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Szanowni Państwo!
Oddajemy do Państwa rąk informator o konkursach XXIV „Tygodnia Ziemi” w Zabrzu, którego
hasło będzie brzmiało: „Powietrze nad Śląskiem”. Poprzez ten tytuł chcemy zwrócić uwagę na
problemy związane z jakością powietrza w województwie śląskim oraz na działania mające na celu
poprawę istniejącego stanu. W centrum uwagi tegorocznego „Tygodnia” znajdą się zatem kwestie
związane ze smogiem i niską emisja. Żywimy nadzieję, że zechcecie Państwo wraz ze swoimi
wychowankami skorzystać z naszej oferty.
Konkursy, podobnie jak w latach ubiegłych, adresowane są do młodych ludzi o różnych
zainteresowaniach i uzdolnieniach. Klamrą, która spina te różne formy w jedną całość jest wrażliwość
wobec otaczającego nas świata przyrody i otwartość na innych ludzi i ich problemy.
Serdecznie dziękujemy kierownictwu szkół i przedszkoli, nauczycielom i wychowawcom, a przede
wszystkim dzieciom i młodzieży za udział w XXIII „Tygodniu Ziemi”. W ubiegłorocznej edycji wzięło
udział ok. 5,5 tys. osób. Na 8 rozpisanych konkursów napłynęło ponad 2,1 tys. prac i zgłoszeń
z terenu województwa śląskiego. Przyznano 113 nagród i wyróżnień indywidualnych oraz
5 zbiorowych. Najciekawsze prace zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Praca –
laureatka konkursu plakatowego – została wydrukowana jako plakat naszej imprezy, laureatka
konkursu na znaczek pocztowy została wydana w formie kartki pocztowej. Część nagrodzonych prac
zamieściliśmy na stronie internetowej Muzeum Górnictwa Węglowego.
W tekście informatora (ostatnia strona) znajduje się Karta zgłoszenia ucznia do udziału
w Turnieju Wiedzy Ekologicznej. Kartę wypełniają gimnazja (prosimy o czytelne i dokładne
wypełnienie Karty) i dostarczają do Muzeum Górnictwa Węglowego (można faxem lub e-mailem, do
dnia 20.03.2017 r.).
Uwaga! Zgłaszanie uczestnictwa w konkursach (z wyjątkiem Turnieju Wiedzy Ekologicznej)
odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz Karty znajduje się na stronie
internetowej Muzeum Górnictwa Węglowego: www. muzeumgornictwa.pl Pisemne podziękowanie za
udział w konkursach XXIV „Tygodnia Ziemi” otrzymają jedynie te placówki oświatowe, które w ten
sposób dokonają zgłoszenia.
Wszelkich informacji na temat konkursów można zasięgnąć w Dziale Edukacji
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, tel. 32 630 30 91 w. 4038, e-mail:
urszula.potyka@muzeumgornictwa.pl oraz (w sprawie konkursu internetowego) drogą elektroniczną
na adres e-mail: grzegorz@civicportal.org Pełny tekst informacji o konkursach dostępny jest
również na stronie internetowej Muzeum (www.muzeumgornictwa.pl).
Życzymy licznych sukcesów w Państwa działaniach i staraniach edukacyjnych i wychowawczych.
Organizatorzy
Zabrze, luty 2017

Wykaz konkursów XXIV „Tygodnia Ziemi”:


Konkurs na plakat XXIV „Tygodnia Ziemi” (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)



Konkurs poetycki: „Jest czadowo?” (wszystkie typy szkół)



Konkurs fotograficzny: „Zobaczyć przez mgłę” (wszystkie typy szkół)



Konkurs internetowy: „Skąd ten swąd?” (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)



Konkurs plastyczny: „Ziemia ma tylko jedno życie, więc je chrońmy należycie”
(przedszkola i klasy „0”)



Konkurs plastyczny na Projekt znaczka pocztowego (gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne)



Turniej Wiedzy Ekologicznej (gimnazja)



Konkurs literacki „Czy to bajka czy nie bajka… O smogu” (wszystkie typy szkół)

Uwaga: warunkiem uczestnictwa w konkursach XXIV „Tygodnia Ziemi” jest zapoznanie
się z Regulaminem konkursów opublikowanym na stronie www.muzeumgornictwa.pl
Zgłoszenie uczestnictwa (do Turnieju Wiedzy Ekologicznej) bądź przedstawienie pracy
konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu zawartych w
Regulaminie.
Laureaci konkursów zostaną zaproszeni na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia
nagród, co nastąpi w trakcie XXIV „Tygodnia Ziemi” (21-27 kwietnia 2017).
Protokoły Jury konkursowych zostaną opublikowane w Internecie na stronie
www.muzeumgornictwa.pl, nie przewidujemy innej formy informowania uczestników
o wynikach konkursów (za wyjątkiem powiadomienia laureatów).

Dla młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych ogłaszamy

KONKURS NA PLAKAT

XXIV „TYGODNIA ZIEMI”
Warunki uczestnictwa w konkursie:
 dostarczenie pracy o wymiarach 50 x 70 cm (prace o innych wymiarach nie będą
oceniane) do dnia 7 kwietnia 2017 r. Autorzy plakatów mogą uwzględnić w swojej pracy
informację o terminie „Tygodnia” (21-27.04.2017), o organizatorach i haśle przewodnim
(„Powietrze nad Śląskiem”),
 prace muszą prezentować pomysły własne autorów - dotąd nigdzie nie publikowane,
 każda praca powinna mieć na odwrocie trwale przyklejoną metryczkę według
poniższego wzoru:

Imię i nazwisko autora
Wiek, klasa
Dokładna nazwa i adres szkoły
Tel. szkoły (koniecznie!)
Adres e-mail szkoły
Nauczyciel prowadzący
Gmina, miejscowość, powiat

Prosimy o wypełnienie metryczki drukowanymi literami
Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Praca, która zdobędzie I miejsce zostanie wydrukowana w formie plakatu naszej imprezy.
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego.
Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

Dla uczniów szkół wszystkich typów ogłaszamy

Konkurs poetycki pod hasłem

„JEST CZADOWO?”
Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie wiersza dotyczącego naszych, ludzkich
postaw względem drugiego człowieka oraz środowiska przyrodniczego. Czy jesteśmy
pokoleniem myślącym o innych i potrafiącym łączyć się w działaniach dla dobra wspólnego,
czy skupiamy się tylko na sobie i zaspokajaniu swoich potrzeb? A może mamy dużo
dobrych intencji, ale nie potrafimy, nie posiadamy wystarczającej determinacji, aby
przełożyć je na język konkretnych działań?
Warunki uczestnictwa w konkursie:
 nadesłanie poezji własnej (maksymalnie trzy utwory), dotychczas nie publikowanej, do
dnia 7 kwietnia 2017 r.
 każda praca konkursowa powinna mieć na odwrocie przyklejoną metryczkę według
poniższego wzoru:
imię i nazwisko autora tekstu
wiek, klasa
tytuł wiersza
nazwa i adres szkoły
Adres e-mail
nr telefonu szkoły (koniecznie!)
nauczyciel prowadzący ew. opiekun
gmina, powiat

Autorzy najlepszych wierszy zostaną nagrodzeni, a ich utwory zaprezentowane publicznie
w trakcie „Tygodnia .Ziemi”.
Prac konkursowych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo wykorzystania i publikacji nagrodzonych utworów.
Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

Uczniom szkół wszystkich typów proponujemy uczestnictwo

w konkursie fotograficznym p.t.:

„ZOBACZYĆ PRZEZ MGŁĘ”
Zadaniem uczestników konkursu będzie zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia
powietrza w naszym regionie i skutki tego dla środowiska. Autorzy fotografii mogą również
„zobaczyć przez mgłę” w sposób symboliczny - zwracając uwagę na związane ze światem
przyrody zjawiska i wydarzenia odbierane jako budujące lub niepokojące w perspektywie
bliższej i dalszej przyszłości.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
 dostarczenie fotografii o wymiarach 13 x 18 cm (wyłącznie ten format) do dnia
7 kwietnia 2017 r.
 w konkursie mogą wziąć udział tylko zdjęcia własne autorów - dotąd nie publikowane
 każda praca powinna mieć na odwrocie przylepioną metryczkę według poniższego
wzoru:
imię i nazwisko autora
wiek, klasa
dokładna nazwa i adres szkoły
Adres e-mail szkoły
nr telefonu szkoły (koniecznie!)
ew. inny tel. kontaktowy
tytuł fotografii oraz określenie miejsca
wykonania
nauczyciel prowadzący ew. opiekun
gmina, powiat

Prosimy nie odciskać na odwrocie zdjęć pieczątek tuszowych! Prace prosimy pakować
w przesyłce metodą lico do lica.
Dla autorów najciekawszych fotografii przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego.
Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

Dla młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych ogłaszamy

XX konkurs internetowy pod tytułem

„SKĄD TEN SWĄD?”
Celem konkursu jest przygotowanie strony www, przedstawiającej sytuację w zakresie
jakości powietrza na terenie gminy (powiatu) zamieszkania (nauki) autora (autorów)
prezentacji. Co wpływa na taką a nie inną sytuację? Czy są podejmowane działania,
programy mające na celu ograniczenie „niskiej emisji”? Może autorzy prezentacji mają
własne pomysły na zmianę sytuacji szczególnie w zakresie świadomości ekologicznej
współobywateli?
Warunki uczestnictwa w konkursie:
 w konkursie mogą uczestniczyć zespoły uczniów bądź indywidualni uczniowie zgłoszeni
przez dyrekcje swoich szkół,
 strona musi być opublikowana w sieci Internet (dostępna całej społeczności
internetowej),
 strona może zawierać maksymalnie 15 podstron,
 prace konkursowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
grzegorz@civicportal.org w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r.
podając:










imię i nazwisko autora (ew. autorów) strony
wiek autora (autorów),
klasa,
adres URL strony www,
pełna nazwa i adres szkoły,
adres e-mailowy autorów
nr telefonu szkoły (koniecznie!)
opiekun z ramienia szkoły
gmina, powiat

Zwracamy się z gorącą prośbą do Dyrekcji szkoły oraz nauczycieli informatyki o aktywną
i twórczą pomoc w przygotowaniu strony konkursowej.
Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Uwaga: Prace nie mogą naruszać praw autorskich innych osób. Wykorzystanie utworów
innych autorów (np. muzyka) powinno zostać odnotowane.
Wszelkie zapytania udzielane są wyłącznie drogą elektroniczną – e-mail: grzegorz@civicportal.org

Dzieciom przedszkolnym (oraz uczniom klas „0”) proponujemy uczestnictwo

w konkursie plastycznym p.t.

„ZIEMIA MA TYLKO JEDNO ŻYCIE, WIĘC JE
CHROŃMY NALEŻYCIE”
Zadaniem uczestników konkursu będzie zwrócenie uwagi na działania, które mogą
podejmować dzieci, ich opiekunowie i rodzice, a których celem jest ochrona i dbałość o
środowisko przyrodnicze.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
 prace wykonane przez dzieci (przy użyciu różnych technik), maksymalnie w formacie
A3, należy dostarczyć do organizatora w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r.
 każda zgłoszona do konkursu praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (trwale
przylepioną na odwrocie pracy) według następującego wzoru:
imię i nazwisko dziecka
wiek
tytuł pracy
nauczyciel prowadzący
Przedszkole, szkoła (nazwa, numer,
adres oraz nr tel.) Adres e-mail
gmina, powiat

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni
Przewidujemy również nagrodę dla przedszkola (szkoły), z którego prace będą świadczyć
o aktywnym i wszechstronnym podejściu do przedstawionego zagadnienia.
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego
Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

Dla młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych ogłaszamy

Konkurs plastyczny na

PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO
Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie znaczka pocztowego, który
nawiązywałby do tematyki obecnego, XXIV Tygodnia Ziemi w Zabrzu („Powietrze nad
Śląskiem”), w szczególności odnosząc się do sytuacji oraz działań podejmowanych w
województwie śląskim w trosce o jakość powietrza.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
 przygotowanie projektu graficznego (z wyłączeniem kolaży przestrzennych), w formacie
10 x 15 cm, wykonanego na kartce formatu A4. Projekt powinien uwzględniać napis:
Polska oraz nominał znaczka: 2,60 zł
 samodzielnie wykonane prace konkursowe, dotąd nigdzie nie publikowane, należy
składać u organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r.
 na odwrocie pracy konkursowej należy przykleić metryczkę według następującego
wzoru:
imię i nazwisko autora
wiek autora, klasa
Dokładna nazwa i adres szkoły
nr telefonu szkoły (koniecznie!)
Adres e-mail szkoły
nauczyciel prowadzący ew. opiekun
gmina, powiat

Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Zastrzegamy sobie prawo publikacji nagrodzonych prac.
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego.
Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

Młodzież gimnazjalną zapraszamy do udziału w konkursie

TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Uczestnicy konkursu będą musieli wykazać się wiedzą ze sfery ekologii oraz ochrony
środowiska zapisaną w gimnazjalnych programach i podręcznikach biologii. Również
orientacją w zakresie bieżących, istotnych wydarzeń i informacji ukazujących się
w mediach, a dotyczących szeroko rozumianej ekologii.
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
1) 22.03.2017 r. o godz. 10.00 zgłoszeni gimnazjaliści wezmą udział w teście pisemnym
przeprowadzonym w Zabrzu (zgłoszeni przez szkoły uczniowie stawią się w budynku
Muzeum przy ul. 3.Maja 19 w Zabrzu). Uczestnicy z największą liczbą punktów
zostaną zakwalifikowani do finału,
2) 22.04.2017. o godz. 12.00 laureaci I etapu spotkają się - w trakcie „Tygodnia Ziemi” –
w Wielkim Finale w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Uwaga: podane wyżej terminy są ostateczne – nie będziemy wysyłać dodatkowych potwierdzeń do szkół.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
 w konkursie uczestniczą uczniowie gimnazjów zgłoszeni przez dyrekcje swoich szkół.
Każda szkoła może zgłosić tylko jednego ucznia.
 zgłoszenia należy dokonać pisemnie u organizatora w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 20 marca 2017 r.
 zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
imię i nazwisko ucznia
wiek ucznia, klasa
Dokładna nazwa i adres szkoły
nr telefonu szkoły (koniecznie!)
Adres e-mail szkoły
nauczyciel przygotowujący ucznia
gmina, powiat

(druk karty zgłoszenia znajduje się na okładce Informatora)
Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody:
Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

Dla uczniów wszystkich typów szkół ogłaszamy

Konkurs literacki pt.

„CZY TO BAJKA, CZY NIE BAJKA...O SMOGU”
Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie bajki lub opowiadania, którego głównym
bohaterem jest smog. Opowiadanie powinno być oparte na sytuacjach, wydarzeniach,
faktach zaobserwowanych przez autora. Bajka stwarza możliwość uruchomienia pokładów
wyobraźni autora, ale powinna zakończyć się puentą (morałem).
Warunki uczestnictwa w konkursie:





dostarczenie pracy konkursowej do dnia 7 kwietnia 2017 r.
opowiadanie lub bajkę należy dostarczyć w czytelnym rękopisie bądź w maszynopisie
prace muszą być wykonane samodzielnie,
każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę sporządzoną według poniższego
wzoru:

Imię i nazwisko autora
Wiek, klasa
Dokładna nazwa i adres szkoły
Tel. szkoły (koniecznie!)
Adres e-mail szkoły
Nauczyciel prowadzący
Gmina, miejscowość, powiat
Tytuł pracy

Prosimy o wypełnienie metryczki drukowanymi literami
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
Zastrzegamy sobie prawo publikacji prac konkursowych.
Prace konkursowe przechodzą na własność Muzeum Górnictwa Węglowego.
Wszelkich informacji udziela oraz prace przyjmuje
Dział Edukacji Muzeum Górnictwa Węglowego
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 19, tel. 32 630 30 91, w. 4038

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ
XXIV TYGODNIA ZIEMI W ZABRZU – 2017
(Kartę wypełniają gimnazja)

1.

Pełna nazwa szkoły
.......................................................................................................

2.

Adres
.......................................................................................................

3.

Nr telefonu, adres e-mail
.......................................................................................................

4.

Gmina, powiat
.......................................................................................................

Zgłaszamy ucznia do udziału w Turnieju Wiedzy Ekologicznej:
Imię i nazwisko ucznia

Wiek, klasa

Nauczyciel prowadzący, opiekun

Uwaga: wypełnienie Karty oznacza zgodę na wydelegowanie ucznia do Zabrza na eliminacje w
dniu 22.03.2017 r. o godz. 10.00

..........................................
(miejscowość, data)

............................................
(pieczęć, podpis)

