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Propozycje wykorzystania wybranych obiektów kulturowo –

historycznych Zabrza w edukacji geograficznej.

Walory turystyczno – krajoznawcze jakimi dysponuje Zabrze mogą być

wykorzystane w edukacji geograficznej dzieci i młodzieży na różnych

poziomach kształcenia. Prezentowany obszar jest przydatny do realizacji zajęć

terenowych z geografii i przyrody.

W opracowaniu zostały przedstawione opisy kilku stanowisk

dydaktycznych, które mogą być wykorzystane jako lekcje w terenie.

Zajęcia prowadzone w terenie umożliwiają wykorzystanie walorów

krajoznawczych, obiektów kulturowo - historycznych jako źródła wiedzy

geograficznej. Na tego typu zajęciach na pierwszy plan wysuwa się obserwacja,

nauczyciel kieruje tą obserwacją, naprowadza na wychwycenie cech istotnych

i na zachodzące związki przyczynowo – skutkowe. Uczeń staje się

współorganizatorem zajęć, a nie biernym ich obserwatorem.

 Opisane stanowiska dydaktyczne dają możliwość realizacji następujących

celów z zakresu szkoły podstawowej:

klasa IV

•  umiejętność rozróżniania składników krajobrazu, rozpoznawanie

pospolitych roślin,

•  uwrażliwienie na piękno przyrody w czasie jej bezpośredniego

poznawania,

•  poznanie dziedzictwa kulturowego w regionie,

•  zaznajomienie z głównymi bogactwami mineralnymi regionu,

•  poznanie planu najbliższej okolicy, posługiwanie się planem miasta,
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•  rozpoznawanie wybranych obiektów w terenie i na mapie.

klasa V

•  poznanie rodzajów skał i warunków ich powstawania,

•  umiejętność rozróżniania i opisywania okazów skał,

•  rozpoznawanie i opisywanie charakterystycznych cech wybranych

gatunków roślin,

•  umiejętność orientowania się w terenie i na mapie.

klasa VI

•  poznanie charakterystycznych cech krajobrazu przemysłowo –

miejskiego,

•  poznanie zależności między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym

najbliższej okolicy,

•  poznanie zbiorowisk roślinnych wybranych obszarów Ziemi,

•  charakterystyka wybranych gromad roślinnych.

Na zajęciach w terenie można realizować także cele z zakresu gimnazjum.

•  kształtowanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za swoje

środowisko życia,

•  poznanie problemów związanych z działalnością człowieka w lokalnym

środowisku przyrodniczym i społecznym,

•  dostrzeganie i docenianie wartości jaką stanowi własny region oraz jego

dziedzictwo kulturowe.
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Opis stanowisk dydaktycznych

Stanowisko 1. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Lokalizacja:  Muzeum Górnictwa Węglowego znajduje się w centrum miasta,

przy ulicy 3 Maja 19.

Cele szczegółowe:

uczeń potrafi:

•  rozpoznać rodzaje skał występujące na terenie Zabrza,

•  opisać warunki w jakich one powstały,

•  wyjaśnić, że skały są dokumentami historii Ziemi,

•  opisać główne bogactwa mineralne w GOP – ie, oraz produkty

otrzymywane z węgla,

•  wyjaśnić co to są skamieniałości,

•  zorientować plan i określić położenie różnych obiektów np.: muzeum.

Zadania dla uczniów:

•  zapoznaj się dokładnie z planem muzeum,

•  ustal w jaki sposób możemy odtworzyć dzieje Ziemi,

•  opisz dzieje geologiczne i warunki powstawania węgla kamiennego,

•  określ obszary występowania węgla kamiennego w Polsce (wykorzystaj

elektroniczną mapę bogactw mineralnych Polski),

•  wymień jakie produkty otrzymywane są z węgla kamiennego.

Informacje dla uczniów:

W odległej przeszłości, którą naukowcy określili jako okres karboński

planetę porastały drzewiaste skrzypy (calamity), paprocie i widłaki

(lepidendrony, sigilarie). Ze szczątków tych roślin wykształcił się w ciągu

milionów lat węgiel kamienny. Wygląd tamtego świata roślinnego możemy

dzisiaj odtworzyć na podstawie skamieniałości utrwalonych w węglu i skałach

w formie odcisków.(J.Jurkiewicz,1999)
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Skamieniałościami określa się szczątki roślin i zwierząt zachowane

w nałożonych na siebie formacjach skalnych, powstałych w ciągu dziejów

Ziemi.(K.Beurlen,1997) Takie skamieniałości znalezione w zabrzańskich

i innych kopalniach Górnego Śląska składają się na kolekcję w muzeum. Węgiel

kamienny tworzył się nie tylko na obszarze Zabrza i Górnego Śląska, obszary

występowania tego bogactwa mineralnego możemy odszukać na mapie

elektronicznej umieszczonej w sali muzealnej. Pokłady węgla kamiennego

występują w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym i Lubelskim Zagłębiu

Węglowym.

 Węgiel jest nie tylko paliwem energetycznym ale również cennym

surowcem chemicznym. Efektami finalnymi przetwórstwa węgla jest m.in.

smoła, lekarstwa, włókna syntetyczne, wyroby plastikowe. Znaczenie węgla

w gospodarce przedstawia „drzewo genealogiczne” wyrobów węglopochodnych

/ryc.1/ (J.Jurkiewicz,1999)

Ryc.1. „Drzewo genealogiczne” węgla kamiennego (Wg J.Jurkiewicz,1999)
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Stanowisko 2.  Skansen Górniczy „Królowa Luiza” w Zabrzu

Lokalizacja:  Skansen Górniczy „Królowa Luiza” zlokalizowany jest przy ulicy

Wolności 402, w dzielnicy Zaborze. Dojazd z centrum miasta – autobusami

linii: 6, 243, 840, tramwajami linii: 4 i 29.

Cele szczegółowe:

•  uczeń potrafi rozpoznać wybrane obiekty w terenie i na mapie,

•  uczeń zna historię odkrycia złóż węgla kamiennego na terenie Zabrza,

•  uczeń potrafi opisać warunki pracy, urządzenia i metody wydobywania

węgla w XVIII, XIX i XX wieku.

Zadania dla uczniów:

•  opowiedz historię odkrycia węgla kamiennego na terenie Zabrza,

•  wykaż związek pomiędzy wydobyciem węgla a rozwojem miasta,

•  opisz przeznaczenie urządzeń znajdujących się na terenie skansenu,

•  opisz warunki pracy górników, zwracając uwagę na niebezpieczeństwa

związane z tym zawodem.

Informacje dla uczniów:

Początki kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu – przedsiębiorstwa, które

rozpoczęło wielką industrializację Górnego Śląska w XIX i XX wieku – sięgają

roku 1791. Rozwój górnictwa węgla kamiennego związany był z działalnością

władz pruskich, które interesowały się tutejszymi bogactwami mineralnymi,

a zwłaszcza rudami srebra i ołowiu w okolicach Tarnowskich Gór.

Ołów potrzebny był do wyrobu amunicji, a srebro miało wzbogacić skarb

państwa. Surowcem niezbędnym do rozwoju nowej kopalni rudy i huty

w Strzebnicy był węgiel kamienny. Z tego powodu na zlecenie śląskiego

starosty górniczego zaczęto szukać zdatnych do eksploatacji pokładów węgla.

Poszukiwania prowadził Salomon Izaak, który w 1790 roku znalazł pokłady

węgla koło Zabrza, gdzie rok później założono pierwszy państwowy zakład

węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Początkowo wydobywano go metodą

odkrywkową lub szybami sięgającymi do 30 m. W pierwszym roku wydobyto
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120 ton węgla, z roku na rok wydobycie wzrastało, zainstalowanie w 1795 r.

pierwszej maszyny parowej przyczyniło się do wzrostu wydobycia.

Węgiel z kopalni „Królowa Luiza” umożliwił powstanie Huty Królewskiej

w Gliwicach. Rozwój kopalni trwał aż do roku 1973, kiedy to zakończono

eksploatację węgla w tej części kopalni, a jej obiekty zostały wpisane do rejestru

zabytków województwa. Najcenniejszym zabytkiem w skansenie jest parowa

maszyna wyciągowa z 1915 roku. W sąsiednim budynku nadszybia z wieżą

wyciągową obejrzeć można urządzenia szybowe. Z wierzchołka wieży

podziwiać można panoramę Zabrza i okolicznych miejscowości.

W podziemnej części skansenu znajdują się wyrobiska z pierwszej

połowy XIX wieku, zlokalizowane na różnych poziomach i połączone

pochylniami. Prześledzić tu można techniki urobku węgla od XIX wiecznych,

aż po współczesne. Oglądamy tu całą magistralę węglową, czyli urządzenia,

dzięki którym węgiel transportowany jest od ściany do wózków.

Niebezpieczeństwo pracy w kopalni ilustruje widok zgniecionej stalowej

obudowy w chodniku, zniszczony podczas silnego tąpnięcia. Zwiedzając

skansen górniczy „Królowa Luiza”, można zobaczyć pozostałości kopalni,

której wkład w rozwój Zabrza i Górnego Śląska trudno przecenić.

(J.Jurkiewicz,1998)

Stanowisko 3.Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu

Lokalizacja:  Miejski Ogród Botaniczny położony jest w śródmieściu, przy

ulicy Piłsudskiego 60

Cele szczegółowe:

uczeń potrafi:

•  rozpoznać i opisać charakterystyczne cechy wybranych gatunków roślin,

•  opisać zbiorowiska roślinne wybranych obszarów Ziemi, oraz warunki

klimatu równikowego,
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•  porównać warunki panujące w strefie klimatu równikowego

z mikroklimatem panującym w palmiarni,

•  rozpoznać rośliny lecznicze na podstawie obserwacji,

•  podziwiać piękno przyrody w czasie bezpośredniej obserwacji.

Zadania dla uczniów:

•  określ na planie miasta położenie Ogrodu, na planie Ogrodu zlokalizuj

skupiska roślinności typu alpejskiego, roślinności wodnej i roślinności

tropikalnej /ryc.2/.

•  wymień najbardziej popularne w Polsce gatunki drzew i krzewów, wykaż

różnice między drzewami a krzewami, oznacz te rośliny, które objęte są

ochroną prawną,

•  dokonaj obserwacji warunków w jakich rozwija się rodzima roślinność

wodna,

•  wykaż zależność między światem roślinnym a klimatem na podstawie

obserwacji roślinności występującej w palmiarni.

•  przeprowadź obserwację roślin zielnych, opisz gatunki zaliczane do roślin

leczniczych,

•  wyznacz w południowo – wschodnim narożniku Ogrodu o walorach

zbliżonych do naturalnych, kwadrat o powierzchni 25 m2 i scharakteryzuj

roślinność w nim występującą.

Informacje dla uczniów:

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu posiada najbogatszy na terenie

Śląska zbiór roślin. Teren Ogrodu o kształcie nieregularnego wieloboku zajmuje

powierzchnię 12 ha. W układzie przestrzennym wyodrębnia się następujące

części: botaniczną, parkową, plac zabaw dla dzieci, tereny ze szklarniami

i palmiarnią.
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Ryc.2. Plan Miejskiego Ogrodu Botanicznego (N. Mnich,1999)

Część botaniczna zlokalizowana jest od strony północno – wschodniej

Ogrodu. Kwatery ciągnące się wzdłuż ogrodzenia równolegle do ulicy

Piłsudskiego obsadzone są głównie drzewami i krzewami. Kolekcja

dendrologiczna zgromadzona jest także prostopadle do tejże ulicy. Między  mini

zgromadzona jest roślinność zielna i byliny. Południowo – zachodnią część

Ogrodu stanowi tzw. park angielski, założenie typu krajobrazowego.

Południowo – wschodni narożnik Ogrodu posiada również cechy kompozycyjne

typu krajobrazowego. Znajdują się tu dwa stawy zlokalizowane w niewielkim

zagłębieniu terenu oraz niewielkie alpinarium. Ten fragment Ogrodu, obsadzony

głównie rodzimymi gatunkami drzew i krzewów, posiada  walory zbliżone

do naturalnych, o czym świadczy skład florystyczny runa. Pomiędzy alpinarium

a częścią parkową zlokalizowana jest palmiarnia wraz ze szklarniami.

W palmiarni, zajmującej powierzchnię 490 m2, zgromadzona jest kolekcja
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egzotycznych roślin tropikalnych. W kolekcji dendrologicznej Ogrodu

przeważają drzewa i krzewy liściaste strefy umiarkowanej z rodzajów: klon,

buk, jesion, orzech dąb lipa, jarząb, berberys i dereń.

Florę rodzimą reprezentują podstawowe gatunki lasotwórcze m.in. klony,

brzozy, buk pospolity, grab zwyczajny, dęby – szypułkowy i bezszypułkowy,

lipy i inne. Kolekcje drzew iglastych stanowią: cisy, świerki, sosny, modrzewie.

(A.Rostański,1995) Kolekcję roślin stref tropikalnych reprezentują gatunki

pochodzące z takich krajów jak: Madagaskar, Brazylia, Australia, Meksyk,

Kolumbia i Egipt.

Podsumowanie

Stanowiska te mogą być wykorzystane jako odrębne tematycznie zajęcia

terenowe. Mogą też stanowić propozycję ścieżki dydaktycznej po Zabrzu.

Przedstawione w pracy walory turystyczno - krajoznawcze mogą stanowić

podstawę poznania dziedzictwa kulturowego własnego miasta. Zachęcić do

aktywnego działania na jego rzecz, kształtować poczucie odpowiedzialności za

swoje środowisko życia. Dają możliwość pełniejszego poznania własnego

regionu – swojej ziemi, umożliwiają dostrzeganie „własnych korzeni”.
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