Szanowni Państwo,
W dniach 16 i 17 maja 2013 roku Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach już po raz drugi organizuje imprezę w ramach światowej akcji –
Fascynujący Świat Roślin (Fascination of Plants Day), która odbywa się pod auspicjami
Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach (European Plant Science Organization).
Tegoroczne hasło naszej akcji brzmi Niech żyją rośliny!
Celem tego wydarzenia, w zamyśle organizatorów, jest przedstawienie pracy ludzi, dla
których największą fascynacją są rośliny, a także „przekazanie przesłania, że wiedza o
roślinach jest niezmiernie ważna dla rozwoju rolnictwa, zrównoważonego wytwarzania
żywności, kosmetyków, farmaceutyków, a także ogrodnictwa i leśnictwa”.
Tegoroczna akcja odbywa się pod honorowym patronatem JM Rektora UŚ, prof. dr
hab. Wiesława Banysia
16 maja (czwartek) to dzień tzw. Sesji Plenerowej, kiedy to odbędą się wycieczki
terenowe i inne zajęcia prowadzone poza naszym Wydziałem, zarówno przez naszych
pracowników, jak i licznych Partnerów Zewnętrznych (są wśród nich m. in. Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Śląski Ogród
Botaniczny w Mikołowie, Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach,
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Egzotarium w Sosnowcu, Palmiarnia Miejska w
Gliwicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach i wiele innych
placówek).
W dniu 17 maja uroczyste otwarcie imprezy i Wykład Inauguracyjny rozpoczną się o
godz. 10.30 w auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przy Placu Sejmu
Śląskiego 1. Wykład, pt. „Pieprzno i szafranno, moja mościa panno. Rośliny w służbie
miłości”, wygłosi gość specjalny, dr Halina Galera z Zakładu Ekologii Roślin i
Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego.
O godzinie 12.30 zapraszamy na boisko Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na ul.
Jagiellońskiej 28, na spotkanie z najgrubszym drzewem świata, a o godz.13.00 na wykład
naszego kolejnego gościa specjalnego, dr inż. Kazimierza Szabli, Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, pt. „Odrodzony jak Feniks z
popiołów – narodziny lasu po wielkim pożarze”.

Od godz. 13.00 do 19.00 zapraszamy do uczestnictwa w wykładach popularnonaukowych,
pokazach, warsztatach, zajęciach laboratoryjnych i konkursach, odkrywających tajniki
fascynującego świata roślin.
O godz. 14.00 nastąpi uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie fotografii
przyrodniczej pt. „Przyglądamy się naturze”, ogłoszonym w ramach obchodów
„Fascynującego Świata Roślin” oraz otwarcie wystawy pokonkursowej
Impreza „Fascynujący Świat Roślin” skierowana jest nie tylko do młodzieży szkolnej, gdyż
mogą wziąć w niej udział wszyscy, którzy chcą zgłębić swoje botaniczne zainteresowania.
W przypadku większości zajęć konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Należy jej dokonać
drogą elektroniczną. Rejestracje przyjmowane są do 14 maja br., do godziny 15.00.
Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Jedynie w przypadku wyjazdów terenowych
uczestnicy muszą dotrzeć do miejsca zajęć własnym środkiem transportu (dzieci z
opiekunem). Wyjazdy dzieci i młodzieży odbywają się zgodnie z zasadami wycieczek
szkolnych i nauczyciel/opiekun jest zobowiązany przygotować wszystkie, standardowe,
wymagane dokumenty wycieczki.
Szczegółowy program i informacje o sposobie rejestracji znajdują się na naszych
stronach internetowych:
http://www.wbios.us.edu.pl/fascynujacy-swiat-roslin.html;
http://www.plantday.pl/jednostka.php?nazwa=katowice
Serdecznie zapraszamy na naszą Imprezę wszystkich, którym bliskie są rośliny.
Komitet Organizacyjny imprezy "Fascynujący Świat Roślin, edycja 2013”

Ewentualne pytania dotyczące tej akcji można kierować pod następujący adres:
dr hab. Anna Orczewska
Koordynator imprezy "Fascynujący Świat Roślin, edycja 2013"
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Katedra Ekologii
ul. Bankowa 9
40-007 Katowice
plants.day@us.edu.pl
tel. 32 359 15 48

