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12 czerwca (środa), godz. 18.00
Klubokawiarnia Aquarium

Wernisaż „Żegaryszki”  
– zdjęcia Krzysztof Czyżewski 

Rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim 
o przyrodzie miejsca na polsko- 
-litewskim pograniczu

Spotkanie prowadzi Jacek Bożek z Klubu Gaja

Wystawa „Żegaryszki” (3–17 czerwca)

13 czerwca (czwartek), godz. 9.00 
„Be or not to Be Haiku“ – warsztat dla 
dzieci, współczesna grafika plakatowa 
i tradycyjne wiersze japońskich 
mistrzów haiku

Warsztat prowadzi Beata Jewiarz – artystka 
i aktorka (warsztat zamknięty)

„Ruchomy wers” – warsztat dla dzieci, 
tradycyjne wiersze japońskich mistrzów 
haiku i film poklatkowy

Warsztat prowadzi Miłosława Bożek 
– edukatorka Klubu Gaja (warsztat 
zamknięty)

14 czerwca (piątek), godz. 9.00
„Zaproś motyle do ogrodu” – warsztat 
dla dzieci, budowa domków dla motyli

Warsztat prowadzą edukatorzy Klubu Gaja 
(warsztat zamknięty)

14 czerwca (piątek), godz. 17.00
„Moda na rzeki” – warsztat przerabiania 
i wyszywania strojów kąpielowych 

Warsztat prowadzi Cecylia Malik  
– Siostry Rzeki

11 czerwca (wtorek), godz. 9.00
„Dzikie zapylacze” – warsztat dla dzieci, 
budowa domków dla dzikich pszczół, 
biedronek i złotooków

Warsztaty prowadzą edukatorzy Klubu 
Gaja (warsztaty zamknięte)

11 czerwca (wtorek), godz. 17.00
„Zaproś motyle do ogrodu”- warsztat 
rodzinny, budowa domków dla motyli

Warsztat prowadzą edukatorzy Klubu Gaja 
(zapisy do 10 czerwca w GOK „Promyk”)

11 czerwca (wtorek), godz. 19.00
DKF – pokaz filmu dokumentalnego 
„Posłuchane opowieści” 

Spotkanie z Małgorzatą i Krzysztofem 
Czyżewskimi z Fundacji Pogranicze 

12 czerwca (środa), godz. 9.00
„Zakątek dla motyli i dzikich zapylaczy” 
– warsztaty dla dzieci, tworzenie 
zakątka dla motyli na terenie ogrodu 
GOK „Promyk” i zakątka dla dzikich 
zapylaczy w Centrum Pulmonologii 
i Torakochirurgii w Bystrej

Warsztaty prowadzą edukatorzy Klubu 
Gaja (warsztaty zamknięte)

18 czerwca (wtorek), godz. 19.00 
DKF – pokaz filmu dokumentalnego 
„Więcej niż miód”, reż. Markus Imhoof 
i degustacja miodu z pasieki Centrum 
Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 

Panel dyskusyjny z udziałem dr hab. 
Agnieszki Babczyńskiej z Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  
oraz Katarzyny Jagiełło z Greenpeace

Spotkanie prowadzi Jacek Bożek  
z Klubu Gaja
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