Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  Urząd Miasta Zabrze

XXVI Tydzień Ziemi
24 – 30 kwietnia 2019

„Człowiek – zagrożony gatunek?”

Karolina Grzegorczyk Karolina Warachim, 2018

„Módlmy się o świętego Franciszka w głowie
o ptasich krewnych i przyjaciół”
Jacek Okoń

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
tel. 32 630 30 91, www.muzeumgornictwa.pl

Sztolnia „Królowa Luiza”
Zabrze, ul. Wolności 410
Zabytkowe obiekty dawnej kopalni „Królowa Luiza” i Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej zostały zaaranżowane na cele
turystyczne i edukacyjne. Uczniowie mogą zwiedzić nowoczesne
wystawy w zrewitalizowanych budynkach, ale przede wszystkim
wziąć udział w niesamowitej wyprawie w XIX-wieczne
podziemia. Każda wycieczka prowadzona jest przez przewodnika
i kończy się przejażdżką oryginalną górniczą kolejką Karlik

Rezerwacja i informacja turystyczna
tel.: 32 271 40 77
Warunki zwiedzania i korzystania z obiektów oraz
aktualne cenniki są dostępne na stronie:
www.sztolnialuiza.pl
Kontakt: edukacja@muzeumgornictwa.pl
m

Sztolnia „Królowa Luiza”: Park 12C – Park 4 Żywiołów
Zabrze, ul. Sienkiewicza 43 (wjazd od strony ul. Mochnackiego)

Aby zrozumieć działanie śruby Archimedesa, turbiny i śluzy
wodnej najlepiej podpatrzyć pracę tych urządzeń lub
samemu je uruchomić. Te i inne doświadczenia można
przeprowadzić w Parku 12C - plenerowej wystawie
nawiązującej do zagadnień związanych z czterema
żywiołami i energią alternatywną. Zapraszamy!

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży,
Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w dwudziestym szóstym „Tygodniu Ziemi”. Hasło
przewodnie obecnej edycji: „Człowiek – zagrożony gatunek?” wskazuje na różnorakie zagrożenia
dla ludzkości, których przyczyną często jesteśmy my sami – poprzez nasze nawyki, niewiedzę i brak
odpowiedniej świadomości, biedę ale także chciwość, pogoń za zyskiem, obojętność,
niepohamowany konsumpcjonizm, ucieczkę w światy nierzeczywiste. Zatem obecny Tydzień Ziemi
będzie swego rodzaju przeglądem różnorakich zagrożeń dla naszego gatunku - w konsekwencji
jednak niebezpiecznych dla całego środowiska przyrodniczego. Chcemy nie tylko diagnozować stan
istniejący ale również wskazywać dobre praktyki i działania, drogi przezwyciężania różnych
zagrożeń, szczególnie te w których każdy z nas może uczestniczyć.
Obok propozycji stricte edukacyjnych zachęcamy do udziału w akcjach proekologicznych
– zbiórce elektrośmieci, akcji badania wód rzeki Bytomki oraz bliższego poznania aktywności
organizacji i instytucji, w których zainteresowaniu znajduje się ochrona środowiska naturalnego.
Zapraszamy do zapoznania się z niezwykłymi obrazami przyrody utrwalonymi przez śląskiego
fotografika – Tomasza Sczansnego.
Jak co roku proponujemy różne formy uczestnictwa w Święcie Ziemi: konkursy, warsztaty,
prelekcje, wystawy, wycieczki do obiektów komunalnych i przemysłowych, zawody sportowe
wreszcie zajęcia na terenie Zabrzańskiego Ogrodu Botanicznego. Mamy nadzieję, że znajdziecie
Państwo w tej ofercie atrakcyjne propozycje dla siebie.
Zapraszamy do Zabrza – „Gminy przyjaznej środowisku” i „Sponsora ekologii” – życząc
jak najlepszych wrażeń i pożytków płynących z uczestnictwa w dorocznym święcie naszej planety.

Organizatorzy
Zgłoszenia grup na prelekcje, warsztaty,
zwiedzanie wystaw, prosimy kierować do
Działu
Edukacji
Muzeum
Górnictwa
Węglowego, tel. 32 630 30 91, w. 4038.

Kinga Tyrała, 2018

24.04.2019 / środa

Zatrute powietrze

„Przez swąd spalin przenika woń nadgniłych jabłek
pełnych cierpkiej melancholii i ciężkich metali”
Ryszard Krynicki

Wiktoria Klytta, 2018

godz. 1300

„Czy powinniśmy obawiać się sztucznej inteligencji?” – wykład inauguracyjny,
– dr Tomasz Rożek

Łaźnia Łańcuszkowa,
Zabrze, ul. Wolności
408

Podsumowanie konkursu na projekt znaczka pocztowego
Otwarcie i zwiedzenie wystaw:



Pokonkursowej wystawy prac proekologicznych
„Śląsk naturalnie” - wystawy fotografii przyrodniczej Tomasza
Sczansnego

Stoisko z okolicznościowym stemplem i kartką pocztową XXVI „Tygodnia
Ziemi”
godz. 815
godz. 900
godz. 1000

„Woda – białe bogactwo”, warsztaty dla klas I-III szkół podstawowych,
Katarzyna Suchanek, Stowarzyszenie Ekologiczne “Głos Natury”

godz. 1100
godz. 1200

„„Park i las – królestwo drzew”, warsztaty dla klas IV-V szkół podstawowych,,
Katarzyna Suchanek, Stowarzyszenie Ekologiczne “Głos Natury”

godz. 900

„Matka Ziemia” – warsztaty dla dzieci przedszkolnych, Małgorzata GóraWolny, Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Ekologii

godz. 1000, 1100

„Segregujemy bo umiemy” – warsztaty dla klas I-III szkół podstawowych,
Małgorzata Góra-Wolny, Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Ekologii

godz. 900, 1000,
1100, 1200

„Ujarzmić energię” – warsztaty plenerowe dla przedszkolaków oraz
uczniów klas I-III szkół podstawowych.

godz. 900

„Pełzacze, mazurki, kopciuszki – tajemniczy mieszkańcy ogrodu
botanicznego”, warsztaty dla klas IV-VI szkół podstawowych, Tomasz
Grochowski, MOB (grupy należy zgłaszać pod nr tel. 32 271 30 33)

Sala nr 36 Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności
406

Sala nr 37 Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności
406

Park 12C
Sztolnia „Królowa
Luiza”
Zabrze, ul
Sienkiewicza 43
Miejski Ogród
Botaniczny w Zabrzu

godz. 900, 1015,
1130

„Uśpione cebule – opowieść o zimowym przetrwaniu” – warsztaty sadzenia
geofitów dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych,
Sylwia Kot, MOB (grupy należy zgłaszać pod nr tel. 32 271 30 33)

godz. 900 – 1200

Zwiedzanie obiektów Koksowni „Jadwiga” w Zabrzu (grupy wycieczkowe
należy z wyprzedzeniem uzgodnić – tel. 32 416-43-71)

godz. 900, 1030 i
1200

Zwiedzanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Zabrzu-Maciejowie przy ul.
Pestalozziego 10
Grupy wycieczkowe należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 32 276-17-04

godz. 900-1200

Zwiedzanie nowoczesnej, ekologicznej gazowo-olejowej kotłowni w ZabrzuRokitnicy (grupy wycieczkowe należy z wyprzedzeniem zgłosić pod nr tel.
32 788-03-01)
Turniej piłki nożnej pięcioosobowej szkół podstawowych o Puchar Prezydenta
Miasta Zabrze (klasy III-IV), miejsce zawodów Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 7 w Zabrzu, ul Daleka 2. Zgłoszenia do 23.04.2019. (koordynator turnieju:
Marian Mleczko)

godz. 1200

Poza Muzeum

Uwaga!
Wszyscy uczestnicy imprez rekreacyjno-sportowych, którzy nie mają osiemnastu lat muszą
posiadać zgodę na uczestnictwo w zawodach podpisaną przez rodziców. W razie braku zgody
osoba nie zostanie dopuszczona do zawodów. Obowiązuje strój sportowy
Wzór zgody rodziców oraz szczegółowe informacje o imprezach sportowych na stronie
www.muzeumgornictwa.pl

Anna Gancarczyk, 2018

Amelia Szweda, 2018

Koordynatorem imprez sportowych „Tygodnia Ziemi” jest Ryszard Bęben, tel. 533-314-772.

25.04.2019 / czwartek

Niepohamowana konsumpcja

„Zginie nieład planety, umrze drzewo i kwiat
Dla aluminium, stali i kamieni”
Paweł Hertz

Natalia Makowska, 2018

godz. 900

„Przyroda kontra człowiek, a może człowiek kontra przyroda?” – prelekcja dla
uczniów klas VII-VIII szkól podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, dr
Jagna Karcz, Laboratorium Mikroskopii Skaningowej, Uniwersytet Śląski

godz. 815
godz. 900
godz. 1000

„„Co biega i hasa po polach i lasach?” - warsztaty dla dzieci klas I-III szkół
podstawowych, Mirela Markocińska, Stowarzyszenie Ekologiczne “Głos
Natury”, Pałac Młodzieży w Katowicach

godz. 1100
godz. 1200

„Mieszkańcy łąk i pól” - warsztaty dla klas IV-VI szkół podstawowych, mgr
Mirela Markocińska, Stowarzyszenie Ekologiczne “Głos Natury”, Pałac
Młodzieży w Katowicach

godz. 900, 1000,
1100

„Wspaniała fauna lasów tropikalnych na przykładzie owadów i jej zagrożenie
przez rabunkową gospodarkę człowieka”, warsztaty dla uczniów szkół
podstawowych (od klasy IV) i gimnazjów, dr inż. Marcin Walczak

godz. 830-1330

„Fizyka i chemia dla zrównoważonego rozwoju” - pokazy z elementami
warsztatów przygotowane przez Niezależną Grupę Popularyzatorów Nauki
EKSPERYMENTATORZY z Katowic

godz. 900,
1100, 1200

1000,

900,

Sala nr 36 Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406

Sala nr 37Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406

Sala nr 34Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406
Park 12C
Sztolnia „Królowa Luiza”
Zabrze, ul Sienkiewicza
43

Pełzacze, mazurki, kopciuszki – tajemniczy mieszkańcy ogrodu
botanicznego”, warsztaty dla klas IV-VI szkół podstawowych, Tomasz
Grochowski, MOB (grupy należy zgłaszać pod nr tel. 32 271 30 33)

godz. 900

godz.
1130

„Ujarzmić energię” – warsztaty plenerowe dla przedszkolaków oraz
uczniów klas I-III szkół podstawowych

Aula Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406

1015,

godz. 900 – 1200

„Uśpione cebule – opowieść o zimowym przetrwaniu” – warsztaty sadzenia
geofitów dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych
przeprowadzone na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, ,
Sylwia Kot, MOB (grupy należy zgłaszać pod nr tel. 32 271 30 33)

Zwiedzanie obiektów Koksowni „Jadwiga” w Zabrzu (grupy wycieczkowe
należy z wyprzedzeniem uzgodnić – tel. 32 416-43-71)

Miejski Ogród
Botaniczny w Zabrzu

Poza Muzeum

godz. 900, 1030 i
1200

Zwiedzanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Zabrzu-Maciejowie przy ul.
Pestalozziego 10
Grupy wycieczkowe należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 32 276-17-04

godz. 900-1200

Zwiedzanie nowoczesnej, ekologicznej gazowo-olejowej kotłowni w ZabrzuRokitnicy (grupy wycieczkowe należy z wyprzedzeniem zgłosić pod nr tel.
32 788-03-01)

godz. 1200

Turniej piłki nożnej pięcioosobowej szkół podstawowych o Puchar
Prezydenta Miasta Zabrze (klasy VII-VIII), miejsce zwodów: Szkoła
Podstawowa nr 22 w Zabrzu-Biskupicach. Zgłoszenia do 24.04.2019.
(koordynator turnieju: Jan Zygmunt).

godz. 1000

Akcja „Bytomka przyjazna ludziom”
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu co roku realizują projekt
badawczy pt. „Bytomka przyjazna ludziom”. Polega on na biologicznym i chemicznym badaniu wody w
Bytomce. Działania te pozwalają określić, jakie zmiany na przestrzeni lat dokonały się w jej wodach.
Młodzież uczestnicząca w akcji nabywa wiele cennych doświadczeń i umiejętności zwłaszcza takich,
które dotyczą sposobów ochrony środowiska lokalnego.
Badaniami chemicznymi kieruje nauczycielka chemii – pani Milena Iżykowska, a badaniami
biologicznymi pani Joanna May – nauczyciel biologii i koordynator akcji.
Akcja odbędzie się 25.04.2019 r. – początek o godz. 10.00 na błoniach w okolicach ulicy Trocera w
Zabrzu (obok salonu meblowego), uczestnicy udadzą się następnie wzdłuż rzeki Bytomki w kierunku
Gliwic.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

26.04.2019 / piątek

Na bakier z przyrodą
„Będę pytać siebie czy bardzo żałuję
swojej obcości w krainie zieleni”
Anna Kamieńska

Zofia Gowin, 2018

godz. 900

Przegląd dziecięcych przedstawień ekologicznych

godz. 900

„Zapraszając nieproszonych gości. Inwazje roślinne - przyczyny i
skutki” – prelekcja dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i
gimnazjów, Robert Hanczarow, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski

godz. 815
godz. 900
godz. 1000

„Ile liści ma las, ile ptaków w nim śpiewa, ile uszu nasłuchuje”,
warsztaty
dla
przedszkoli,
Agnieszka
Kiwior-Wesołowska,
Stowarzyszenie Ekologiczne “Głos Natury”, Pałac Młodzieży w
Katowicach

godz. 1100
godz. 1200

„Różnorodność świata roślin i zwierząt – wędrówki po lesie”- warsztaty
dla klas I-III szkół podstawowych, Agnieszka Kiwior-Wesołowska,
Stowarzyszenie Ekologiczne “Głos Natury, Pałac Młodzieży w
Katowicach

godz. 900, 1000,
1100

900,

1000,

godz. 900,
1100, 1200

1000,

godz.
1100

godz. 900, 1015

godz.
1130

900,

1015,

Łaźnia Łańcuszkowa,
Zabrze, ul. Wolności 408

Aula Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406

Sala nr 36 Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406

„Zagrożenia z kosmosu” – warsztaty dla uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych, Jacek Szczepanik, Planetarium Śląskie

Sala nr 37 Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406

„Niepohamowana konsumpcja – jak jedzenie wpływa na nasze
zdrowie” – warsztaty dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych,
Krzysztof Chyżak, Pracownia Dydaktyki Biologii, Uniwersytet Śląski

Sala nr 34 Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406

„Ujarzmić energię” – warsztaty plenerowe dla przedszkolaków oraz
uczniów klas I-III szkół podstawowych

Park 12C
Sztolnia „Królowa Luiza”
Zabrze, ul Sienkiewicza 43

Pełzacze, mazurki, kopciuszki – tajemniczy mieszkańcy ogrodu
botanicznego”, warsztaty dla klas IV-VI szkół podstawowych, Tomasz
Grochowski, MOB (grupy należy zgłaszać pod nr tel. 32 271 30 33)
„Uśpione cebule – opowieść o zimowym przetrwaniu” – warsztaty
sadzenia geofitów dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół
podstawowych przeprowadzone na terenie Miejskiego Ogrodu
Botanicznego w Zabrzu, , Sylwia Kot, MOB (grupy należy zgłaszać pod
nr tel. 32 271 30 33)

Miejski Ogród Botaniczny w
Zabrzu

godz. 900 – 1200

Zwiedzanie obiektów Koksowni „Jadwiga” w Zabrzu (grupy
wycieczkowe należy z wyprzedzeniem uzgodnić – tel. 32 416-43-71)

godz. 900, 1030 i
1200

Zwiedzanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Zabrzu-Maciejowie
przy ul. Pestalozziego 10
Grupy wycieczkowe należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 32 27617-04
Zwiedzanie nowoczesnej, ekologicznej gazowo-olejowej kotłowni w
Zabrzu-Rokitnicy (grupy wycieczkowe należy z wyprzedzeniem zgłosić
pod nr tel. 32 788-03-01)

godz. 900-1200

godz. 1200

Poza Muzeum

Turniej piłki nożnej pięcioosobowej szkół podstawowych o Puchar
Prezydenta Miasta Zabrze (klasy V-VI), miejsce zwodów: Szkoła
Podstawowa nr 22 w Zabrzu-Biskupicach, ul. Zamkowa 2. Od godz.
1100-1145 potwierdzenie przybycia, rozgrzewka (koordynator turnieju:
Jan Zygmunt).

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu otwarto w 1938 roku a w styczniu 2006 roku uzyskał od
Ministerstwa Środowiska status prawny ogrodu botanicznego, jako placówki naukowo-badawczej.
Ogród zajmuje powierzchnię 6,36 ha. W układzie przestrzennym Ogrodu wyróżniamy: część botaniczną,
parkową, palmiarnię, plac zabaw oraz tereny gospodarcze ze szklarniami i biurem. Część botaniczna
jest skomponowana w układzie kwaterowym i nawiązuje do ogrodów w stylu francuskim. Odmienną
zupełnie stylowo częścią jest tzw. część parkowa, która ma założenia typu krajobrazowego, jak ogrody
angielskie. W tej części jest ok. 3000 okazów drzew i krzewów (ponad 400 taksonów). Kolekcja roślin
zielnych liczy ponad 500 taksonów (łącznie z dziko rosnącymi). Rosarium zostało obsadzone różami w
64 odmianach. Są tutaj róże wielkokwiatowe, wielokwiatowe, parkowe, okrywowe, miniaturowe i pnące.
W palmiarni znajduje się ponad 350 gatunków i odmian roślin (ok. 5000 sztuk), pochodzących z różnych
stref klimatycznych całego świata. W północnej części terenu zlokalizowany został ogród wschodni
nazwany "Ogrodem Pięciu Świec". Sporo tam roślin pochodzących z Dalekiego Wschodu, szczególnie
Japonii.
W 2009 przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym powstało Centrum Edukacji Ekologicznej. Od tego czasu
prowadzone są tutaj warsztaty ekologiczne i przyrodnicze dla dzieci i młodzieży.

27.04.2019 / sobota

Niewiedza
„„trzeba na nowo rozpocząć
wędrówkę do wyobraźni”
Zbigniew Herbert

Julia Ciekała, 2018

godz. 1000

Rozstrzygnięcie konkursów XXVI „Tygodnia Ziemi”: konkursu dla dzieci
przedszkolnych, konkursu na etiudę filmową i konkursu literackiego

Łaźnia Łańcuszkowa,
Zabrze, ul. Wolności 408

godz. 1200

Finał Turnieju Wiedzy Ekologicznej dla gimnazjalistów

Aula Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406

godz. 1000-1800

Otwarcie Parku 12C- Ujarzmij cztery żywioły
Park 12C ponownie otwiera swoje podwoje i zaprasza wszystkich do
ujarzmienia czterech żywiołów. Przy wykorzystaniu interaktywnych stanowisk
dowiesz się jak przy pomocy soczewki i promieni słońca rozpalić ogień,
znajdziesz się we wnętrzu prototypu aparatu fotograficznego, zgubisz się i
odnajdziesz w kamiennym labiryncie, poznasz sekrety wodnego świata oraz
zejdziesz do XIX- wiecznego rowu poszukiwawczego.
Dla najmłodszych i nieco starszych przygotowaliśmy szereg animacji
plastycznych, których tematem przewodnim jest ogień, ziemia, woda i
powietrze. Ich uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w z zajęciach z
pirografii oraz malowania kamieni.

godz. 900

Turniej szóstek siatkarskich chłopców szkół ponadpodstawowych o Puchar
Prezydenta Miasta Zabrze. Miejsce rozgrywek: Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu,
ul. Chopina 26. System rozgrywania meczy uzależniony od ilości drużyn,
obowiązują przepisy PZPS. Zgłoszenia do dnia 26.04.2019 r. Koordynatorzy
turnieju: Aneta Wolny, Mariusz Kocur

godz. 930

Turniej hokeja na trawie dziewcząt i chłopców szkół podstawowych klas V i
młodszych o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze. Miejsce zawodów: Szkoła
Podstawowa nr 22 w Zabrzu, ul. Zamkowa 2. Zapisy w dniu zawodów od 830
– 910 (koordynator turnieju: Jan Zygmunt)

godz. 1015

Otwarty Turniej Indywidualny w tenisie stołowym o Puchar Prezydenta
Miasta Zabrze
Miejsce zawodów: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Zabrzu ,ul Daleka 2.
Zapisy w dniu zawodów w godz. 900- 1000 Mecze rozgrywane w 5
kategoriach wg Przepisów PZTS (koordynator turnieju: Bartosz Sowa)

Park 12C
Sztolnia „Królowa Luiza”
Zabrze, ul. Sienkiewicza
43

Poza Muzeum

28.04.2019 / niedziela

Brak aktywności
„I patrzysz na mnie – jakbyś był zdziwiony,
Że miałem tyle siły – a nic nie zrobiłem”
Ernest Bryll

Weronika Piotrowska, 2018

godz. 1100

godz. 1015

godz. 900

Rozstrzygnięcie konkursów XXVI „Tygodnia Ziemi”: konkursu na plakat,
konkursu fotograficznego i konkursu poetyckiego

Łaźnia Łańcuszkowa,
Zabrze, ul. Wolności 408

Otwarty Turniej Indywidualny w tenisie stołowym o Puchar Prezydenta
Miasta Zabrze
Miejsce zawodów: MOSiR w Zabrzu ,ul Matejki 6. Zapisy w dniu zawodów w
godz. 900- 1000 Mecze rozgrywane w 6 kategoriach wg Przepisów PZTS
(koordynator turnieju: Bartosz Sowa)

Poza Muzeum

Turniej w siatkówce dziewcząt szkół ponadpodstawowych o Puchar
Prezydenta Miasta Zabrze. Miejsce rozgrywek: Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu,
ul. Chopina 26. System rozgrywania meczy uzależniony od ilości drużyn,
obowiązują przepisy PZPS. Zgłoszenia do dnia 26.04.2019 r. Koordynatorzy
turnieju: Aneta Wolny, Mariusz Kocur

POKONKURSOWA WYSTAWA PRAC PROEKOLOGICZNYCH
Prezentacja jest plonem 4 (spośród 11) konkursów rozpisanych przez organizatorów „Tygodnia”
a skierowanych do dzieci i młodzieży. Składają się na nią najlepsze prace nadesłane na konkurs
„Tata, mama, ja i brat dbamy o ten świat ” – prezentujące twórczość plastyczną dzieci
przedszkolnych, wykonane przez dzieci i młodzież projekty plakatu “Tygodnia Ziemi” oraz
znaczka pocztowego o tematyce ekologicznej. Ekspozycja prezentuje również fotografie
nadesłane na konkurs „Niezwykłe, niespotykane, ginące”. Autorką aranżacji jest Bożena
Mazur.

Katarzyna Bajda, 2018

Anna Wiśniewska, 2019

Mariusz Junak, 2019

29.04.2019 / poniedziałek

Człowiek kontra człowiek
„Gdy plami nam nienawiść twarz przed lustrem postaw, spojrzeć każ”
Stanisław Barańczak

Mateusz Rymkiewicz, 2018

godz. 900-1300

Giełda propozycji „W trosce o przyrodę i człowieka”
Popularyzacja działalności instytucji i organizacji mających w swoim
zainteresowaniu ochronę środowiska naturalnego, promujących zdrowy tryb
życia, prowadzących edukację oraz opiekę nad zwierzętami
„Żywność i odzież? Historia prawdziwa”, prelekcja dla uczniów szkół podst. i
gimnazjów, Jolanta Luźniak, Zakład Ekologii Roślin, Instytut Botaniki,
Uniwersytet Śląski

godz. 900

godz. 815
godz. 900
godz. 1000

„Gdzie się chowa sowa - zagrożenia i sposoby ochrony zwierząt” - warsztaty
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, Agnieszka Kowalczyk,
Stowarzyszenie Ekologiczne “Głos Natury”, Pałac Młodzieży w Katowicach

godz. 1100
godz. 1200

„Jezioro – królestwo bioróżnorodności” – warsztaty dla uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych, Agnieszka Kowalczyk, Stowarzyszenie Ekologiczne
“Głos Natury”, Pałac Młodzieży w Katowicach

godz. 900, 1000,
1100

„Tajemniczy świat Karbonu” – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych,
Adam Frużyński, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

godz. 900, 1000,
1100

„Elektrośmieci” – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych prowadzone
przez pracowników Enviropol Sp. z o.o. w Gliwicach

godz. 900-1800

Zbiórka elektrośmieci
Jednym z kłopotliwych odpadów naszej cywilizacji są elektrośmieci. Dlatego
też wspólnie z firmą Enviropol Sp. z o.o. z Gliwic przeprowadzimy w
ramach „Tygodnia Ziemi” zbiórkę elektrośmieci.

godz. 900,
1100, 1200

1000,

„Ujarzmić energię” – warsztaty plenerowe dla przedszkolaków oraz
uczniów klas I-III szkół podstawowych

Łaźnia Łańcuszkowa,
Zabrze, ul. Wolności 408

Aula Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406

Sala nr 36 Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406

Sala nr 37 Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406

Sala nr 34 Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406

Parking przed Halą
„Pogoń”

Park 12C
Sztolnia „Królowa Luiza”
Zabrze, ul Sienkiewicza
43

godz. 900-1300

godz. 900, 1015

godz.
1130

900,

1015,

„Ciekawe życie całkiem niezwykłej śmieciarki”
Tym razem dzięki FCC będziemy mogli poznać „ciekawe życie całkiem
niezwykłej śmieciarki”. Niezwykłej, bo rzadko spotykanej i wyposażonej w
dźwig, który potrafi podnosić tzw. „dzwony” (pojemniki w kształcie dzwona do
których wrzucacie plastik, szkoło lub papier). Świetnie radzi sobie również z
pojemnikami podziemnymi! W asyście kierowcy FCC będziecie mogli
sprawdzić jej możliwości i zasiąść za kierownicą pojazdu.

Parking przed Halą
„Pogoń”

Pełzacze, mazurki, kopciuszki – tajemniczy mieszkańcy ogrodu
botanicznego”, warsztaty dla klas IV-VI szkół podstawowych, Tomasz
Grochowski, MOB (grupy należy zgłaszać pod nr tel. 32 271 30 33)
„Uśpione cebule – opowieść o zimowym przetrwaniu” – warsztaty sadzenia
geofitów dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych
przeprowadzone na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, ,
Sylwia Kot, MOB (grupy należy zgłaszać pod nr tel. 32 271 30 33)

godz. 900, 1030 i
1200

Zwiedzanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Zabrzu-Maciejowie przy ul.
Pestalozziego 10
Grupy wycieczkowe należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 32 276-17-04

godz. 900-1200

Zwiedzanie nowoczesnej, ekologicznej gazowo-olejowej kotłowni w ZabrzuRokitnicy (grupy wycieczkowe należy z wyprzedzeniem zgłosić pod nr tel.
32 788-03-01)

Lidia Bachniak, 2018

Katarzyna Bajda, 2018

Lidia Truś, 2018

Miejski Ogród
Botaniczny

Poza Muzeum

30.04.2019 / wtorek

Ucieczka w światy nierzeczywiste
„Nieruchomi i milczący
coraz bardziej zamykamy się w sobie
osobno”
Ryszard Kapuściński

Kinga Kurczak, 2018

godz. 1030

„Człowiek na krawędzi przetrwania” – prelekcja dla starszych klas szkół
podstawowych i gimnazjów, dr Andrzej Boczarowski, Uniwersytet Śląski,
Wydział Nauk o Ziemi

godz. 815
godz. 900
godz. 1000

„Ile liści ma las, ile ptaków w nim śpiewa, ile uszu nasłuchuje”, warsztaty dla
przedszkoli, Agnieszka Kiwior-Wesołowska, Stowarzyszenie Ekologiczne
“Głos Natury”, Pałac Młodzieży w Katowicach

godz. 1100
godz. 1200

„Różnorodność świata roślin i zwierząt – wędrówki po lesie”- warsztaty dla
klas
I-III
szkół
podstawowych,
Agnieszka
Kiwior-Wesołowska,
Stowarzyszenie Ekologiczne “Głos Natury, Pałac Młodzieży w Katowicach

godz. 900, 1000,
1100

„Kolorowy świat minerałów” – warsztaty dla uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych, Dr Krzysztof Szopa, Marta Kasprzyk, Katedra Geochemii,
Mineralogii i Petrografii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

godz. 900, 1000,
1100

„Smog i inne zanieczyszczenia konsekwencją pozyskiwania energii przez
człowieka”, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, Marek Matlok

900, „Ujarzmić energię” – warsztaty plenerowe dla przedszkolaków oraz
1100,

godz.
1000,
1200

uczniów klas I-III szkół podstawowych

godz. 900, 1000,
1100

„Ptaki wokół nas” - zajęcia dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
przeprowadzone na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu,
Tomasz Grochowski, MOB (grupy należy zgłaszać pod nr tel. 32 271 30 33)

godz. 900, 1000,
1100

„Uśpione cebule – opowieść o zimowym przetrwaniu” – warsztaty sadzenia
geofitów dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych
przeprowadzone na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, Zofia
Kardaszewicz, MOB (grupy należy zgłaszać pod nr tel. 32 271 30 33)

godz. 900, 1030
i 1200

Zwiedzanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Zabrzu-Maciejowie przy ul.
Pestalozziego 10
Grupy wycieczkowe należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 32 276-17-04

00

00

godz. 9 -12

Zwiedzanie nowoczesnej, ekologicznej gazowo-olejowej kotłowni w ZabrzuRokitnicy (grupy wycieczkowe należy pod nr tel. 32 788-03-01

Aula Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406

Sala nr 36 Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406

Sala nr 37 Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406
Sala nr 34 Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406

Park 12C
Sztolnia „Królowa Luiza”
Zabrze, ul Sienkiewicza
43

Miejski Ogród
Botaniczny w Zabrzu

Poza Muzeum

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa
Śląskiego

Oficjalny partner:

Partnerzy oraz firmy i instytucje wspierające „Tydzień Ziemi”:
 Enviropol Sp. z o.o. w Gliwicach
 FCC Environment Polska Sp. z o.o.
 Grodzki Szkolny Związek Sportowy w Zabrzu
 Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu
 JSW Koks S.A. w Zabrzu
 Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
 MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.
Polski Związek Filatelistów – Oddział Zabrze
 Szkoła Promująca Zdrowie – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Zabrzu-Makoszowach
 Uczniowski Klub Sportowy Quo Vadis Makoszowy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu
Wydział Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zabrzu
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 Zespół Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu
Serdecznie dziękujemy!

Patroni medialni:

„ŚLĄSK NATURALNIE”
Wystawa fotografii przyrodniczej Tomasza Sczansnego
Górny Śląsk większości kojarzy się z górnictwem i gęstą zabudową. Wbrew pozorom oprócz
„czarnego złota” region posiada niezwykłe bogactwo przyrodnicze. Wystawa ukazuje piękno i
różnorodność przyrodniczą Górnego Śląska, która w niczym nie ustępuje przyrodzie
najdzikszych miejsc w Polsce.
Tomasz Sczansny na co dzień jest leśnikiem. Głównie fotografuje zwierzęta w ich naturalnym
środowisku. Na podglądaniu przyrody spędza wiele godzin, penetrując szuwary, lasy, pola i
łąki. W jego pasji liczy się przede wszystkim możliwość obcowania z naturą. Jego zdjęcia oraz
artykuły o tematyce przyrodniczej publikowane są w wielu czasopismach oraz książkach
przyrodniczych m.in. w jego autorskim albumie „Skarby przyrody lasów rybnickich”.
Wielokrotnie nagradzany w konkursach fotograficznych w dziedzinie przyrodniczej. W 2019 r.
zdobył tytuł Fotografa Roku Okręgu Śląskiego, nadany przez Związek Polskich Fotografów
Przyrody.
O swojej życiowej pasji napisał:
Czasem, wyczekując godzinami upragnionego ujęcia, mam w sercu wielką nadzieję, że
fotografie te – jako ostateczny efekt moich wyczekiwań – pozwolą oglądającym dostrzegać
niezwykle ulotne, a jakże piękne sceny rozgrywające się na łonie natury i uchwycić na nieco
dłuższą chwilę te widoki, które w codziennym życiu często mogą nam umykać…

Wystawa w budynku Łaźni Łańcuszkowej dawnej kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu
czynna do 2 czerwca 2019 r.
Więcej fotografii na stronie internetowej Autora: www.tomeksczansny.pl

