
XVI Forum Nauki  w  ZSTiO „Meritum”  
 

30 - 31 marzec 2017r. 
 

„Woda źródłem życia” 
 

Czwartek 30.03.2017 
 

9.20.   Otwarcie Forum - mgr Stefan Kowalczyk Dyrektor ZSTiO „Meritum” 

9.30.  „Woda a funkcjonowanie komórek roślinnych” – prof. dr hab. Ewa Kurczyńska, 

Katedra Biologii Komórki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – Uniwersytet Śląski 

10.15. „Zimna woda – zdrowie i przygoda" – Leszek Naziemiec  

12.10. „Śmierdzący problem” –  dr Seweryn Świaczny, przedstawiciel firmy Wodociągi 

Siemianowickie Aqua-Sprint Sp.z o.o.    

 

14.00 – 18.00 – Dzień otwarty dla gimnazjalistów 

16.00 - Ogłoszenie wyników konkursu literackiego „Woda źródłem życia” oraz konkursu 

„Drugie życie niebieskiej butelki” 

17.00 – „W krainie lodów, wulkanów i gejzerów” – wykład i prezentacja zdjęć p. 

Krzysztofa Siarkowskiego 
Piątek 31.03.2017 

9.15.- 10.00.  Finał ustny konkursu  biologiczno-geograficznego „Wszystko o wodzie” 

10
15

-10
20 

   Inauguracja obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 „Depresja – 

porozmawiajmy o niej”  - Jolanta Kolanko  - Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Katowicach,  Stefan Kowalczyk - Dyrektor  ZSTiO MERITUM  

10
20

-10
25 

   Cele i założenia Światowego Dnia Zdrowia 2017 „Depresja -porozmawiajmy 

o niej” -  Barbara Kijanka, Sekcja Oświaty Zdrowotnej PSSE w Katowicach 

10
25

-11
00

   „Woda źródłem życia” - Natalia Klakus , Sekcja Higieny Komunalnej 

i Środowiska PSSE w Katowicach 

11
20

-12
00

   „Zdrowie w Twoich rękach”  -  Małgorzata Szymczyk, VitaSport Katowice  

12.10. Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego „Woda w obiektywie” oraz konkursu 

multimedialnego „Woda źródłem życia” 

Imprezy towarzyszące 
 Warsztaty terenowo-laboratoryjne w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie  

 Wycieczki naukowe do Wodociągów w Katowicach – warsztaty „Badanie smaku 

czystości wody”, ścieżka edukacyjna po oczyszczalni ścieków  

 Wycieczka naukowa – zwiedzenie wystawy „Z wodą w tle” – efektu konkursu 

fotograficznego i plastycznego organizowanego przez Wodociągi Siemianowickie 

Aqua-Sprint Sp.z o.o.   

 „Zaproszenie do wspólnego morsowania” – weekendowa wycieczka nad Rogoźnik – 

Arkadiusz Baranowski – szkoła pływania, instruktor ratownictwa wodnego 

 Wycieczka do Aqua-Sprint – „Zanim odkręcisz kran”  

 w dniu 30 marca w godz. 14.00-18.00 – dzień otwarty dla gimnazjalistów  

 stoisko promocji zdrowia w dniu 31.03.2017 - dystrybucja materiałów edukacyjnych 

w zakresie zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień, możliwość bezpłatnego 

wykonania badanń spirometrycznych, testu Fagerstroma i testu Schneidera 

 udział chętnych uczniów w popołudniowym seansie w Planetarium Śląskim  

 2-etapowy konkurs biologiczno-geograficzny „Wszystko o wodzie” 

 konkurs fotograficzny „Woda w obiektywie” 

 konkurs multimedialny „Woda źródłem życia” 

 konkurs „Drugie życie niebieskiej butelki” dla gimnazjalistów i uczniów Meritum 

 konkurs literacki „Woda źródłem życia” – dla gimnazjalistów i uczniów Meritum 
 


