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„Święto Drzewa” z Uniwersytetem Śląskim

W tym roku przypada 10. rocznica programu edukacji ekologicznej „Święto

Drzewa”, który ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie ochrony środowiska.
Programowi, realizowanemu od 2003 roku przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne
Klub Gaja, towarzyszy co roku akcja sadzenia drzew.
Inauguracja śląskiej edycji „Święta Drzewa” odbędzie się 12 października 2012 r. o godz. 11.30 na
terenie uniwersyteckiego kampusu – przy budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki
Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11A).
W programie wydarzenia zaplanowano:

●

●
●

o godz. 10.00 – wykład prof. UŚ dr. hab. Piotra Skubały pt. „Pochwała martwego drzewa” –
nawiązanie do wykładu stanowi specjalnie przygotowana strona internetowa „Po co nam martwe
drzewa?” – oraz prezentacja dobrych praktyk programu „Święto Drzewa”, którą poprowadzi Jacek
Bożek z Klubu Gaja. Spotkania będą miały miejsce w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
(Katowice, ul. Bankowa 9);
o godz. 11.00 – konferencja prasowa;
o godz. 11.30 – „Odsłonięcie ważnej kłody” oraz sadzenie drzewa (klonu polnego) przed budynkiem
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. W wydarzeniu uczestniczyć będą
przedstawiciele Urzędu Miasta Katowic, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lasów Państwowych, Biblioteki Śląskiej oraz Uniwersytetu
Śląskiego.

Organizatorami „Święta Drzewa” są Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja oraz
Uniwersytet Śląski. Inauguracji towarzyszyć będzie wystawa edukacyjna „Święto Drzewa”
zorganizowana w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego oraz zbiórka makulatury w ramach akcji
„Zbieraj makulaturę, ratuj konie”.
Źródło: www.us.edu.pl
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19-01-2022

PCI Days – Pharma Cosmetic Industry Days
Już 22-23 czerwca 2022 w Expo XXI w Warszawie odbędzie się kolejna edycja targów.

18-01-2022

W razie kryzysu psychicznego trzeba sięgać
po pomoc
Osoba w kryzysie samobójczym może liczyć na pomoc.

18-01-2022

Pamięć immunologiczna jest słabsza po
ciężkim COVID-19
Oznacza to, że ich odporność jest nieco niższa.

18-01-2022

Omikron "wgra" odporność długoterminową
To nas uodporni na kolejne warianty.

18-01-2022

Kontakt z naturą pomaga zaakceptować swój
wygląd
Sprawia, że mamy więcej akceptacji dla tego, jak wygląda nasze ciało.

18-01-2022

Poziom hormonów tarczycy a problemy
behawioralne u synów
Czytamy o tym w piśmie „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.

18-01-2022

Wirus Epsteina-Barr może być główną
przyczyną stwardnienia rozsianego
Tak informuje „Science“.

18-01-2022

Zamknięcie szkół polepszyło sen nastolatków
Przekonują naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu na łamach „JAMA Network Open”.
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