
 

 

 

DZIEŃ DZIKIEJ FAUNY, FLORY I SIEDLISK NATURALNYCH 

17 września 2017 r. 

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie 

12.00 – 18.00 
Program: 

12.00 F-Sznupok. Znojdź to! – to gra terynowo, we keryj musicie snolyź wybrane půnkty we Śląskim Ogrodzie 

Botanicznym. Do kożdego půnktu bydzie podpowiydź po ślůnsku, a zaznaczůny uostanie łůn na landkarcie 

dołůnczůnyj do gry. Poznocie dziynka tymu roztomajte gatunki ze flory a fauny. Dlo noszych Zielůnych Ôdkrywcůw 

sztympel do legitymacje i mininagroda dofinansowano ze funduszy WFOŚiGW we Katowicach; 

12.00 Warsztatowo – będzie się działo… Młodzi ogrodnicy, przyjaciele owadów i wielbiciele ukwieconych łąk niech 

czują się zaproszeni! Zwolennicy recyklingu będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w trakcie zabaw z edukatorami 

firmy Ekomax. A Harcerze z 20. Drużyny Harcerskiej „Strumień” zabiorą wszystkich chętnych w swój świat – będą 

śpiewy przy gitarze, szyfrowanie i inne harcerskie atrakcje. Obóz rozbity będzie przy placu ogniskowym; 

12.00 Ziołowe wspomnienie lata – na warsztacie w Zielarium stworzymy minizielnik roślin leczniczych występujących 

na łące i nie tylko. Wykorzystamy  aromatyczne okazy roślin, kolorowe  dekoracje  i gwarantujemy dobrą zabawę dla 

całej rodziny! 

12.00 Zbiórka elektroodpadów – zapraszamy do udziału w jesiennej edycji akcji. Wraz z firmą Ekomax po raz kolejny 

zachęcamy do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  za co będzie można otrzymać drzewka 

przekazane przez ŚOB i Szkółkę Krzewów Ozdobnych pana Artura Tomiczka. Miejsce zbiórki elektrośmieci będzie na 

parkingu przy szlabanie; 

12.00-18.00 ALBAMAR Rośliny Nowej Generacji – dopełnieniem święta flory niech będzie zakup nowych roślin do 

przydomowego ogródka, na działkę lub balkon. Zaprosiliśmy producenta – firmę Albamar z Rzędowic                                   

k. Dobrodzienia, która na dziedzińcu zaprezentuje przede wszystkim zimozielone żurawki w różnych odmianach                    

i inne byliny.  Rośliny są zahartowane do warunków naszego klimatu, produkowane w Polsce, dlatego też bezpiecznie 

można sadzić je do gruntu aż do listopada. Serdecznie zapraszamy na zakupy! Więcej szczegółów o ALBAMAR Rośliny 

Nowej Generacji na www.albamar.pl; 

13.30-15.00 Prelekcje: 

„Elektroodpady a ochrona środowiska” – o tym, jak ważny jest recykling opowie Piotr Chylaszek z Ekomax; 

„Z życia rafy koralowej” – jak żyje rafa koralowa  opowie Agnieszka Sowa doktorantka Uniwersytetu Śląskiego                   

w Katowicach; 

„Żurawki z gór Północnej Ameryki” – prawdziwa pasjonatka i posiadaczka największej kolekcji żurawek w Polsce – 

Gabriela Sąkol – opowie o tych coraz bardziej popularnych roślinach w naszych ogrodach;  



 

 

14.00-16.00 Pszczelarium – zapraszamy na kolejne spotkanie przy ulach na Sośniej Górze z edukatorami Pasieki 

Edukacyjnej „Skrzydlaci Przyjaciele”. Pierwszeństwo mają dzieci, ale osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką 

dorosłych. W trakcie zajęć obowiązują stroje z długim rękawem i długimi nogawkami. 

15.00 Technika Bowena – bóle kręgosłupa, migreny, spadek odporności to problemy, z którymi wielu z nas boryka 

się na co dzień. Prelekcję pt. „Technika Bowena – prosta droga do zdrowia” poprowadzi specjalistka w tej dziedzinie 

Ewa Korda. W godzinach 12.00-18.00 będzie można skorzystać z bezpłatnych zabiegów i przekonać się o skuteczności 

tej metody. 

15.30 Blok filmowy: 

„Dzika przyroda w sercu Europy” – 25-minutowa opowieść filmowa o faunie i florze lasów; 

„Pola tętniące życiem” – film (26 min) pokazujący piękno przyrody krajobrazu rolniczego polskiej wsi; 

16.00 Jesienne skarby Sośniej Góry – na trasie wycieczki nie zabraknie znanych i nieco rzadszych gatunków krzewów 

i drzew. Ich owoce przyciągają wzrok zarówno gości Sośniej,  jak i jej mieszkańców. Czemu służy ten mechanizm? 

Komu i do czego mogą się przydać? Dlaczego dojrzewają właśnie teraz? Przyjdź na wycieczkę i odkrywaj jesienną 

przyrodę razem z nami! 

17.00 Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego „Lato, przyroda i ja” i wręczenie zwycięzcom nagród, które 

dofinansował WFOŚiGW w Katowicach. 

Ponadto:  

Malowanie XXL – flora i fauna w dużym formacie;  

Rodzinna Strefa Ekologicznych Zabaw – zielona łąka, zabawki z recyklingu, ringo, rzutki i piłka nożna zapraszają 

aktywnych do zdrowego i sportowego spędzenia czasu na świeżym powietrzu; 

Magnetyczne puzzle – kto zna wszystkie parki narodowe w Polsce? Zachęcamy do sprawdzenia się; 

Zgrana Rodzina – gry planszowe świetnie sprawdzają się w jesienne wieczory. Zapraszamy, każdy znajdzie coś dla 

siebie. 

Kawiarenka w budynku głównym i przy placu zabaw – mmmniam… lody, gofry na patyku, kołocz, kawa, lemoniada                   

i inne kawiarniane pyszności zapraszają. Znajdzie się też coś dla amatorów grillowanych smakołyków; 

Kiermasz rękodzieła – nasi wystawcy pokażą co potrafią… hand made rządzi w Ogrodzie! 

Wystawa fotograficzna „Władcy przestworzy – PTAKI” – niektóre już odleciały do ciepłych krajów, a inne zostają na 

jesień i zimę z nami. Czy wiecie, które zimują w Polsce? Zapraszamy do obejrzenia wystawy. 

CZEKAMY NA GOŚCI RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY! 

Zapraszamy, 

Zespół Pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego 

e-mail: a.dobrowolska@sibg.org.pl, tel. 534 994 578 


