XVI Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej zorganizujemy 22 kwietnia 2017r. Podobnie
jak w roku ubiegłym miejscem zlotu będzie sala wiejska w Słońsku przy ul. Parkowej 2 i jej
otoczenie.
Pierwszym punktem programu, już o godz. 7 rano będą dwie wycieczki piesze z
przewodnikiem: jedna do Parku Narodowego „Ujście Warty”, druga na któryś z ptasich szlaków.
Ponieważ trasy wycieczek uzależnione są od panujących warunków, chcąc wybrać
najciekawsze okolice, szczegóły podamy w tygodniu przed zlotem.
Dla osób, które nie chcą wcześnie wstawać i interesują się historią mamy następujące
propozycje:
- od 10.00 do 11.00 można zwiedzać stary młyn przy ul. Moniuszki 5 oraz poplenerową wystawę
fotograficzną „ W słońskim młynie”,
od 11.00 do 14.00 czynne będzie Muzeum Martyrologii przy ul. 3-go Lutego 54., o 11.15
oprowadzi po nim przewodnik.
Rejestrację uczestników zlotu zaczniemy od godz. 12.30 w Biurze Paszportowym przy
sali wiejskiej. Od godz. 13.30.00 do godz.18.30 będą trwały wystąpienia gości, rozmaite
prezentacje, promocja i sprzedaż wydawnictw o ptasiej tematyce i warsztaty plastyczne;
rozdamy nagrody laureatom konkursu plastycznego nt. "Wszystkie barwy bociana czarnego",
a także wybierzemy ptaka roku 2018.
Program prezentacji zapowiada się niezwykle ciekawie:
-„Bocian czarny w Polsce - badania i ochrona w Południowej Wielkopolsce” – Paweł T. Dolata Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze
-„Puszcza Białowieska, czyli prawda i postprawda” – Przemysław Chylarecki - Fundacja
Greenmind, Instytut Zoologii PAN
-„Samotność w tłumie – o samotnych pszczołach” – Justyna Kierat – Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytetu Jagiellońskiego
-„Czarne skrzydła, czarne słowa" - czyli o czarnych ptakach w kulturze" – Monika Klimowicz –
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
-„Bagna są dobre” – film zrealizowany przez Leśne Studio Filmowe dla Stowarzyszenia “Ptaki
Polskie”
Zlotowi będą towarzyszyć stoiska, m.in. Parku Narodowego „Ujście Warty”, Magazynu
Przyrodniczego Salamandra, czasopism Ptaki Polski i FotoNatura, Czasopisma “Dzikie życie” propagujących walory przyrodnicze i problematykę ochrony przyrody; Leśnego Studia
Filmowego, Pasieki „Dutkowiak” oraz artystów z rękodziełem. Zajęcia ceramiczne poprowadzi
Jagoda Karłowska, a warsztaty nt. „Było sobie jajo” przygotują przyrodniczy edukatorzy z
Wilanowa.
W świetlicy zaprezentujemy m.in. prace z konkursu plastycznego, wystawę grafik Marka
Kołodziejczyka i prac Waldemara Paszke.
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.
Udział w Zlocie jest odpłatny. W ramach wpisowego (45 zł – osoba dorosła, 15 zł –
dziecko/uczeń) każdy uczestnik otrzyma magnes, monetę, torbę i poczęstunek oraz będzie mógł

wziąć udział w prelekcjach w sali wiejskiej i wycieczce. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie do 15 kwietnia br, mailem na adres tps@tps-unitisviribus.org.pl oraz dokonanie wpłaty na konto
bankowe GBS Barlinek O/Słońsk 29 8355 0009 0035 0411 2000 0001. 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 sadzeniu żywokołów wierzbowych
w niedzielę.
W niedzielę 23 kwietnia planujemy społeczną akcję sadzenia wierzb w ramach projektu „Drzewa
dla bioróżnorodności, drzewa dla klimatu”. Jeśli ktoś ze zlotowiczów, chciałby posadzić swoje
drzewo zapewnimy żywokół oraz potrzebne narzędzia. Zbiórka do sadzenia przy Stacji Pomp
w niedzielę o godz. 12.00.
Patronami zlotu są Magazyn Przyrodniczy Salamandra, czasopismo Ptaki Polski i serwis
Birdwatching.pl. Zlot dofinansowuje Gmina Słońsk i CZG-12.
Zapraszamy na XVI Zlot!
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