
 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI 

16 października 2016 r. 

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie 

12.00 – 18.00 

 

Program: 

12.00 Wielkie grzybobranie – ostatnia w tym roku odsłona gry terenowej dla całej rodziny. Tym razem głównymi 

bohaterami będą grzyby, ich różnorodność form i przeznaczenia, a dla naszych Zielonych Odkrywców będzie to 

ostatnia okazja do zdobycia pieczątki do legitymacji Zielonego Odkrywcy; 

12.00 Warsztatowo – ideę Światowego Dnia Żywności będziemy szerzyć także w trakcie warsztatów 

manualnych. Jak zawsze będzie kreatywnie i edukacyjnie. Kto nie boi się nowych wyzwań, niech koniecznie 

odwiedzi warsztatowe stanowiska; 

12.00 Afryka to nie państwo – edukatorzy Polskiej Akcji Humanitarnej podzielą się swoimi doświadczeniami              

w zakresie działalności ich organizacji oraz poprzez gry i zabawy przybliżą nam sytuację dostępu do żywności 

oraz problematykę jej produkcji w krajach afrykańskich; 

12.00 Domowy recykling – jak ważne jest ponowne wykorzystanie odpadów wie chyba każdy, ale jak robić to na 

co dzień w naszych domach to już trudniejsza sprawa, dlatego firma EkoMax zaprasza na warsztaty tematycznie 

z żywnością i recyklingiem w roli głównej;  

12.00-17.00 Zbiórka elektrosprzętu – na parkingu przy bramie głównej będzie można oddać zepsuty, zużyty lub 

po prostu niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny, a w zamian otrzymać sadzonkę byliny lub krzewu 

ufundowane przez Szkółkę Krzewów Ozdobnych pana Artura Tomiczka oraz drzewka owocowe starych odmian 

pochodzące z kolekcji sadowniczej ŚOB;  

12.00 Owoce i warzywa – akcja zorganizowana przez Agencję Rynku Rolnego mająca na celu promowanie 

zdrowego żywienia i prawidłowych postaw społecznych; 

13.00 Seminarium – członkowie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w ramach otwarcia wystawy „Grzyby – 

mistrzowskie rzeźby natury” przedstawią tajemniczy świat fungi, związek grzybów i drzew oraz kwestię ich 

ochrony. 

15.00 Prelekcja – „Najeźdźcy – rośliny inwazyjne w środowisku przyrodniczym” – o kim mowa? Które             

z roślin są inwazyjne? Jakie są ich właściwości, a jakie skutki wprowadzenia ich do środowiska? Na te i wiele 

innych pytań odpowie nasza edukatorka, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego Agnieszka Hutniczak; 

16.00 Wręczenie nagród w konkursie „Zieloni Odkrywcy” – czyli podsumowanie całorocznego konkursu               

i wręczenie nagród dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach; 

 



 

 

Ponadto:  

Wycieczka z przewodnikiem – kolekcje tarasowe w jesiennej odsłonie i inne ciekawe zakamarki Ogrodu 

Czerwonego (przy ul. 15 Grudnia) będzie można zwiedzić wraz z edukatorem Łukaszem Fuglewiczem. Osoby 

chętne do udziału w wycieczce prosimy o zapisywanie się (nr tel. 534 994 578) – liczba miejsc ograniczona, start 

o godz. 10.00, czas trwania ok. 1,5 h; 

Nowa wystawa fotograficzna „Grzyby – mistrzowskie rzeźby natury” – zorganizowana razem z Polskim 

Towarzystwem Mykologicznym dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Wystawa odkrywa 

tajemniczy świat fungi, pokazuje jego ścisły związek ze światem fauny i flory. 

Trening biegowy – nadejście jesieni niczego nie zmienia w dobrych nawykach ruchowych, które promujemy 

przez okrągły rok i dlatego na godz. 15.00 zapraszamy na Sośnią Górę na kolejny ok. godzinny trening; 

Kącik Ogrodnika – sadzić już w tym roku nie będziemy, ale nasza ogrodniczka Joanna Dziwoki zaproponuje 

dzieciom… ucieranie. A co z czym i w jakim celu przekonacie się sami, odwiedzając warsztat ziołowych inspiracji;  

Kącik Kreatywny – ostatnie w tym roku święto przyrodniczo-ekologiczne nie może się obyć bez malowania 

figurek gipsowych, które swymi kolorami z całą pewnością dorównają barwom jesieni; 

Rodzinna Strefa Ekologicznych Zabaw – tradycyjnie już zapewni ruch, śmiech oraz dobrą zabawę, gdyż 

będzie można rodzinnie lub indywidualnie spróbować swoich sił w wielu konkurencjach ruchowych; 

Zgrana Rodzina – nadchodzące długie jesienne wieczory to najlepszy czas na planszówki, jednak aby dobrze 

wybrać, należy je najpierw wypróbować przed zakupem i sprawdzić siebie oraz bliskich w zmaganiach 

intelektualnych; 

Kącik Zabaw – również najmłodsi znajdą u nas coś dla siebie i wśród drewnianych, certyfikowanych zabawek 

ekologicznych mogą buszować do woli; 

Kawiarenka – w zależności od aury zapraszamy na chłodzące lody bądź rozgrzewającą herbatę z imbirem; 

Kiermasz – na dziedzińcu budynku głównego otworzą swoje podwoje rękodzielnicy, których stragany nacieszą 

nie tylko oczy, ale pozwolą wzbogacić domowe wnętrza o nietuzinkowe cuda i cudeńka  

 

 

CZEKAMY NA GOŚCI RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY! 

 

Zapraszam, 

 

Marzena Osmalak  

kierownik Pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego 

tel. 534 994 578 


