


Sztolnia Królowa Luiza
Zabrze, ul. Wolności 410

Zabytkowe obiekty dawnej kopalni Królowa Luiza 
i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej zosta-
ły zaaranżowane na cele turystyczne i eduka-
cyjne. Uczniowie mogą zwiedzić nowoczesne 
wystawy w zrewitalizowanych budynkach, ale 
przede wszystkim wziąć udział w niesamowi-
tej wyprawie w XIX-wieczne podziemia. Każda 
wycieczka prowadzona jest przez przewodnika 
i kończy się przejażdżką oryginalną górniczą ko-
lejką Karlik.

Rezerwacja i informacja turystyczna
tel.: 32 271 40 77

Warunki zwiedzania i korzystania z obiek-
tów oraz aktualne cenniki są dostępne na 
stronie:  www.sztolnialuiza.pl
Kontakt: edukacja@muzeumgornictwa.pl

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 podpa-
trzyć pracę tych urządzeń lub samemu je uruchomić. Te i inne doświadczenia można 
przeprowadzić w Parku 12C  - plenerowej wystawie nawiązującej do zagadnień związa-
nych z czterema żywiołami i energią alternatywną. Zapraszamy!

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

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży,

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w jubileuszowym, dwudziestym piątym „Tygodniu Zie-
mi”. Hasło przewodnie obecnej edycji: „Dopóki Ziemia kręci się…”, jest cytatem z piosenki 
Bułata Okudżawy „Modlitwa” (wg tekstu François Villon’a). Dopóki trwa życie na Ziemi 
możliwa jest zmiana – naszych nawyków, sposobów postępowania, traktowania środo-
wiska naturalnego. Tę nadzieję chcemy zauważyć w różnorakich działaniach, inicjatywach, 
rozwiązaniach i wynalazkach, wreszcie w naszych codziennych decyzjach i postawach. 
Wiele zmieniło się przez ostatnie ćwierć wieku na Śląsku, mimo to wciąż aktualny pozo-
staje problem nienajlepszej jakości powietrza, kwestia gospodarki odpadami czy też naszej 

– mieszkańców regionu – świadomości ekologicznej. W czasie obecnego „Tygodnia Ziemi” 
chcemy nawiązywać do wszystkich tych problemów przekazując rzetelną wiedzę, wskazu-
jąc na dobre praktyki i przykłady do naśladowania, a także podkreślając znaczenie naszej 
ludzkiej wrażliwości na kwestie ochrony środowiska naturalnego.
 
Obok propozycji stricte edukacyjnych zachęcamy do udziału w akcjach proekologicznych 

– zbiórce elektrośmieci, akcji badania wód rzeki Bytomki. Zapraszamy do zapoznania się 
z proekologiczną twórczością dzieci i młodzieży z ostatniego ćwierćwiecza na przeglądo-
wej wystawie „Tygodnia Ziemi”.
 
Jak co roku proponujemy różne formy uczestnictwa w Święcie Ziemi: konkursy, warsztaty, 
prelekcje, wystawy, wycieczki do obiektów komunalnych i przemysłowych, zawody spor-
towe wreszcie zajęcia na terenie Zabrzańskiego Ogrodu Botanicznego. Mamy nadzieję, że 
znajdziecie Państwo w tej ofercie atrakcyjne propozycje dla siebie.

Zapraszamy do Zabrza – „Gminy przyja-
znej środowisku” i „Sponsora ekologii” 

– życząc jak najlepszych wrażeń i pożyt-
ków płynących z uczestnictwa w dorocz-
nym święcie naszej planety.

Organizatorzy



godz. 900 –2000

godz. 1200

godz. 1015

godz. 900

Festyn z okazji rozpoczęcia XXV „Tygodnia Ziemi” oraz otwarcia nowej 
trasy podziemnej w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej  

„Podziemne skarby”
Dzień pod hasłem: ekologii, energii z węgla, energii odnawialnej, gospo-
darki odpadami, ochrony środowiska.

W programie:
• ZWIEDZANIE SZTOLNI Królowa  Luiza z licznymi atrakcjami, zadaniami 

do rozwiązania, poznaniem zagadnień ekologicznych związanych z wę-
glem oraz możliwością zdobycia pamiątkowego Geocoina – drewnianego 
medalionu

• ANIMACJE DLA NAJMŁODSZYCH: 
-Bajtel Gruba 
-Gry i zabawy z chustą i tunelem animacyjnym  
-Górnicze Koło Fortuny  
-Górnicze Memory 
-Zabawy z bańkami mydlanymi

• EKO MAJSTERKOWANIE. Warsztaty młodego  majsterkowicza.
• KAMIENIE GRANICZNE. Gra terenowa związania z kamieniami pół gra-

nicznych zgromadzonymi na terenie parku.
• PODCHODY Z KOMPASAMI. Zadanie dla dzieci i rodziców, przejście 

terenu parku z mapą i kompasem, namierzenie punktów z pytaniami na 
temat 4 żywiołów.

• Oprowadzanie po PARKU 12C z komentarzem na temat odnawialnych 
źródeł energii

• JARMARK EKO produktów; biżuteria, zabawki, żywność.
• Stoisko Nadleśnictwa Zawadzkie

Turniej piłki nożnej pięcioosobowej szkół podstawowych o Puchar Prezy-
denta Miasta Zabrze (klasy V–VI). Miejsce zwodów Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 7 w Zabrzu, ul. Daleka 2. Zgłoszenia w dniu zawodów  
w godz. 1100─ 1145 (koordynator turnieju: Marian Mleczko)

Otwarty Turniej Indywidualny w tenisie stołowym o Puchar Prezydenta 
Miasta Zabrze

Miejsce zawodów:  MOSiR w Zabrzu, ul. Matejki 6. Zapisy w dniu zawo-
dów w godz. 900 ─ 1000. Mecze rozgrywane w 6 kategoriach wg przepisów 
PZTS (koordynator turnieju: Bartosz Sowa)

Turniej szóstek siatkarskich chłopców szkół ponadgimnazjalnych  
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 20.04.2018 r. 
Koordynatorzy turnieju: Aneta Wolny, Mariusz Kocur

Sztolnia Królowa 
Luiza - Park 12C, 

Zabrze,  
ul. Sienkiewicza 43

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

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

godz. 920

godz. 900

Otwarty Turniej Szachowy Dziewcząt i Chłopców Przedszkolaków, Szkół Podsta-
wowych i Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze. Miejsce zawodów 
Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Bytomska 94, tel. 32 271 43 02. Zgłoszenia przyj-
muje pan Maciej Janiszewski. Koordynator turnieju: Maciej Janiszewski, Jan 
Zygmunt. Zapisy w dniu zawodów od godz. 830─910.

Otwarty Turniej w siatkówce powyżej lat 16 o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze. 
Miejsce rozgrywek: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Zabrzu, ul. Daleka 2. 
System rozgrywania meczy uzależniony od ilości drużyn. Obowiązują przepisy 
PZPS Zgłoszenia do dnia 20.04.2018 r. Koordynator turnieju: Jan Michalczyk, 
Ryszard Bęben

Poza Muzeum22.04.2018 / niedziela
Razem w trosce o Ziemię

„Ta sama gwiazda trzyma nas w zasięgu
Rzucamy cienie na tych samych prawach”

Wisława Szymborska



godz. 900

godz. 1100

godz. 815

godz. 900

godz. 1000

godz. 1100

godz. 1200

godz. 900, 1000, 
1100

godz. 900, 1000, 
1100

godz. 900, 
1000, 1100,
1200, 1300

godz. 900–2000

godz. 900, 1000, 
1100

XXV lat „Tygodnia Ziemi” – spotkanie jubileuszowe
Podsumowanie konkursów: „Prezent dla przyjaciela”, literackiego i na 
projekt znaczka pocztowego

„Rafy koralowe – ich życie i zagrożenia” – prelekcja dla uczniów szkół pod-
stawowych, Agnieszka Sowa, Katedra Hydrobiologii, Uniwersytet Śląski

„Mały świat wielkich cudów – rzecz o zwierzętach” - warsztaty dla uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych, Agnieszka Kowalczyk, Stowarzyszenie Ekolo-
giczne “Głos Natury”, Pałac Młodzieży w Katowicach

„Pszczoły – kreatorki miodu”
Warsztaty dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, Agnieszka Kowalczyk, 
Stowarzyszenie Ekologiczne “Głos Natury”, Pałac Młodzieży w Katowicach

„Poszukiwany, poszukiwana. Śledztwo w sprawie skał”, warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych, Katarzyna Wojtynek, Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu

„Pszczoły – przyjaciele ludzi”, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, 
Jerzy Jeglorz

Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej – warsztaty dla uczniów szkół pod-
stawowych prowadzone przez Fundację Ekologiczną „ARKA” z Bielska-Białej. 
W programie zajęć m.in.

•Pracownia komputerowa napędzana zieloną energią
•Wielkoformatowe gry planszowe
•Gra komputerowa „Zielony Śląsk”

Interaktywne zwiedzanie Sztolni Królowa Luiza 
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z historią sztolni, geologią, znacze-
niem węgla w przemyśle oraz omawiają zagadnienia dotyczące energetyki, 
ekologii, smogu i gospodarki cyrkularnej. Podczas zwiedzania można odna-
leźć ukryte skrzynki z zadaniami, których wykonanie umożliwia otrzymanie 
pamiątkowego Geocoina – drewnianego medalionu. Na ostatnim etapie 
trasy, na terenie Parku 12C, uczestnicy wykonują pomiary związane z cztere-
ma żywiołami. 

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

Łaźnia Łańcuszkowa,
Zabrze, ul. Wolności 408

Aula - Hala „Pogoń”
Zabrze, ul. Wolności 406

Sala nr 34 
Hala „Pogoń”

Zabrze, ul. Wolności 406

Sala nr 36 
Hala „Pogoń”

Sala nr 37 
Hala „Pogoń”

Zabrze, ul. Wolności 406

Parking przed 
Halą „Pogoń”

Zabrze, ul. Wolności 406

Sztolnia  
Królowa Luiza

Miejski Ogród 
Botaniczny

Józefa 
Piłsudskiego 60

godz. 900, 1000, 1100

godz. 900 – 1200

godz. 900, 1030 i 1200

23–27.04.2018
godz. 
do uzgodnienia

Miejski Ogród 
Botaniczny

Józefa 
Piłsudskiego 60

Poza Muzeum

„Uśpione cebule – opowieść o zimowym przetrwaniu” – warsz-
taty 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)

Zwiedzanie obiektów Koksowni „Jadwiga” w Zabrzu 
(grupy wycieczkowe należy zgłaszać do pana Marka Filasa, 
tel. 32 416 43 71)

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

Zwiedzanie nowoczesnej, ekologicznej gazowo-olejowej kotłowni 
w Zabrzu-Rokitnicy 
(grupy wycieczkowe należy zgłaszać pod nr tel. 32 78 80 371)

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu otwarto w 1938  roku  a w  styczniu 2006 roku uzyskał od Ministerstwa Śro-
dowiska status prawny ogrodu botanicznego, jako placówki naukowo-badawczej.
Ogród zajmuje powierzchnię 6,36 ha. W układzie przestrzennym Ogrodu wyróżniamy: część botaniczną, par-
kową, palmiarnię, plac zabaw oraz tereny gospodarcze ze szklarniami i biurem. Część botaniczna jest skompo-
nowana w układzie kwaterowym i nawiązuje do ogrodów w stylu francuskim. Odmienną zupełnie stylowo czę-
ścią 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 wielkokwiato-
we, 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 prowadzo-
ne są tutaj warsztaty ekologiczne i przyrodnicze dla dzieci i młodzieży.



„Najbrzydsze zwierzęta na świecie”, prelekcja dla uczniów szkół podst.  
i gimnazjów, dr Łukasz Depa, Katedra Zoologii, Uniwersytet Śląski

„Historia naturalna zlodowaceń”, prelekcja dla starszych klas szkół podsta-
wowych i gimnazjów, dr Andrzej Boczarowski, Uniwersytet Śląski, Wydział 
Nauk o Ziemi

„Ptasie opowieści”, warsztaty dla starszych dzieci przedszkolnych oraz klas 
I szkół podstawowych, mgr Agnieszka Kiwior-Wesołowska, Stowarzyszenie 
Ekologiczne “Głos Natury”, Pałac Młodzieży w Katowicach

„Makrokosmos – różnorodność życia na Ziemi”, warsztaty dla klas I–III szkół 
podstawowych,, mgr Agnieszka Kiwior-Wesołowska, Stowarzyszenie Ekolo-
giczne “Głos Natury”, Pałac Młodzieży w Katowicach

„Poszukiwany, poszukiwana. Śledztwo w sprawie skał”, warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych, Katarzyna Wojtynek, Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu

„Otaczające nas zagrożenia z naukowego punktu widzenia”, warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Marek Matlok

Interaktywne zwiedzanie Sztolni Królowa Luiza 
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z historią sztolni, geologią, znacze-
niem węgla w przemyśle oraz omawiają zagadnienia dotyczące energetyki, 
ekologii, smogu i gospodarki cyrkularnej. Podczas zwiedzania można odna-
leźć ukryte skrzynki z zadaniami, których wykonanie umożliwia otrzymanie 
pamiątkowego Geocoina – drewnianego medalionu. Na ostatnim etapie 
trasy, na terenie Parku 12C, uczestnicy wykonują pomiary związane z cztere-
ma żywiołami. 

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

Zwiedzanie obiektów Koksowni „Jadwiga” w Zabrzu.  
Grupy wycieczkowe należy zgłaszać do pana Marka Filasa, tel. 32 416 43 71

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

Aula 
Hala „Pogoń”

Zabrze, 
ul. Wolności 406

Sala nr 34 
Hala „Pogoń”

Zabrze, 
ul. Wolności 406

Sala nr 36 
Hala „Pogoń”

Zabrze, ul. Wolności 406

Sala nr 37 
Hala „Pogoń”

Zabrze, ul. Wolności 406

Sztolnia 
Królowa Luiza

Miejski Ogród 
Botaniczny 

w Zabrzu
Józefa 

Piłsudskiego 60

Poza Muzeum

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 ba-
daniu 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 biologicz-
nymi pani Joanna May – nauczyciel biologii i koordynator akcji.
Akcja odbędzie się 24.04.2018 r. – początek o godz. 1100 na błoniach w okolicach ulicy Trocera  
w Zabrzu, uczestnicy udadzą się następnie wzdłuż rzeki Bytomki w kierunku Gliwic.
Wszystkich  zainteresowanych serdecznie zapraszamy.



„Przypadek czy prawidłowość – co decyduje o rozmieszczeniu roślin?”, pre-
lekcja dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dr Wojciech Zarzycki, 
Katedra Ekologii, Uniwersytet Śląski

„Ekologia w śląskim mieście czyli o TOZ-ie w Zabrzu”, spotkanie dla uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, Michael Bizuk, Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami, oddział w Zabrzu

„Trop w trop – czyj to ślad?”, warsztaty dla klas I–III szkół podstawowych, 
mgr Agata Kloczkowska, Stowarzyszenie Ekologiczne “Głos Natury”

„Murawa kserotermiczna – boisko dla owiec”, warsztaty dla klas IV–VI szkół pod-
stawowych, mgr Agata Kloczkowska, Stowarzyszenie Ekologiczne “Głos Natury”

„Poszukiwany, poszukiwana. Śledztwo w sprawie skał”, warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych, Katarzyna Wojtynek, Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu

„Owady lasów deszczowych”, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych 
(od klasy IV) i gimnazjów, dr inż. Marcin Walczak, Katedra Zoologii, Uniwer-
sytet Śląski

Interaktywne zwiedzanie Sztolni Królowa  Luiza 
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z historią sztolni, geologią, znacze-
niem węgla w przemyśle oraz omawiają zagadnienia dotyczące energetyki, 
ekologii, smogu i gospodarki cyrkularnej. Podczas zwiedzania można odna-
leźć ukryte skrzynki z zadaniami, których wykonanie umożliwia otrzymanie 
pamiątkowego Geocoina – drewnianego medalionu. Na ostatnim etapie 
trasy, na terenie Parku 12C, uczestnicy wykonują pomiary związane z cztere-
ma żywiołami. 

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

Zwiedzanie obiektów Koksowni „Jadwiga” w Zabrzu (grupy wycieczkowe 
należy zgłaszać do pana Marka Filasa, tel. 32 416 43 71)

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

Aula 
Hala „Pogoń”

Zabrze, 
ul. Wolności 406

Sala nr 34 
Hala „Pogoń”

Zabrze, 
ul. Wolności 406

Sala nr 36 
Hala „Pogoń”

Zabrze, 
ul. Wolności 406

Sala nr 37
Hala „Pogoń”

Zabrze, 
ul. Wolności 406

Sztolnia 
Królowa Luiza

Miejski Ogród 
Botaniczny 

w Zabrzu
Józefa 

Piłsudskiego 60

Poza Muzeum

godz. 900

godz. 1100

godz. 815

godz. 900

godz. 1000

godz. 1100

godz. 1200

godz. 
900, 1000, 1100

godz. 
900, 1000, 1100

godz. 
900 – 2000

godz. 
900, 1000, 1100

godz. 
900, 1000, 1100

godz. 
900 – 1200

godz. 
900, 1030 i 1200

„Małe struktury do wielkich zadań”, prelekcja dla uczniów gimnazjów, dr 
Jagna Karcz, Laboratorium Mikroskopii Skaningowej, Uniwersytet Śląski

„Gleba – nasza karmicielka”, warsztaty dla klas I–III szkół podstawowych, 
mgr Katarzyna Suchanek, Stowarzyszenie Ekologiczne „Głos Natury”, 
Pałac Młodzieży w Katowicach

„Zależności między organizmami”, warsztaty dla klas IV–VI szkół pod-
stawowych, mgr Katarzyna Suchanek, Stowarzyszenie Ekologiczne „Głos 
Natury”, Pałac Młodzieży w Katowicach

„Poszukiwany, poszukiwana. Śledztwo w sprawie skał”, warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych, Katarzyna Wojtynek, Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu

„Badamy węgiel” – pokazy i doświadczenia przygotowane przez Niezależ-
ną Grupę Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY z Katowic

Interaktywne zwiedzanie Sztolni Królowa  Luiza 
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z historią sztolni, geologią, 
znaczeniem węgla w przemyśle oraz omawiają zagadnienia dotyczące 
energetyki, ekologii, smogu i gospodarki cyrkularnej. Podczas zwiedzania 
można odnaleźć ukryte skrzynki z zadaniami, których wykonanie umożli-
wia otrzymanie pamiątkowego Geocoina – drewnianego medalionu. Na 
ostatnim etapie trasy, na terenie Parku 12C, uczestnicy wykonują pomiary 
związane z czterema żywiołami. 

„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)

Zwiedzanie obiektów Koksowni „Jadwiga” w Zabrzu (grupy wycieczkowe 
należy zgłaszać do pana Marka Filasa, tel. 32 416 43 71)

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

Zwiedzanie stacji segregacji surowców wtórnych i kompostowni odpa-
dów organicznych w Zabrzu (grupy wycieczkowe należy zgłaszać pod nr 
tel. 664 765 949 lub e-mail: szkoly@fcc-group.pl)

Aula -
Hala „Pogoń”

Zabrze, ul. Wolności 406

Sala nr 34 
Hala „Pogoń”

Zabrze, ul. Wolności 406

Sala nr 36
Hala „Pogoń”

Zabrze, ul. Wolności 406

Sala nr 37-
Hala „Pogoń”

Zabrze, ul. Wolności 406

Sztolnia 
Królowa Luiza

Miejski Ogród
Botaniczny w Zabrzu

Józefa Piłsudskiego 60

Poza Muzeum

godz. 900

godz. 815

godz. 900

godz. 1000

godz. 1100

godz. 1200

godz. 
900, 1000, 1100

godz. 
830-1330

godz. 
900 - 2000

godz. 
900, 1000, 1100

godz. 
900 – 1200

godz.
900, 1030 i 1200

godz. 
830,1000,1130



Aula -
Hala „Pogoń”

Zabrze, ul. Wolności 406

Sala nr 34 
Hala „Pogoń”

Zabrze, ul. Wolności 406

Sala nr 36 
Hala „Pogoń”

Zabrze, ul. Wolności 406

Sla nr 37 
Hala „Pogoń”

Zabrze, ul. Wolności 406

Sztolnia 
Królowa Luiza

Miejski Ogród
 Botaniczny w Zabrzu

Parking przed Halą 
„Pogoń”

Poza Muzeum

godz. 900

godz. 815

godz. 900

godz. 1000

godz. 1100

godz. 1200

godz. 900, 1000, 
1100

godz. 900, 1000, 
1100, 1200

godz. 
900 – 2000

godz. 900, 1000, 
1100

godz. 830 – 1230

godz. 900 – 1200

godz. 900, 1030 
i 1200

godz. 
830,1000,1130

godz. 1200

„Jakość powietrza oraz wód powierzchniowych i podziemnych na terenie 
województwa śląskiego”, prelekcja dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, Andrzej Szczygieł, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach

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

„Czym oddychamy” - warsztaty dla klas V-VI szkół podstawowych, Mirela 
Markocińska, Stowarzyszenie Ekologiczne „Głos Natury, Pałac Młodzieży 
w Katowicach

„Poszukiwany, poszukiwana. Śledztwo w sprawie skał”, warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych, Katarzyna Wojtynek, Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu

„Elektrośmieci” (warsztaty dla uczniów szkół podstawowych), Enviropol  
Sp. z o.o. w Gliwicach

Interaktywne zwiedzanie Sztolni Królowa  Luiza 
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z historią sztolni, geologią, 
znaczeniem węgla w przemyśle oraz omawiają zagadnienia dotyczące 
energetyki, ekologii, smogu i gospodarki cyrkularnej. Podczas zwiedzania 
można odnaleźć ukryte skrzynki z zadaniami, których wykonanie umożli-
wia otrzymanie pamiątkowego Geocoina – drewnianego medalionu. Na 
ostatnim etapie trasy, na terenie Parku 12C, uczestnicy wykonują pomiary 
związane z czterema żywiołami. 

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

„Ciekawe życie zwykłej śmieciarki” – prezentacja nowoczesnego sprzętu 
Firmy FCC Environment Z

Zwiedzanie obiektów Koksowni „Jadwiga” w Zabrzu (grupy wycieczkowe 
należy zgłaszać do pana Marka Filasa, tel. 32 416-43-71)

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

Zwiedzanie stacji segregacji surowców wtórnych i kompostowni odpa-
dów organicznych w Zabrzu (grupy wycieczkowe należy zgłaszać pod nr 
tel. 664 765 949 lub e-mail: szkoly@fcc-group.pl)

Turniej piłki nożnej pięcioosobowej oddziałów gimnazjalnych o Puchar 
Prezydenta Miasta Zabrze, miejsce zwodów: Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 7 w Zabrzu, ul Daleka 2 (boisko ze sztuczną nawierzchnią). System 
rozgrywania spotkań uzależniony od ilości drużyn. Zgłoszenia w dniu 
zawodów w godz. 1100–1145 (koordynator turnieju: Marian Mleczko).

27.04.2018
godz. 1000–1400

Parking przed 
Halą „Pogoń”

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. 
Zbiórka odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. (piątek) w godzinach: 1000–1400 na te-
renie pomiędzy budynkami Hali „Pogoń” i Łaźni  Łańcuszkowej w Zabrzu przy 
ul. Wolności 406-408. Uczestnicy akcji, którzy oddadzą elektrośmieci otrzymają 
sadzonki drzew, które zostały ufundowane przez Nadleśnictwo Katowice.

POKONKURSOWA WYSTAWA PRAC PROEKOLOGICZNYCH
Prezentacja jest plonem 5 (spośród 11) konkursów rozpisanych przez organizatorów „Tygodnia” a skierowanych 
do dzieci i młodzieży. Składają się na nią najlepsze prace nadesłane na konkurs „Drzewo – skarbem, domem, 
przyjacielem” – prezentujące twórczość plastyczną dzieci przedszkolnych, wykonane przez dzieci i młodzież pro-
jekty plakatu „Tygodnia Ziemi”, rysunku satyrycznego pod hasłem „Nie palę” oraz znaczka pocztowego o tematy-
ce ekologicznej. Ekspozycja prezentuje również fotografie nadesłane na konkurs „To chciałbym ocalić”. Autorką 
aranżacji jest Bożena Mazur.



godz. 1000

godz. 1200

godz. 900–2000

godz. 1020

godz. 1015

Rozstrzygnięcie konkursów XXV „Tygodnia Ziemi”: konkursu dla dzieci 
przedszkolnych, konkursu na plakat, konkursu fotograficznego, konkursu 
na rysunek satyryczny i konkursu poetyckiego

Finał Turnieju Wiedzy Ekologicznej dla gimnazjalistów

Interaktywne zwiedzanie Sztolni Królowa Luiza 
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z historią sztolni, geologią, 
znaczeniem węgla w przemyśle oraz omawiają zagadnienia dotyczące 
energetyki, ekologii, smogu i gospodarki cyrkularnej. Podczas zwiedzania 
można odnaleźć ukryte skrzynki z zadaniami, których wykonanie umożli-
wia otrzymanie pamiątkowego Geocoina – drewnianego medalionu. Na 
ostatnim etapie trasy, na terenie Parku 12C, uczestnicy wykonują pomiary 
związane z czterema żywiołami. 

Hokej na trawie dziewcząt i chłopców szkół podstawowych o Puchar 
Prezydenta Miasta Zabrze. Miejsce zawodów: Szkoła Podstawowa nr 
22 w Zabrzu, ul. Bytomska 94.  Od 930 – 1000  potwierdzenie przybycia, 
rozgrzewka (koordynator turnieju: Jan Zygmunt)
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 katego-
riach wg Przepisów PZTS (koordynator turnieju: Tadeusz Lechowski)

Aula -
Hala „Pogoń”

Zabrze, 
ul. Wolności 406

Sala nr - 37
Hala „Pogoń”

Zabrze, 
ul. Wolności 406

Sztolnia 
Królowa Luiza

Poza Muzeum

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



W ciągu minionych 24 edycji „Tygodnia Ziemi” przeprowadzonych 
zostało ponad 200 konkursów – na które, napłynęło ponad 100 ty-
sięcy prac konkursowych. Na wystawie jubileuszowej znalazły się 
najciekawsze z nich – wykonane przez dzieci i młodzież: plakaty, fo-
tografie, projekty znaczków, rysunki satyryczne oraz inne prace pla-
styczne odpowiadające na zadane przez organizatorów konkursów 
tematy. Prezentują różne techniki wykonania i różne spojrzenia – 
klamrą spinającą jest wrażliwość ekologiczna ich autorów, otwartość 
na przyrodę i innych ludzi. Wyboru prac dokonał Jan Jurkiewicz,  
a autorką aranżacji wystawy jest Bożena Mazur.


