
Europejskie Dni Ptaków 
 

Uczniowie i nauczyciele ZSP2 w Wągrowcu  oraz zaprzyjaźnieni 
miłośnicy przyrody po raz kolejny uczestniczyli w Europejskich Dniach Ptaków. 
Święto to przypada zawsze w pierwszy weekend października  i staje się coraz 
bardziej  popularne w Polsce i całej Europie. W tym roku najwięcej miłośników 
ptaków wybrało się na spacery w Rosji i Szwecji, a Polacy byli na 3 miejscu!!! 

My zaczęliśmy 6 października w auli naszej szkoły spotkaniem z panem 
Arkadiuszem Kiszką. W ciekawy sposób przedstawił najbardziej popularne 
gatunki ptaków żyjących – bądź bytujących - w Polsce, podając przy okazji 
mnóstwo ciekawostek i nieznanych nam, często zaskakujących faktów; 
poznaliśmy też sposoby badania ptasich zwyczajów. Uczestnicy zajęć mieli też 
szansę wziąć udział w konkursie wiedzy o ptakach, przygotowanym przez pana 
Arka. Przebiegał w kilku etapach, w pierwszym wzięło udział kilkudziesięciu 
chętnych, do ostatniego doszło 6 osób, z których wyłonionych zostało 3 
finalistów.  Zostali oni nagrodzeni wspaniałymi przewodnikami Collinsa  pt. 
.„Ptaki”, ufundowanymi przez Burmistrza Wągrowca.  
 Po zajęciach w szkole udaliśmy się w kierunku Ośrodka Edukacji Leśnej 
na spacer – a raczej ze względu na pogodę – marsz, w trakcie którego 
próbowaliśmy dostrzec lub usłyszeć i rozpoznać ptaki. Zaobserwowano tylko 
kilka gatunków, co i tak zostało uznane za sukces w tych warunkach. 
 W Ośrodku zapoznaliśmy się z walorami leśnej ścieżki edukacyjnej. Na 
zmarzniętych czekały już gorące napoje, ciasta, pieczone ziemniaki i kiełbaski. 
Działał tu bowiem szkolny wolontariat i sprzedawał różne smakołyki za 
symboliczną złotówkę, a dochód przeznaczony został na pomoc choremu 
koledze. Udało się zebrać niespełna 500 zł! 

Uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w specjalnych zajęciach z 
zakresu korzystania z gotowych wojskowych racji żywnościowych. Była to 
okazja do zapoznania się z wieloma aspektami funkcjonowania ciała człowieka i 
jego potrzebami energetycznymi, które są szczególnie duże w trudnych 
warunkach pogodowych. 

Uczestnikami spotkania były także dzieci i zorganizowano dla nich 
konkurs plastyczny „Mój ptasi las”. Powstały ciekawe prace – zapraszamy do 
obejrzenia na stronie internetowe szkoły (zsp2wagrowiec.pl).  

Rozstaliśmy się w miłej atmosferze , bogatsi o wiedzę o naszych małych, 
często niedostrzeganych, przyjaciołach. Spotkamy się już niedługo – zimowe 
ptakoliczenie tuż tuż!!! 
 
 
oprac. G.Witkowska i K.Wójcik 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 


