DPN, projektu LIFE+ „Polskie Ostoje Ptaków”, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych 
gatunków ssaków 
10.15-13.00 warsztaty śmieciowe „Coś z niczego” 
 

 
II. MIEJSCE PIKNIKU EDUKACYJNEGO POLE BIWAKOWE BOGDANKA – DPN 

Czas trwania pikniku 10.00 – 15.00 
a) pogadanki dotyczące przyrody DPN, projektu LIFE+ „Polskie Ostoje Ptaków”, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych gatunków 
ssaków 
b) gry edukacyjne dla dzieci i dorosłych 
 
10.00-13.00 blok gier edukacyjnych dla dzieci i dorosłych 
13.00-15.00 pogadanki dotyczące przyrody DPN, projektu LIFE+ „Polskie Ostoje Ptaków”, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych 
gatunków ssaków 
 

III. MIEJSCE PIKNIKU EDUKACYJNEGO PIT GŁUSKO 
Czas trwania pikniku 9.00 – 18.00 
a) pogadanki dotyczące przyrody DPN, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych gatunków ssaków 
b) gry edukacyjne dla dzieci i dorosłych 
c) spływ sprzątanie rzeki dla ptaków i prelekcje na wodzie (Sitnica-Kamienna) 
 
9.00-13.00 spływ - sprzątanie rzeki dla ptaków i prelekcje na wodzie (Sitnica-Kamienna) 
10.00-14.00 blok gier edukacyjnych dla dzieci  i dorosłych 
14.00-18.00 pogadanki dotyczące przyrody DPN, projektu LIFE+ „Polskie Ostoje Ptaków”, biologii ptaków wodnych i błotnych oraz inwazyjnych 
gatunków ssaków 

 
 


