
 

                                                                                                                                                        
 

 
 

Klub Myśli Ekologicznej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Śląskiego i kinoteatr Rialto serdecznie zapraszają na  

LI spotkanie KME 
 

12 czerwca (wtorek) 2018, godz. 17.30 
Kinoteatr Rialto 

Katowice, ul. Św. Jana 24 
  

Gośćmi KME będą Aneta Moczkowska – prezes Parku 

Śląskiego i dr hab. Adam Rostański – prezes Polskiego 

Towarzystwa Botanicznego. 

Temat: Jakiego Parku Śląskiego oczekujemy? 
Park Śląski to jeden z największych parków miejskich w Europie. Nazywany jest zielonymi płucami 
Śląska. To wyjątkowy obszar powstający etapami od lat 50. XX wieku, za sprawą gen. Jerzego Ziętka i 
społeczeństwa, które własnymi rękami tworzyło to miejsce. Dzisiaj stanowi unikatową oazę zieleni, 
ze znaczną częścią leśną. Pod koniec 2017 roku, dzięki rocznej pracy Rady ds. Różnorodności 
Biologicznej Parku Śląskiego, powstała mapa stref przyrodniczo-użytkowych tej przestrzeni. Niektóre 
ze stref Parku to tereny pod ścisłą ochroną przyrodniczą, gdzie zostały ograniczone lub zakazane 
różnego rodzaju prace pielęgnacyjne. O przyrodzie Parku Śląskiego, jego atrakcjach, planach na 
przyszłość, nadziejach, obawach i wyzwaniach, jakie przed nim stoją, będzie okazja porozmawiać z 
osobami znającymi doskonale ten skarb Śląska. 
 
Aneta Moczkowska - prezes Parku Śląskiego, wcześniej sekretarz województwa śląskiego, sekretarz 
miasta i doradca prezydenta Tychów ds. komunikacji społecznej. Absolwentka politologii na Wydziale 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Administracji 
i Zarządzania i Podyplomowych Studiów Public Relations na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
 
dr hab. Adam Rostański - Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra 
Botaniki i Ochrony Przyrody, botanik, kierownik Pracowni Dokumentacji Botanicznej i Herbarium 
Uniwersytetu Śląskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego.  
 
Z serdecznym pozdrowieniem 
Organizatorzy: 
Prof. dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski) 
Dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot) 
Katarzyna Pryc (kierownik Kinoteatru Rialto) 
 



 

                                                                                                                                                        
 
 
Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz 
prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych 
zagrożeń dla przyrody i człowieka. Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą 
obecnej sytuacji, określeniem przyczyn negatywnych zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia. Uważamy, że 
obecnie potrzebujemy nowych wizji, odkrywania swoich głębokich związków z przyrodą, rozwijania postaw 
umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia do równowagi na wielu poziomach naszego 
życia. W ramach Klubu Myśli Ekologicznej proponujemy spotkania z naukowcami, aktywistami ekologicznymi, 
działaczami społecznymi, dla których zmiana świata na lepsze jest ważnym motywem działań. Chcemy 
inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz budować krąg osób, angażujących się w 
pracę dla przyrody i człowieka. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu we wtorki o godz. 17.30 w 
Kinoteatr RIALTO w Katowicach (ul. Św. Jana 24). 

 

Zapraszamy na strony Klubu Myśli Ekologicznej:  
www.klubmysliekologicznej.pl 
http://www.facebook.com/pages/Klub-Myśli-Ekologicznej/217091571705537 

 
Patronat medialny 

 
 

Dofinansowanie: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego 

    
 

                                                                                                                                                        

Aneta Moczkowska     dr hab. Adam Rostański 
WSTĘP WOLNY 

http://www.klubmysliekologicznej.pl/
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