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Nazwa wydarzenia: Lubelskie spotkania z przyrodą – pożegnanie żurawi w Poleskim Parku Narodowym 

Miejsce i czas: Urszulin, 12.09.2020 r. (sobota) – od wschodu do zachodu słońca (godz. 05:30-21:30) 

Cel: edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, osób dorosłych i promocja województwa lubelskiego przez 

dziedzictwo przyrodnicze regionu 

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Kultury  

Partnerzy główni: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Poleski Park Narodowy, Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 

Partnerzy: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Lublin, Wydział Biologii Środowiskowej Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, Fundacja Ptasie Horyzonty; Fundacja Dla Przyrody, Manufaktura Barw, Hotel 

Drob 

Patronat: Michał Woś – Minister Środowiska, Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego; 

Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego  

Patronat medialny: TVP Lublin, Radio Lublin, Radio Free, Lajf Magazyn Lubelski 

Uzasadnienie: Roztocze, Puszcza Solska, Dolina Wisły, Polesie. Województwo lubelskie zasobne jest 

w obszary cenne przyrodniczo, które są atrakcją turystyczną nie tylko dla mieszkańców Lubelszczyzny, ale 

także turystów z całego kraju. Żuraw to jeden z największych ptaków Polski, a jego wygląd, a także 

zachowania godowe (spektakularne tańce w takcie zlotów) inspirują do poznawania i odkrywania miejsc 

gdzie żyje ten ptak. Obszarem, gdzie na przełomie lata i jesieni, przebywa około 2-3 tys. żurawi jest Poleski 

Park Narodowy. Żuraw to także ptak żyjący w niedostępnych terenach, które są ostoją spokoju i ciszy. 

Kontakt z przyrodą będzie możliwością wyciszenia się i odpoczynku.   
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Program: 

Część 1: Poleski Park Narodowy i okolice – obserwacje żurawi 

Godziny Opis 

05:30-07:00 Spotkanie przed wschodem słońca przed wylotem żurawi. Liczenie żurawi o wschodzie 

słońca (wschód słońca 05:59).  

Miejsce: Wieża widokowa w Zastawiu - początek ścieżki dydaktycznej „Czahary” 

w Poleskim Parku Narodowym. 

07:00-08:00 Posiłek z widokiem na żurawie.  

Miejsce: zadaszenie przy wieży widokowej Poleskiego Parku Narodowego na początku 

ścieżki dydaktycznej „Czahary” w miejscowości Zastawie.  

08:00-10:30 Samodzielne zwiedzanie ścieżki dydaktycznej „Czahary” w Poleskim Parku Narodowym. 

14:00-17:00 Gra terenowa i obserwacje terenowe żurawi wokół Poleskiego Parku Narodowego 

Miejsce: okolice Poleskiego Parku Narodowego.  

17:00-19:30 Obserwacje i liczenia żurawi na zlotowisku (zachód słońca:18:51).  

Miejsce: ścieżka dydaktyczna "Czahary" i okolice Poleskiego Parku Narodowego. 

18:00-19:30 Ognisko i o zachodzie słońca 

Miejsce: zadaszenie Poleskiego Parku Narodowego na początku ścieżki dydaktycznej 

„Czahary” w miejscowości Zastawie 

 

Część 2: Spotkanie w Urszulinie (miejsce Hotel Drob) 

Godziny Opis 

10:30-11:00 Przywitanie i wystąpienia zaproszonych gości 

Miejsce: teren przed Hotelem Drob 

11:00-16:00 Spotkanie w plenerze.  

Miejsce: teren wokół Hotelu Drob 

- konkurs plastyczny „Mój żuraw” dla dzieci i młodzieży – namiot Poleskiego Parku 

Narodowego 

- konkurs wiedzy o przyrodzie województwa Lubelskiego – namiot Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Lublinie 

- jak chronić przyrodę – namiot Fundacja Ptasie Horyzonty 

- wystawa i zajęcia edukacyjne – namiot Fundacja Dla Przyrody 

- piosenki przyrodnicze - wytęp dzieci z Drużyny Harcerskiej „Poleskie Żółwiki”  

- pokaz rękodzieła i sztuki ludowej z motywem żurawi – namioty KGW 

- konkursy na regionalne dania z motywem żurawiny – KOWR Lublin 

- „Wokół przyrody” - przyśpiewki przygotowane przez dzieci KGW Wałowianki 

- warsztat zielarski z „Żurawiego stołu”: E. Różycka 

- warsztat i wystawa fotograficzna „Żuraw na gnieździe, na bagnie i w powietrzu”: R. Siek 

- warsztat rzeźbiarski „Jak wyrzeźbić żurawia” – p. S. Sowa 

- warsztat rysunkowy „Jak namalować żurawia” – I. Polakowska – Manufaktura Barw,  

- warsztat rysunkowy „Jak narysować żurawia” – M. Kołodziejczyk,  

- wystawa fotograficzna „Żuraw i przyjaciele”: S. Wróbel – Poleski Park Narodowy, 

- podsumowanie i wręczanie nagród w konkursie plastycznym „Mój żuraw” – namiot 

Poleskiego Parku Narodowego (ok. godz. 15:30), 

- inne atrakcje: „Gniazdo żurawia” – strefa aktywnej edukacji i zabaw dla dzieci 

20:00-21.30 - Podsumowanie obserwacji żurawi 
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- Koncert Zespołu Z lasu pt. „Oj żurawko, żurawko: pieśni z Polesia”  

Miejsce: teren przed Hotelem Drob 

 

Część 3:  Budynek administracji Poleskiego Parku Narodowego (ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin) 

Godziny Opis 

12:30-14:00 Wykłady i prezentacje:  

- Żuraw w naturze: prof. Ignacy Kitowski – PWSZ Chełm 

- Żuraw w kulturze: Andrzej Różycki – Poleski Park Narodowy  

- Przyroda sercu bliska – pasje fotograficzne: Damian Kwasek 

Miejsce: budynek siedziby Poleskiego Parku Narodowego, ul. Lubelska 3a – sale 

dydaktyczno-wykładowe.  

14:00-17:00 Przyjaciele żurawia – spotkania z żółwiem błotnym (warsztaty i prelekcje)   

Miejsce: teren przy siedzibie Poleskiego Parku Narodowego, ul. Lubelska 3a.  

 

Relacje z wydarzenia można będzie oglądać także na antenie TVP Lublin 

 


