
 
Klub Przyrodników, Stacja w Owczarach 

oraz Urząd Gminy Górzyca 
 

 
 
 

zapraszają na 
 

JESIENNE SPOTKANIE Z SADEM 
 

Sobota, 1 października 2005 
 

W programie między innymi  
 

- Z SADEM NA TY (godz. 11.00 – 13.30, 14.30 – 17.00) - warsztat szkoleniowy z zakresu tradycyjnego 
sadownictwa, w programie między innymi: zakładanie i pielęgnacja tradycyjnych sadów przydomowych, 
rozmnażanie drzew owocowych – szczepienie i okulizacja, prezentacja i rozpoznawanie starych odmian. 
Prowadzący - mgr Grzegorz Hodun z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 
 

- DOMOWE PRZETWORY OWOCOWE (od 10.00) – konkurs otwarty na  najsmaczniejsze domowe 
przetwory owocowe (powidła, dżemy, galaretki musy, ale także... wina, nalewki i inne specjały, 
oceny dokona oczywiście publiczność    

- NAJWIĘKSZE (od 10.00) -  konkurs na największe jabłko i największą gruszkę, ile będą ważyły 
największe jabłko i największa gruszka dostarczone do nas w tym roku? może w twoim sadzie rosną 
kandydatki do rekordu? przywieź je do nas koniecznie!  

- MÓJ SAD (od 10.00) - konkurs fotograficzny - każdy z uczestników może dostarczyć do 5 zdjęć 
dowolnego formatu przedstawiających sad, drzewo owocowe lub owoce, oceny dokona publiczność  

- SZTUKA W SADZIE (10.00 – 11.30) - warsztaty plastyczne dla dzieci i nie tylko, oczywiście 
podstawowym, choć nie jedynym środkiem do tworzenia sztuki będą owoce  

- OWOCE PO...  NIEMIECKU I FRANCUSKU (12.00 – 13.30) - warsztaty językowe dla dzieci i nie 
tylko, przygotowane przez naszych wolontariuszy  

- OWOCOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE (13.30 – 14.30) - wyścigi z gruszką, rzut jabłkiem, 
jedzenie owoców i wiele innych 

- KIERMASZ OWOCÓW I DRZEWEK (od 10.00) - owoce tradycyjnych odmian, możliwość 
zakupienia drzewek, a także pomocnej w przydomowym sadownictwie literatury 

 

Na zwycięzców konkursów czekają DYPLOMY I NAGRODY - WRĘCZENIE O GODZ. 17.00.   
 

Ponadto: ziemniaki z ogniska, pieczenie owoców, jesienny spacer na murawy oraz wiele innych atrakcji  
 

W dniach 1 i 2 października obchodzone są Europejskie Dni Ptaków, udział w naszym spotkaniu można połączyć z 
wycieczką do Rzeczpospolitej Ptasiej organizowaną 2 października (10.30) w Słońsku przez   
Towarzystwo Przyjaciół Słońska Unitis Viribus. 
 

Początek o godz. 10.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Na miejscu możliwość zjedzenia posiłku, w Stacji, po 
rezerwacji telefonicznej, możliwość noclegu. Dodatkowych informacji udzielają: Stacja Terenowa Klubu 
Przyrodników w Owczarach - 0957591220 oraz Biuro Klubu Przyrodników w Świebodzinie - tel./fax 0683828236, 
e-mail kp@kp.org.pl. Owczary leżą przy głównej trasie Kostrzyn nad Odrą - Słubice. Można tam dojechać 
samochodem, autobusem ze Słubic lub Kostrzyna (przystanek Owczary, 50 m od Stacji) albo pociągiem z Rzepina 
lub Kostrzyna (przystanek Górzyca, 1,5 km od Stacji). Serdecznie zapraszamy! 


