
 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ PRZECIWDZIAŁANIA PUSTYNNIENIU I SUSZY 

19 czerwca 2016 r. 

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie 

12.00 – 18.00 

Program: 

12.00 W pustyni i… – czwarta pieczątka do zdobycia! Gra terenowa już na półmetku, a dobra zabawa i porcja wiedzy jak zawsze 

gwarantowane; 

12.00 Warsztatowo – tym razem w roli głównej… piasek. Wielobarwne kompozycje piaskowe czy spotkanie ze zwierzętami, które 

świetnie adaptują się do życia bez wody? Jeżeli wybór jest zbyt trudny, można wziąć udział w obu warsztatach i dowiedzieć się 

czegoś ciekawego nt. obchodzonego święta. Będzie też można pobawić się piaskiem kinetycznym w Kąciku Kreatywnym; 

13.00 Rodzina na kocu – nic tak nie łączy rodziny jak wspólne biesiadowanie! Dorzucając do tego świeże powietrze, zieloną 

trawkę oraz odrobinę słońca, odpoczynek gwarantowany Zapraszamy z kocykiem, koszem piknikowym i dobrym humorem, a 

przede wszystkim z… bliskimi. Czy w słoneczku, czy pod drzewkiem, dogodne miejsce zawsze się znajdzie; 

13.00 „Dlaczego woda jest ważna?”– otwarcie konkursu rysunkowego o charakterze edukacyjnym. Do dyspozycji wszyscy mali 

artyści będą mieli kredki, mazaki, farbki, plastelinę i kartki papieru. Wystarczy zatem ruszyć wyobraźnię i zabrać się do pracy. 

Regulamin konkursu na: www.obmikolow.robia.pl/konkursy,i2031.html; 

14.00 Wycieczka z przewodnikiem – edukacja w terenie poruszy temat dnia, czyli wodę. Będzie można dowiedzieć się, jak 

prawidłowo nawadniać organizm i jak umiejętnie robić to w czasie wyjścia w teren czy podczas wysiłku fizycznego. Tradycyjnie 

wyruszamy spod dziedzińca; 

14.00 Prelekcje  

 - Skąd pustynia w ogrodzie? – obowiązkowy punkt dnia dla wszystkich ciekawych, dlaczego Śląski Ogród Botaniczny 

     obchodzi święto o właśnie takiej tematyce?;  

 - W jaki sposób rośliny przystosowują się do suszy? – temat ten poruszy dyrektor Śląskiego Ogrodu   

     Botanicznego; 

 - Woda, która tylko z pozoru jest taka sama – postęp cywilizacji, zakwaszenie środowiska, zła dieta to problemy  

     naszych czasów. W jaki sposób można sobie pomóc? 

15:00 Warsztaty przy ulu – zyskały już sympatię naszych odwiedzających. Pszczoły pracują, dzieci z rodzicami tę pracę 

podglądają i uczą się przy okazji wielu ciekawych rzeczy od Agnieszki i Łukasza Przybyłów z Pszczelarium z Rudy Śląskiej; 

16.00 Film  

- „Zmiany klimatu a zrównoważone rolnictwo” – film wyprodukowany przez międzynarodową organizację charytatywną 

Oxfam uzmysłowi problemy, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu w różnych częściach świata; 

 

 

 



 
 

- Drugi film Polskiej Akcji Humanitarnej pt. „Ona Somalia” traktuje o suszy, która w latach 2010-2011 pochłonęła życie 300 

tysięcy Somalijczyków – dorosłych i dzieci. Ponad milion ludzi porzuciło swoje domy w poszukiwaniu bezpieczeństwa. 

Woda zdatna do picia stanowi drogi produkt na rynku, pozbawiony jakiejkolwiek odgórnej kontroli; 

17.00 Rozstrzygnięcie konkursu – wystarczy przyjść i przyjrzeć się pracom konkursowym uczestników, a z pewnością 

zaczniemy szanować nasze wspólne dobro, jakim jest woda. Przy tej okazji rozstrzygniemy również konkurs i wręczymy nagrody. 

Uwaga! Obecność na wręczeniu nagród obowiązkowa!  

 

 

Ponadto:  

Trening biegowy – o godzinie 9.00 poprowadzi go nasz edukator Łukasz Fuglewicz, który jest ambasadorem Festiwalu 

Biegowego w Krynicy. W ramach treningu rozgrzewka z rozciąganiem, bieg, pieszobieg. Uwaga! Spotkanie o charakterze 

amatorskim! 

Nowa wystawa fotograficzna „Tajemniczy świat owadów” – zorganizowana w ramach kampanii „Różnorodność – potęga 

życia”; będzie można zobaczyć zachwycające makrofotografie znanych i mniej znanych owadów, lubianych i tych trochę mniej   

Kącik Ogrodnika – będziemy mówić cały dzień o suszy, więc i kompozycje tym razem będą… suche Zaprasza Joanna Dziwoki, 

która nie tylko pokaże, jak zrobić kompozycję kwiatową, ale również poprowadzi warsztat edukacyjny nt. nawadniania roślin; 

Warsztaty Językowe – Centrum Językowo-Tłumaczeniowe Bukal poprowadzi warsztaty językowe dla najmłodszych. Nauka 

słówek dotyczących tematyki święta poprzez zabawę to połączenie przyjemnego z pożytecznym; 

Rodzinna Strefa Ekologicznych Zabaw – w zdrowym ciele zdrowy duch, czyli rodzinny bieg przez płotki, przeciąganie liny i inne 

rodzinne atrakcje; 

Zgrana Rodzina – niczym nieograniczona wyobraźnia, wielkie emocje oraz możliwość wykazania się swoją bystrością. Młodzież              

i dorosłych zapraszamy na warsztaty z nowoczesnych gier planszowych: będzie można zapoznać się z ich zasadami, dowiedzieć 

się, jak „planszówki” można wykorzystać w edukacji czy też do celów samorozwojowych; 

Kącik Zabaw – dla najmłodszych uczestników świąt czekają zabawki z certyfikatem ekologicznym; 

Kawiarenka przy placu zabaw – nie tylko dla spragnionych! Aromatyczna kawa, świeży kołocz i inne specjały z pewnością umilą 

czas spędzony w Ogrodzie; 

Kiermasz – cuda, cudeńka, skarby nad skarbami, a wszystko to wykonane przez naszych wystawców, czyli hand made                        

w ogrodowym wydaniu  

EkoBazar – cotygodniowy targ z ekologiczną i certyfikowaną żywnością oraz otwarci sprzedawcy chętni do rozmów i wymiany 

kulinarnych doświadczeń zaoferują nabiał, pieczywo, wędliny, przyprawy, oleje, miody i in. 

 

CZEKAMY NA GOŚCI RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY! 

 

Zapraszam, 

Marzena Osmalak  

Kierownik Pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego 

e-mail: m.osmalak@sibg.org.pl, tel. 534 994 578 


