
 

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIORÓŻNORODNOŚCI 

14 maja 2017 r. 

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie 

12.00 – 18.00 

Program: 

12.00 Bioposzukiwania – kolejna ciekawa gra terenowa, podczas której dobra zabawa jak zawsze 

gwarantowana Dla naszych Zielonych Odkrywców pieczątka do legitymacji oraz mininagroda dofinansowana 

ze środków WFOŚiGW w Katowicach. 

12.00 Warsztatowo – będziemy się dobrze bawić, ponieważ ogrodowi edukatorzy zainspirują dzieci i młodzież 

do odkrywania w sobie nowych zdolności, a dziecięca kreatywność i wyobraźnia pozwoli stworzyć małe „coś” 

dla kochanych Mam. 

12.00 Zielarium – warsztaty dla wszystkich małych zielarzy, którzy w otoczeniu aromatycznych ziół tworzyć 

będą pachnące kompozycje. 

12.00  ZONKW – „Zamień Odpady na Kulturalne Wypady” – już po raz kolejny rusza akcja, podczas której 

będzie można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny bądź elektroniczny, a w zamian otrzymać wejściówkę 

do różnych placówek kultury, sportu czy rekreacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ogrodu i FB. 

12.00 Zabawy z recyklingiem – jak ważne jest ponowne wykorzystanie odpadów, wie chyba każdy, ale jak 

robić to na co dzień, to już trudniejsza sprawa. Jednak o Ziemię – naszą planetę – musimy zadbać już teraz,  

dlatego firma Ekomax z Gliwic zaprasza na warsztaty tematyczne z recyklingiem w roli głównej. 

12.00 Seminarium popularnonaukowe „BIOróżnorodny świat” – różnorodność jest piękna, ale też ważna, bo 

pozwala zachować równowagę i harmonię w przyrodzie. Zaproszeni prelegenci przedstawią świat  

z bioróżnorodnej perspektywy. Szczegółowy harmonogram seminarium na stronie internetowej Ogrodu.  

13.00 Rodzina na kocu – zapraszamy z kocykiem, koszem pełnym jedzenia i dobrym humorem, a przede 

wszystkim z… bliskimi. Nic tak nie łączy rodziny, jak wspólne piknikowanie! Dorzucając do tego świeże 

powietrze, zieloną trawkę oraz odrobinę słońca, idealny odpoczynek mamy zagwarantowany 

14.00 Wycieczka z przewodnikiem zakończona warsztatami pszczelarskimi przy wapiennikach – edukacja               

w terenie tym razem o tematyce bioróżnorodnej, dlatego wszyscy chętni na kolejną porcję wiedzy proszeni  

są o stawienie się przy dziedzińcu chwilkę przed godz. 14.00.  Zajęcia przy ulach poprowadzą pszczelarze  

z Pasieki Edukacyjnej „Skrzydlaci Przyjaciele”. W trakcie zajęć przy ulach obowiązują stroje z długimi rękawami                           

i nogawkami, a osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką dorosłych. 

 

 



 

 

 

14.00 i 15.00 Fabryka energii – pokazowe zajęcia sportowe poprowadzą doświadczeni instruktorzy  z Fabryki 

Energii w Orzeszu. Zachęcamy do czynnego udziału w ruchowej zabawie! 

14.00-17.00 Dla drugiego człowieka – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Katowicach  

na swoim stoisku informacyjnym zapozna wszystkich chętnych z tematyką dawstwa krwi i szpiku – niezmiernie 

istotnego aspektu bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. 

16.00 Film „Królowa drzew” – projekcja filmu (52 min) to niezwykła historia  afrykańskiego figowca i jego 

symbiozy z maleńkim partnerem, jakim są błonkówki zwane bleskotkami. Fascynująca historia o tym,  

jak niezliczone gatunki zwierząt czerpią korzyści z tej zależności.  

 

Ponadto:  

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

Festiwalu Biegów w Krynicy. W ramach treningu rozgrzewka z rozciąganiem, bieg, pieszobieg.  

Uwaga! Trening  o charakterze amatorskim! 

Rodzinna Strefa Ekologicznych Zabaw – dla każdego coś zdrowego, czyli spora porcja ruchu na zielonej łące. 

Magnetyczne puzzle – kolejny raz tematyczna układanka dla wszystkich chętnych puzzlomaniaków. 

Kawiarenka w budynku głównym i przy placu zabaw – nie tylko dla spragnionych! Aromatyczna kawa, świeży 

kołocz, lody  i inne specjały z pewnością umilą czas spędzany w Ogrodzie. 

Kiermasz rękodzieła – cuda, cudeńka, skarby nad skarbami, a wszystko to wykonane przez naszych 

wystawców, czyli hand made w ogrodowym wydaniu  

EkoBazar – stragany z ekologiczną i certyfikowaną żywnością oraz otwarci, chętni do rozmów i wymiany 

kulinarnych doświadczeń sprzedawcy zaoferują pieczywo, ciasta, wędliny, przyprawy i inne specjały. 

Wystawa fotograficzna „Władcy przestworzy – PTAKI” – w królestwie zwierząt ptaki, jako fenomen, od dawna 

wzbudzały zainteresowanie ludzi. Ich piękne barwy upierzenia, śpiew i zdolność do lotu inspirowały artystów, 

naukowców oraz zwykłych zjadaczy chleba. Zapraszamy do oglądania wielkoformatowych fotografii. 

Zgrana Rodzina – planszówki górą? Wszyscy chętni mogą przekonać się o tym, wybierając grę z ogromnych 

zasobów Zgranej Rodziny. 

CZEKAMY NA GOŚCI RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY! 

 

Zapraszam, 

Sylwia Prusko 

kierownik Pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego 

e-mail: s.prusko@sibg.org.pl, tel. 534 994 578 


