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Historia ochrony

• 1977 rezerwat przyrody 
„Słońsk”

• 1984 Konwencja RAMSAR 

• grudzień 1996 Park 
Krajobrazowy „Ujście 
Warty”

• 1 lipca 2001 Park Narodowy

• 2004 NATURA 2000 



Siedziba dyrekcji 
Parku Narodowego „Ujście Warty” 



Współpraca z Niemcami - Niemiecka Fundacja Federalna 
do spraw Ochrony Środowiska z Osnabrück



Początek – kontynuacja edukacji prowadzonej 
w rezerwacie „Słońsk” i Parku Krajobrazowym „Ujście Warty”



Warsztaty ekologiczne
„Tereny podmokłe – znaczenie w przyrodzie 

i ochrona”



Warsztaty i zajęcia zamawiane:
warsztaty terenowo-laboratoryjne



Warsztaty i zajęcia zamawiane:
zajęcia na ścieżkach przyrodniczych

„Ptasim szlakiem” „Przyrodniczy Ogród Zmysłów”



„Ptasim szlakiem”



„Przyrodniczy Ogród Zmysłów”



np.

• Ptaki drapieżne - OTOP

• „Czym skorupka za młodu nasiąknie” – projekt GPN

• Makrokosmos – ptaki ponad podziałami

• Program edukacyjny „Przyroda wokół nas PTAKI” - OTOP

Warsztaty dla nauczycieli



Imprezy otwarte:

Światowy Dzień 
Terenów Podmokłych 
(od 2000 r.)





Co nowego po powstaniu Parku Narodowego?

• nowe tematy zajęć

np. warsztaty pszczelarskie



Rozwój bazy edukacyjnej

Salka edukacyjna w Witnicy –
oddana do użytku w 2003 r.



Nowe ścieżki przyrodnicze

„Na dwóch kółkach 
przez Polder Północny”



„Mokradła”



Główne cele działalności edukacyjnej w Parku Narodowym 
„Ujście Warty”

1. Podnoszenie świadomości ekologicznej miejscowej ludności 
w celu uzyskiwania i podtrzymywania akceptacji dla istnienia 
Parku.

2. Podkreślanie znaczenia terenów podmokłych – w tym PN „UW” 
jako terenu objętego konwencją Ramsar.

3. Eliminacja zagrożeń przyrody PN „UW” poprzez oddziaływanie na 
poszczególne grupy odwiedzających.



Działania związane z celem 1.

• dla szkół:
warsztaty „Do czego jest nam potrzebny Park Narodowy?
• dla lokalnej społeczności:
„Święto Krowy”



„Święto Krowy”

Warsztaty robienia 
masła   

„Konkurs dojenia”



Działania związane z celem 2.

Programy edukacyjne:
• Do czego są nam potrzebne mokradła?





Działania związane z celem 3.

• warsztaty „Ratujmy skowronki”

• warsztaty „Dlaczego nie lubimy śmieci?”



Projekt „Parki narodowe skarbem naszej małej ojczyzny”

• nowa, ciekawa forma edukacji dzieci przez aktywne działania   
na rzecz ochrony przyrody

• edukacja dorosłych poprzez dzieci

Szkolna ostoja przyrody – SP w Dąbroszynie



Przyrodnicza mapa skarbów –
SP Dąbroszyn

Kronika



Projekt „Poszukiwacze dzikich wysypisk”

Ulotka dla mieszkańców Słońska
zrobiona przez dzieci



• projekt  „W ślady Darwina”

Inne formy edukacji dzieci





Inne formy edukacji
• konkursy nie tylko wiedzy



Inne formy edukacji - konkursy

• literacki na napisanie 
„Legendy z Mokradeł”
• teatralny 
„Legenda z Mokradeł”





Edukacja dorosłych

• cykliczne imprezy edukacyjne: „Wiosna w Parku” – rajdy piesze 
dla lokalnej społeczności



Edukacja nastawiona na współpracę

„Krowia łąka”
„Mini wystawa bydła”

„Święto Krowy”



Zestaw kartek pocztowych - współpraca z Pocztą Polską

Edukacja nastawiona na współpracę



Przykład efektów współpracy



Ciągle coś nowego... 


