ZAPROSZENIE

Dolinka Murckowska

4 wrzesień 2019(środa) od godz. 9.00 do godz. 15.00
RADA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 18
w Katowicach-Murckach ma zaszczyt zaprosić
na V KONFERENCJĘ PRZYRODNICZĄ

U ŹRÓDEŁ

O CO I JAK ZAPYTAĆ, JAK ODPOWIEDZIEĆ
ABY STAŁA SIĘ TA ODPOWIEDŹ ODPOWIEDZIALNĄ.

temat:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W KONTEKŚCIE
OCHRONY PRZYRODY
CEL KONFERENCJI: niniejsza konferencja jest kontynuacją z lat
poprzednich i ma na celu integrację różnych środowisk interesujących się
ochroną przyrody.
Konferencja odbywa się dzięki środkom przyznanym przez MIASTO KATOWICE
Radzie Jednostki Pomocniczej nr 18 w Murckach
(ul. 40 – 749 KATOWICE ul. Pawła Kołodzieja 42) przy współpracy
z Wydziałem Kształtowania Środowiska U.M. Katowice i z Pracownią Edukacji
Ekologicznej – STUDNIA z Murcek.
Odpowiedzialnym za organizację konferencji jest Sylwester Szweda przewodniczący Zespołu do Spraw Ochrony Środowiska i Zabytków w Radzie
Jednostki Pomocniczej nr 18 przy U.M. Katowice).
sylwek.szweda@gmail.com (tel. 506 716 556)
pod patronatem:

Termin konferencji 4 wrzesień 2019 (czwartek) od godz. 9.00 do godz. 15.00
Miejsce: Dolinka Murckowska 50.196139, 19.056319
(przy skrzyżowaniu ulic Solskiego i Kołodzieja - auta prosimy zostawiać na
parkingu).
AUTOBUSY Z KATOWIC DO MURCEK
672 (staje na przystanku MURCKI RYNEK dalej pieszo ulicą Solskiego.
ok. 12 minut.
673 staje na przystanku MURCKI ulica BIELSKA – dalej pieszo ulicą Solskiego ok. 10
minut.
1 i 14 staje na przystanku MURCKI ulica BIELSKA - dalej pieszo ulicą Solskiego ok.10
minut.
695 staje na przystanku MURCKI ulica BIELSKA – dalej pieszo ulicą Solskiego ok. 10 minut.
973 staje na przystanku MURCKI ulica BIELSKA – dalej pieszo ulicą Solskiego ok. 10 minut.

Przewidywana ilość gości: ok. 100 osób i mieszkańcy Murcek

Tematy wcześniejszych konferencji :
I KONFERENCJA - WSPÓLNA POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA
W MIEŚCIE KATOWICE i 150 ROCZNICA SPROWADZENIA ŻUBRÓW DO MURCEK.
II KONFERENCJA - OCHRONA MAŁYCH RZEK W DUŻYM MIEŚCIE.
III KONFERENCJA - OCHRONA POWIETRZA I PRZYSTOSOWANIE
MIASTA DO ZMIAN KLIMATU
IV KONFERENCJA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W KONTEKŚCIE ADAPTACJI DO
ZMIAN KLIMATU

PROGRAM V KONFERENCJI:
9.00 - Przywitanie gości przez organizatorów RJP 18 Murcki i przedstawiciela
z ramienia Prezydenta Miasta Katowice.
9.20 – 9.45 – Nadleśniczy mgr inż. Stanisław Jeziorański i mgr inż. i Artur
Sosiński (leśnik rejonu Murcki).
"Jedno drzewo nie tworzy lasu, my sadzimy ich tysiące"
(Na podstawie chińskiego przysłowia).
9.45 -10.10 - dr Leszek Trząski (Przyrodnik, botanik, z-ca dyrektora
ds. naukowo-dydaktycznych Śląskiego Ogrodu Botanicznego
w Mikołowie, prowadzący także projekt REURIS-Rewitalizacja Miejskich
Przestrzeni Nadrzecznych w Katowicach w latach 2008-2012).
mgr Agnieszka Szyszka – kierownik Pracowni Edukacji Przyrodniczej i
Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
„Wkrótce będzie za późno, aby zmienić kurs i zejść z naszej trajektorii, czasu
jest niewiele. Powinniśmy zrozumieć, zarówno na poziomie życia codziennego,
jak i na poziomie instytucji państwowych, że Ziemia ze wszystkim, co na niej
żyje – to nasz jedyny dom.” (z apelu 153 724 naukowców - sygnatariuszy ze 184
krajów, BioScience vol.67 no.12, grudzień 2017)
10.10 – 10.35 - mgr Patryk Białas wiceprzewodniczący komisji infrastruktury
środowiska Rady Miasta Katowice, absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Rozwoju Regionalnego Centrum
Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Doświadczenie w zakresie zarządzania innowacjami i komercjalizacją
technologii zdobywał w Krakowskim Parku Technologicznym, Centrum
Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej. Od czerwca 2011 roku
pracuje w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum. W obszarze jego

zainteresowań leżą: rozwój regionalny, technologie informatyczne i
komunikacyjne, technologie energooszczędne, odnawialne źródła energii. (także
KATOWICKI ALARM SMOGOWY)
Trudna sytuacja naszej planety jest konsekwencją modelu gospodarki
nastawionego wyłącznie na zysk i wierzącego naiwnie w możliwość
nieograniczonego rozwoju. (z encykliki Laudato si' Papieża Franciszka)
10.35 –11.00 dr Jerzy Parusel doktor nauk biologicznych, leśnik, dyrektor
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, były wieloletni pracownik
Babiogórskiego Parku Narodowego, autor i współautor ponad 200 publikacji
naukowych i popularnonaukowych, redaktor naczelny kwartalnika „Przyroda
Górnego Śląska” i mgr Agnieszka Wower Kierownik Pracowni Informacji
Przyrodniczej Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.
„Dostrzegając i ukazując piękno przyrody przyczyniamy się do jej ochrony”.
(Jerzy Parusel)
11.00– 11.25 Yehoshua Ellis (hebr.  –)אליס יהושעamerykański rabin pracujący
w Polsce, od roku 2010 naczelny rabin Górnego Śląska oraz rabin Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, od 2015 rabin pomocniczy Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.
„Uczymy się dwóch rzeczy tutaj o wzroście duchowym. Pierwszym jest to, że
początek wszystkich duchowych prac polega na tym, aby zrobić miejsce dla
nowego. Nasze dusze potrzebują powietrza i pokoju na wzrost, a to jest punkt
wyjścia duchowego ruchu”. (Yehoshua Ellis).
11.25-11.50 - Ks. Marek Uglorz
Doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Profesor
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
Pracownik Katedry Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a w latach 2000 – 2009
związany z Zakładem Edukacji Filozoficzno-Społecznej Wydziału Etnologii i
Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Między innymi autor
książek:
– Owoce Ducha Świętego, Bielsko – Biała 1996
– Ekologiczne wątki w biblijnej historii zbawienia, Bielsko – Biała 2010
a także 21 artykułów naukowych oraz 240 artykułów popularnonaukowych i
popularnych.
Duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, członek Synodu Kościoła i
przewodniczący Komisji Synodalnej ds. Pastoralnych.

„Bo tak mówi PAN, który stworzył niebiosa, Bóg, który stworzył ziemię i
uczynił ją, który ją utwierdził, nie na próżno stworzył ją, lecz na mieszkanie ją
utworzył(…)”
(Iz 45,18)
11.50 – 12.15 – mgr Iwona Goźlińska (Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im.
Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach) odpowiedzialna za CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W MURCKACH.
„Ekologia to najlepsza nauka, która czystego powietrza szuka”.
12.15 – 12.40 mgr inż. Edward Suski - Zastępca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalny Konserwator Przyrody
w Katowicach.
„Cóż, przyroda jest po to stworzona, by z niej korzystać. Kto ją zawłaszcza i nie
szanuje musi za to zapłacić”. (inspiracja Biblijnego Psalmu 37)
12.40 – 13.00 mgr Jędrzej Szweda (wykłada m. in. w Górnośląskiej Wyższej
Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie, prowadzi także bardzo popularny
wśród młodzieży kanał publicystyczny o grach komputerowych
„ZAGRAJNIK”).
„
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale
ja niczemu nie oddam się w niewolę.” (1 Kor. 6,12)
13.00 Przerwa z poczęstunkiem (harcerska grochówka, kawa, herbata i
ciasto).
13.30 - 15.00 - DYSKUSJA.
Pomiędzy wykładami będą śpiewane piosenki o tematyce przyrodniczej i lasach
murckowskich.
Zaproszeni goście:
Prezydent i Wiceprezydenci Katowic, Przewodnicząca i Radni Rady Miasta
Katowice, Nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice i leśnicy, Rektor Uniwersytetu
Śląskiego i naukowcy Przedstawiciele: Urzędu Miasta Katowice, Wojewody,
Marszałka, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Śląskiego
Ogrodu Botanicznego, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Śląskiego, Instytutu Ochrony Środowiska, Zakładu Zieleni Miejskiej, miłośnicy
przyrody, przedstawiciele kultury i sztuki, policji, straży, harcerstwa, Rad
Jednostek Pomocniczych, nauczyciele z młodzieżą szkolną i akademicką.

Telefony kontaktowe RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 18:
- Przewodnicząca Zarządu: Beata Antkowiak / tel. 664 491 413 betka32@vp.pl
- Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej: Gabriel Tomczak
gaba.tomczak@gmail.com tel. 509 515 919
- Sekretarz Sylwester Szweda (przewodniczący „Zespołu do spraw przyrody i
ochrony środowiska i zabytków”.) tel. 506 716 556 sylwek.szweda@gmail.com

W TEJ MURCKOWSKIEJ DOLINIE
W tej Murckowskiej Dolinie
Czysta woda wciąż płynie
Płynie wartko woda czysta
Cieszy serce jak ten kryształ
Co choć płynie nie minie.
W tej Murckowskiej Dolinie
Czysta woda wciąż płynie
W wodzie nagle zanurzyła
Swoje stopy, moja miła
Nasza śląska Kraina.

W tej Murckowskiej Dolinie
Czysta woda wciąż płynie
Choć młodości czas przeminął
Jesteś dla mnie jak to wino
Nasza śląska Kraino. (muz. sł.: S. Sz. 13.04.2015)

Nie szukajmy nadziei, szukajmy działania. Wtedy i tylko wtedy
nadzieja przyjdzie. Proszę ludzi z całego świata, żeby zrozumieli,
że politycy nas zawiedli. Nie możemy dłużej grać według tych
samych reguł. Reguły muszą zostać zmienione – podkreślała podczas
swojego przemówienia 15-latka. – Jeśli kilkoro dzieci może trafić
na okładki gazet całego świata, tylko dlatego, że nie poszły do szkoły,
to wyobraźcie sobie co moglibyśmy razem osiągnąć – mówiła. –
Nasza planeta jest poświęcana, żeby bogaci ludzie w krajach takich,
jak mój, mogli żyć w luksusie – zaznaczała Szwedka.

SEKRETNY OGRÓD
 יהבלעד הגןHagan Habil'Adi Jedyny Ogród(hebr.)
The Secret Garden / Cекретный сад /geheimer Garten (niemiecki) /
Mìmì huāyuán 秘密花園 (chiński) / sekreta ĝardeno (esperanto)/
tajná zahrada (czeski) / hemlig trädgård (szwedzki)/ giardino segreto
(włoski)jardin secret (francuski) / jardim secreto (portugalski)
słowa: Rachel Shapiro / muzyka: Chava Alberstein
tłumaczenie: Sylwek Szweda 28.12.2018

Nadejdzie dzień, już prawie jest
Gdy drzwi otworzą się
Ten jeden krok, radości pieśń
Wnet poprowadzi cię.
W ogrodzie tym będziemy żyć
W drzew cieniu cicho trwać
Historię swoją jakby śnić
I budzić się i śmiać
Oczami duszy spojrzysz wnet
Bez żadnych zbędnych słów
Niewinność, z którą mądrość jest
Odnajdę w tobie znów
Lecz w swojej ręce chowasz klucz
Do serca mego drzwi
I nikt nie będzie bardziej w nim
Kochany niźli Ty.
Zapadnie zmierzch w ogrodzie tym,
Zaciągnie nocy czerń.
Zwierzęta smutne zbiegną się
By z mojej ręki jeść.
Na szczęście w ręce chowasz klucz
Do serca mego drzwi
I nikt nie będzie bardziej w nim
Kochany niźli Ty.

Z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 5.
Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności
swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i
obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa
narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się
zasadą zrównoważonego rozwoju.
Art. 68
4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób
epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia
skutkom degradacji środowiska.
Art. 74
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo
ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na
rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.
Art. 86
Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi
odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego
pogorszenie.

Wstęp deklaracji UNESCO o odpowiedzialności
obecnych pokoleń wobec przyszłych pokoleń
Artykuł 1. Potrzeby i interesy przyszłych pokoleń.
Obecne pokolenia są odpowiedzialne za pełną ochronę potrzeb
i interesów przyszłych pokoleń.

1. Aby zapewnić przyszłym pokoleniom korzyści płynące
z bogactwa ekosystemów na naszej planecie, obecne pokolenia
powinny dążyć do zrównoważonego rozwoju i chronić warunki życia,
a w szczególności jakość i integralność środowiska naturalnego.
2. Obecne pokolenia powinny zapewnić, by przyszłe pokolenia nie
były narażone na skażenia, które mogą zagrażać ich zdrowiu,
a nawet życiu.
3. Obecne pokolenia powinny zachować dla przyszłych pokoleń
zasoby naturalne konieczne dla życia człowieka i jego rozwoju.
4. Obecne pokolenia powinny rozważać potencjalne skutki
ważniejszych przedsięwzięć dla przyszłych pokoleń, zanim takie
przedsięwzięcia zostaną wprowadzone w życie.
(Tłumaczenie: Polski Komitet do spraw UNESCO)

MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM
Miłość jest wszystkim - złamanym sercem w pół,
Zagubionym światłem pośród ciemnych chmur
I wolnością co idzie tam gdzie sama chce,
Możesz ją nawet porzucić, lecz ona ciebie nie.
Prawu w gardle staje kością,
Bo nie wszystko jest miłością,
Ludzie złością płoną aż
Pali się nasza Ziemia,
Domy w zgliszcza wciąż przemienia
Złowieszczy cienia rzuca znak.

„Moralność” uczy, w oczy kłuje,
Choć widzi zło, choć krytykuje
To ślepa jest jak mało kto!
Syk węża jak zazdrości śmiech,
Bo ten ma więcej, tamten mniej,
W ciemności droga gubi się.
Tylu ludzi gdzieś przepadło,
Z rozdartym sercem poszli na dno,
Stracili całkiem życia sens.
Nienawiścią zieją w piekle,
Warczą, gryzą jak psy wściekłe Przeciwko komu zeszli się?
Czy już przestałeś pięknie śnić?
I czy zdradziłeś razy trzy?
Czy osądziłeś cały świat?
Ukrzyżowałeś wczesny świt?
Te gwoździe wbiłeś może ty?
A ona na to szepcze
TAK!

(słowa i muzyka: Sylwek Szweda 15.06.2004)

”Aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją
zanieczyszczacie,
Tak jak wyrzuciła naród, który tu był przed
wami.”
( III Mojż. 18,28 )

