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"ZIEMIA W NASZYCH RĘKACH" - X GMINNA KONFERENCJA EKOLOGICZNA DLA MŁODZIEŻY

Z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi po raz dziesiąty w Gminie Siewierz zorganizowana została
Konferencja Ekologiczna dla Młodzieży. Konferencja pod hasłem "Ziemia w naszych rękach" odbyła się w
dniu 15 maja br. w sali widowiskowej MGCKSiT w Siewierzu. Jej organizatorami byli: Siewierskie
Towarzystwo Ekologiczne "Wawrzynek", Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu
oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych, a patronat nad wydarzeniem objął
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.
W tym roku motywem przewodnim obchodów Światowego Dnia Ziemi było wzmocnienie poczucia
odpowiedzialności za przyrodę oraz uświadomienie roli każdego z nas w ochronie naszej planety.
Tegoroczna konferencja wpisała się ponadto w akcję „Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom”, w której
bierze udział Gmina Siewierz oraz w kampanię promocyjno – edukacyjną prowadzoną w ramach projektu
„Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy –
Gmina Siewierz”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020.
Głównym zadaniem konferencji było przybliżenie młodym mieszkańcom Gminy Siewierz wszelkich
problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta
edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Była to również
doskonała okazja do przedstawienia zagrożeń jakie niesie dla środowiska ludzka działalność oraz do
dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, a zdrowiem i życiem wszystkich
gatunków żyjących na naszej planecie. Współcześnie pojawiło się wiele zagrożeń dla przyrody i jej
ekosystemów. Zanieczyszczone jest powietrze, wody i gleba. Z tych powodów, między innymi, drastycznie
zmniejszyła się populacja pszczół, których zadaniem jest zapylanie roślin. Dlatego też konferencja
odbywała się pod hasłem: „Ziemia w naszych rękach”.
Myślę, że dzięki takim spotkaniom jak dzisiejsze możemy prezentować różne sposoby walki z
problemem zanieczyszczenia przyrody. Światowy Dzień Ziemi jest sygnałem alarmowym, dzięki któremu
wszyscy mogą zastanowić się nad znaczeniem środowiska w naszym życiu. Musimy wspólnie wypracować
receptę na poprawę sytuacji naszej planety i zrozumieć, że wszyscy jesteśmy ogniwami tego samego
łańcucha - mówił o założeniach konferencji prowadzący Krystian Stuczeń. Towarzysząca mu Magdalena
Kołodziej dodała: Najważniejsza jest świadomość problemu. Wiedząc, o zagrożeniach czyhających na
naszą planetę, możemy bardziej świadomie podejmować działania profilaktyczne, wpływać na decyzje
naszych najbliższych i na co dzień zwracać uwagę na potrzeby naszej planety.
W konferencji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza
Dariusz Waluszczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek wraz z Radnymi Rady
Miejskiej, Naczelnik Wydziału Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Będzinie Anna Pala,
przedstawiciel Nadleśnictwa Siewierz Piotr Lepiarczyk, Wiceprezes Polskiego Związku Łowieckiego
Zarządu Okręgowego Katowice Janusz Kmiecik, dyrektorzy instytucji, placówek oświatowych i
kulturalnych działających na terenie Gminy Siewierz, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
członkowie Siewierskiego Towarzystwa Ekologicznego "Wawrzynek" oraz dzieci i młodzież szkolna.
Goście z uwagą wysłuchiwali prezentacji przygotowanych przez młodzież szkolną. Jako pierwsi

wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu, którzy przygotowali prezentację na
temat: „Nasze odpady – nasza sprawa! Segregujmy – odzyskujmy!”. Kolejne prezentacje wygłosili:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych - "Ziemia w naszych rękach! Każdy z nas
musi chronić przyrodę!", Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siewierzu - " Do lasu – bez spalin, piły i
hałasu!”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach - "Aby rzeka była rzeką, … a nie zbiornikiem
ścieków", Szkoła Podstawowa w Brudzowicach - "Jesteśmy lekarstwem na cały smog!", Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu - "Społeczeństwo, środowisko, gospodarka – puzzle
zrównoważonego rozwoju".
Prezentacje uczniów przeplatane były występami tanecznymi uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Siewierzu, którzy zaprezentowali się w nowoczesnych tańcach wzorowanych na zumbie. Ponadto
publiczność mogła zobaczyć pokaz mody ekologicznej pt. „Natura w modzie”, podczas którego
zaprezentowano kreacje z wykorzystaniem materiałów pochodzących prosto z natury – organicznych, ale
także recyklingowych. Na scenie wystąpił również chór złożony z uczniów szkół będących organizatorami
tegorocznej konferencji, który zaprezentował utwory „Baw się w marzenia”, „Jutro popłyniemy daleko”, a
także „Piosenkę o pszczołach”. W nawiązaniu do równoległego tematu konferencji dotyczącego ochrony
pszczół, widownia obejrzała również krótki film animowany poświęcony działalności tych pożytecznych
owadów.
Gościnną prezentację wygłosiła również pani Monika Leleń z Akademii Pszczelarza w Krakowie. Dzięki
niej młodzież mogła poznać ciekawe fakty z życia pszczół, takie jak to, że mają słaby wzrok, słuchają
nogami a porozumiewają się tańcem, a także poznać ich rolę w przyrodzie, czynniki stwarzające
zagrożenie dla tych owadów oraz sposoby ich ochrony.
Obchody Światowego Dnia Ziemi również różnorakie konkursy dotyczące podnoszenia świadomości
ekologicznej. Podczas Konferencji Ekologicznej wręczono nagrody laureatom Gminnego Konkursu
Ekologicznego oraz Gminnego Dyktanda Ekologicznego. Nagrody wręczył Burmistrz Miasta i Gminy
Siewierz Zdzisław Banaś. Poniżej prezentujemy listę laureatów.
W kategorii: logo ekologiczne „Pszczoły dla nas – my dla pszczół” w grupie uczniów klas I-III szkoły
podstawowej:
I miejsce - Piotr Nowak – uczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach
II miejsce - Igor Dyrda również ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu
III miejsce - Nadia Grochalska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w
Siewierzu
W kategorii: logo ekologiczne „Ziemia w naszych rękach” w grupie uczniów klas IV-VI szkoły
podstawowej:
I miejsce - Monika Zaręba ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu
II miejsce - Amelia Kubik z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych
III miejsce - Agata Rozmus ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu
W kategorii: praca przestrzenna „Pszczoła miodna” w grupie uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz
klas II i III gimnazjum:
I miejsce - Julia Markiewicz – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu
II miejsce - Marta Góra również ze Szkoły Podstawowej w Brudzowicach
III miejsce - Nikola Urbańczyk – uczennica Szkoły Podstawowej w Brudzowicach
W V Gminnym Dyktandzie Ekologicznym w kategorii szkół podstawowych – klasy IV – VI:
I miejsce - Wiktoria Sarnik również z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach
II miejsce - Marlena Czarnecka z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach
III miejsce - Olivia Romanowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu

W V Gminnym Dyktandzie Ekologicznym kategorii uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz II i III
gimnazjum
I miejsce - ex æquo - Maja Majewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu oraz Mikołaj Broncel
reprezentujący Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelisławicach
II miejsce - Dominika Wylon ze Szkoły Podstawowej w Brudzowicach.
W V Gminnym Dyktandzie Ekologicznym w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobyli uczniowie LO
im. Jana Pawła II w Siewierzu:
I miejsce - Bartłomiej Urbańczyk
II miejsce - Wiktoria Skalska
III miejsce - Marcin Jan Nowakowski
Na zakończenie głos zabrał Burmistrz Zdzisław Banaś. Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił, że
Gmina Siewierz jest gminą ekologiczną, a władze nieustannie starają się podnosić świadomość ekologiczną
mieszkańców i edukować w zakresie ochrony środowiska oraz prawidłowej segregacji odpadów. Burmistrz
zaapelował do młodzieży o wrażliwość na potrzeby środowiska oraz o przekazywanie zdobytej wiedzy oraz
prawidłowych nawyków wśród rówieśników oraz w swoich rodzinach - o co również prosimy czytelników!
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