Burza mózgów o potencjale nieużytków miejskich
2017-09-13
Nowe parki na miejskich nieużytkach, potrzeba edukacji ekologicznej, bioróżnorodność
miasta, zarządzanie zielenią w Krakowie – to niektóre tematy prelekcji, jakich będą mogli
wysłuchać uczestnicy konferencji „Nieużytki miejskie - miejsca edukacji i bioróżnorodności”.
Wydarzenie organizowane przez Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu odbędzie się 28
września w Centrum Obywatelskim przy ul. Reymonta 20. W konferencji weźmie udział m.in.
dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Piotr Kempf.

Wydarzenie jest podsumowaniem kampanii Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z
Asyżu „Oswajamy przyrodę miasta i okolic”, skierowanej do mieszkańców Krakowa i
Małopolski. W konferencji wezmą udział eksperci i praktycy w zakresie ochrony
przyrody, edukacji ekologicznej i zarządzania zielenią miejską. Zaprezentowane
zostaną także przykłady działań realizowanych w przestrzeni miejskich nieużytków.
Konferencja będzie także okazją do obejrzenia wystawy fotografii nagrodzonych i
wyróżnionych w konkursie „Ukaż piękno nieużytków Krakowa i okolic”, poświęconej
mało znanemu obliczu dzikiej przyrody naszego miasta.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja.

Program:
Prowadzenie: dr Stanisław Jaromi, OFMConv., REFA; Emilia Ślimko, REFA, Fundacja
Otwarty Plan
godz. 13.00 - 14.30:
dr Stanisław Jaromi, OFMConv, REFA: Edukacja ekologiczna w perspektywie
encykliki Laudato si’;
prof. dr hab. Zbigniew Mirek, Instytut Botaniki PAN w Krakowie, członek
Państwowej Rady Ochrony Przyrody: Bioróżnorodność miasta –
niewykorzystany potencjał dla jego zrównoważonego rozwoju;
mgr inż. Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie: Nowe
parki na miejskich nieużytkach oraz potrzeba edukacji ekologicznej w
kontekście miejskich terenów cennych przyrodniczo;
mgr inż. arch. kraj. Kasper Jakubowski, REFA, doktorant PK: Otwarcie i
omówienie wystawy zdjęć „Piękno krakowskich nieużytków i okolic”.
godz. 14.30 - 15.15
przerwa na poczęstunek
godz. 15.15 - 16.30
mgr inż. arch. kraj. Kasper Jakubowski, REFA: Podsumowanie projektu
edukacji ekologicznej REFA o dzikiej przyrodzie miasta i okolic – co dalej?;
dr Bogdan Ogrodnik, Pracownia Edukacji Żywej: Rodzinne wyprawy

przyrodnicze. W poszukiwaniu dzikości w mieście;
mgr inż. arch. kraj. Martyna Cziszewska (doktorantka SGGW), autorka
koncepcji BIENNALE NIEUŻYTKÓW nagrodzonej w konkursie FUTUWAWA
2014: Nieużytki miejskie jako przestrzeń dla sztuki;
mgr inż. arch. kraj. Anna Komorowska, Pracownia K.: Naturalny plac zabaw dla
początkujących.
godz. 16.30 - 17.30
Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów: Perspektywy i wyzwania stojące
przed edukacją ekologiczną w Krakowie: jak i gdzie edukować?
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej swietostworzenia.pl.
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