
 

 

          

 

 

Fundacja Strefa Zieleni, w partnerstwie z Zieloną Fundacją Europejską i ze 

wsparciem finansowym Parlamentu Europejskiego oraz w partnerstwie i ze wsparciem 

finansowym Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie, zaprasza na  

 

Zielony Letni Uniwersytet  - „Zielona Polska – Zielona Rzeka” 

w Ciechocinku, 14-17 lipca 2016 
 

Jest to drugi z kolei Zielony Letni Uniwersytet w Polsce (pierwszy odbył się w lipcu 

2015 r. w Białowieży). Celem  wydarzenia jest integracja i merytoryczne wzbogacenie 

środowisk, którym bliska jest Zielona perspektywa i wizja Polski, Europy i świata. 

Taką wizję promują i starają się wdrażać polityczne ruchy Zielonych, partie Zielonych i 

Zielone fundacje we wszystkich krajach Europy i w wielu krajach na innych 

kontynentach. W Polsce najbardziej aktywna jest na tym polu Partia Zieloni, członek 

Europejskiej Partii Zielonych, wraz z bliską jej  Fundacją Strefa Zieleni.  

 

Celem ZLU jest wymiana informacji, wspólna refleksja, debata i podnoszenie 

kompetencji, dla wypracowania Zielonych odpowiedzi na trudne wyzwania w aktualnej 

sytuacji politycznej w Polsce i Europie. Równie ważna jest integracja środowiska, nie 

tylko polskich i zaproszonych z innych krajów aktywistów politycznych i ekspertów, ale 

też dzielących podobne wizje sektorowe organizacji i ruchów.  

 

Jednym z podstawowych filarów Zielonej wizji świata jest zrównoważony rozwój, w 

którym zachowanie dla przyszłych pokoleń czystego środowiska i niezniszczonej 

przyrody stanowi równie ważny element co gospodarka i kwestie społeczne. Dlatego na 

naszych Zielonych Letnich Uniwersytetach dajemy uczestnikom możliwość wejścia w 

relację z żywą przyrodą, aby dostarczyć im dodatkowej wiedzy, wrażliwości i motywacji 

do jej ochrony i politycznej reprezentacji jej interesów.  

 

Ponadto postanowiliśmy otworzyć się na problemy lokalnej społeczności i dać 

możliwość skorzystania z naszej obecności i prezentowanej wiedzy członkom lokalnego 

samorządu, mieszkańcom i przebywającym w Ciechocinku licznym w tym okresie 

turystom i kuracjuszom.  

 



Dodatkowo, wspaniała ekolożka (autorka bloga „Kura z doktoratem”) Marta Jermaczek-

Sitak, poprowadzi w piątek dwugodzinne warsztaty ekologiczne dla dzieci (koszt dla 

dzieci uczestników jest w opłacie, dla dzieci z zewnątrz 20 zł). 

 

W piątek wieczorem wyświetlimy ponadto film dokumentalny Naomi Klein “This changes 

everything” (do potwierdzenia). 

 

Lokalizacja: ośrodek TeoDorka, ul. Słońsk Górny 29, 87-720 Ciechocinek  

Rejestracja obowiązkowa: http://zielonyuniwersytet2016.evenea.pl/ 

Opłaty za uczestnictwo (opłata obejmuje: 3 noclegi, wyżywienie, ew. autokar z/do 

Warszawy, 1 wyprawę przyrodniczą z przewodnikiem):  

 

Kategoria uczestnika* Bez transportu Z transportem 

Panelista/ka , moderator/ka 
Zieloni aktywiści 

- 40 zł 

Panelista/ka, moderator/ka 
goście 

- - 

Student/ka, emeryt/ka 60 zł 100 zł 

Ostra Zieleń - 40 zł 

Pozostałe osoby 
Aktywiści: Zieloni i sympatycy, 
zaprzyjaźnione organizacje 

120 zł 160 zł 

Pozostałe osoby  300 zł 340 zł 

Więcej niż jeden uczestnik 
z tej samej rodziny  
zniżka tylko dla aktywistów 
(Zielonych, sympatyków i 
rodzin zaproszonych gości) 

Dorosły 90 zł, dziecko 45 zł Dorosły 120 zł, dziecko 60 zł 

Osoby zakwaterowane i 
żywiące się na zewnątrz** 

10 zł / dzień 
konferencyjny 

 

  * Dla osób w szczególnie trudnej sytuacji istnieje możliwość ulgi lub zwolnienia z opłaty.  
     Prosimy o kontakt z organizatorem.  
** Istnieje możliwość zakupu posiłków na miejscu / debaty publiczne  - wstęp gratis 

Opłaty należy dokonać przelewem przed rozpoczęciem Zielonego Letniego 

Uniwersytetu, na rachunek Fundacji Strefa Zieleni: 

66 1020 1097 0000 7602 0237 0450 

z dopiskiem: ”opłata Zielony Letni Uniwersytet” 

(opłata z zagranicy: IBAN: PL66 1020 1097 0000 7602 0237 0450, Swift/BIC: BPKOPLPW) 

 

Opłaty uczestników pokrywają tylko niewielką część kosztów.  

Wszelkie dodatkowe darowizny są bardzo mile widziane. Dziękujemy!  

http://zielonyuniwersytet2016.evenea.pl/


Program Zielonego Letniego Uniwersytetu 2016 

- stan na 29.06.2016 r., może ulec niewielkim zmianom -  
 

14 lipca (czwartek) 

12:00 – wyjazd autokarem z Warszawy do Ciechocinka (sprzed PKiN) 

16:00-20:00 - wyprawy przyrodnicze z przewodnikami (dwie małe grupy) 

20:00 - ognisko integracyjne z kolacją 
 

15 lipca (piątek) – wystąpienia i debaty plenarne, konferencja publiczna 

  9:00 rejestracja 

  9:30 – 10:00 Powitanie uczestników 
Ewa Sufin-Jacquemart, FSZ, Małgorzata Kopka, HBS Warszawa, Laurent 
Standaert GEJ/GEF  

Część I Przyszłość Europy i Polski w Europie 

10:00 – 11:30 Dokąd zmierza Europa? Czy demokracja przetrwa? - debata 
Rebecca Harms, GGEP, Mateusz Kijowski KOD, Marek Kossakowski i 
Małgorzata Tracz, przewodniczący Partii Zieloni, prowadzi: Robert Reisigová-
Kielawski, Partia Zieloni 

11:30 – 13:00 Czy w XXI w stać nas na pacyfizm ?  
Wstęp Reinhard Bütikofer GGEP/EGP (video), debata – Adam Traczyk, 
Global Lab, Maciej Józefowicz, partia Zieloni, Maria Złonkiewicz, 
uchodźcy.info, prowadzi Aleksandra Kołeczek, Ostra Zieleń 

Część II Bitwa o przyrodę 

13:00 – 14:00  Ochrona przyrody w dzisiejszej Polsce  
Przyroda, narzędzie władzy czy źródło bogacenia? Jak ochronić 
maksimum? W czym może pomóc Parlament Europejski / Komisja Eur.?  
Ilona Jędrasik lub inny reprezentant-ka Client Earth Prawnicy dla Ziemi (tbc), 
Marta Majka Wiśniewska i/lub Przemysław Chylarecki, Fundacja Greenmind, 
Terhi Lehtonen GGEP (tbc),, prowadzi Ewa Sufin-Jacquemart 

 Obiad 
14:30-16:30 Warsztaty ekologiczne dla dzieci z Martą Jermaczek-Sitak 

Część III W stronę innego społeczeństwa 

15:00 – 16:15 Społeczeństwo przyszłości  
- Zrównoważona praca w post-wzrostowym społeczeństwie 
- Waluty społecznościowe jako narzędzia  zrównoważonego rozwoju 
lokalnego i obrony przed globalizacją 
Anne Snick, Club of Rome - EU chapter, prowadzi Dániel Fehér, wice-przew. 
Unconditional Basic Income Europe (UBIE) 

16:15 – 17:30 Teoria dóbr wspólnych jako narzędzie zmiany – wykład i dyskusja 
Prof. dr Tine De Moor, University of Utrecht, prowadzi: Bogumił Kolmasiak, 
Akcja Demokracja - organizowany przez Green European Foundation ze 

wsparciem Fundacji Strefa Zieleni, jako element międzynarodowego projektu 
“Reclaim The Commons” (odzyskajmy dobra wspólne) 

 Przerwa 

18:00 – 19:30 Debata publiczna 

Czy Wisła powinna być przywrócona żegludze, czy są lepsze 
rozwiązania dla rozwoju Ciechocinka?  
Wprowadzenie: Rebecca Harms, Debata: Terhi Lehtonen GGEP (tbc), Marcin 

Zajączkowski - Przewodniczący Rady Miasta Ciechocinka,  Przemysław Nawrocki, 

WWF, prof. Janusz Żelaziński, hydrogeolog, Jakub Gołębiewski  propagator 

ekoturystyki rzecznej, prowadzi: Marta Jermaczek-Sitak (Streeming lub nagranie video) 

 Kolacja 

21:00 – 22:00 Seans z ornitologiem – przygotowanie do obserwacji ekosystemu rzecznego 

21:00 – 22:00 Szkolenie: Komunikacja wokół wydarzenia – narzędzia – Maciej Józefowicz 

22:00  “This changes everything” – film dokumentalny Naomi Klein (tbc) 

 

http://cy.info/


16 lipca (sobota) - równoległe warsztaty i szkolenia 

  

Sala Konferencyjna 

 (tłumaczenie PL/EN) 

Sala 1 

 

Sala 2 

 

9:00-11:30 Greens – 

współpraca, sieciowanie, 

komunikacja 

9:00-11:30 Prawa 

reprodukcyjne i przemoc 

wobec kobiet w Polsce  

9:00-11:30 Rzeki, 

zagrożone dobro wspólne 

– cz. I , wymiana wiedzy 

(EN, tłum. kons.) 

11:30-13:00 Zielona ekonomia i 

finanse – między post-growth a 

zieloną ewolucją 

11:30-13:00 Co jeśli nie 

TTIP? Alternatywny 

Model Handlu i 

globalizacja praw 

pracowniczych - 

Inicjatywa Pracownicza 

11:30-13:00 Rzeki, 

zagrożone dobro wspólne 

– cz. II , strategia 

obiad obiad obiad 

14:00-16:00 Między wolnością a 

równością – Edouard Gaudot, 

warsztat  

14:00-16:00 TTIP/CETA 

campaign workshop (EN) 

14:00-16:00  Jak napisać 

dobry artykuł do Zielonej 

gazety ?  

- Zielone Wiadomości i 

Green European Journal  

16:00-18:00 (konferencja publiczna)  

Zielone miasto 

16:00-18:00 Post COP 

21: od atomu do OZE 

 

 

- Rolnictwo i żywność – palące kwestie (m.in. gleby a klimatyczne porozumienie paryskie, 

pestycydy, Monsanto i Bayer AG, suwerenność żywnościowa, TTIP i CETA - na świeżym 

powietrzu (godz. 11:30-13:00 lub 16:00-18:00 do ustalenia przez uczestników) 

Kolacja  

 

Wieczór Równolegle 

19:00 – 20:30  Debata publiczna 

Rodzice wyjdźcie z szafy  (Ostra Zieleń, Fundacja Akceptacja) 

19:00 – 20:30 Seans z ornitologiem – przygotowanie do obserwacji ptaków ekosystemu 
rzecznego 

19:00 – 20:30 Szkolenie: elektroniczne narzędzia kampanii fundraisingowej – Akcja 
Demokracja 

 

 

 

Warsztaty/debaty, szkolenia, wykłady:  



- TTIP/CETA – (warsztat dla aktywistów) przegląd dotychczasowych międzynarodowych 

kampanii, plan kampanii i działań na drugi semestr 2016 (z Danielem Ferherem, International 

Committee Stop TTIP, Marią Świetlik, Ewą Sufin-Jacquemart)  

- Rzeki zagrożonym dobrem wspólnym – wymiana wiedzy i doświadczeń, strategia koalicyjna 

w obronie rzek; warsztat organizowany przez Green European Foundation ze wsparciem 

Fundacji Strefa Zieleni, jako element międzynarodowego projektu “Reclaim The Commons”  

- Greens – współpraca, sieciowanie, komunikacja  (EGP – strategia 2016/2017; GEJ – 

funkcjonowanie i strategia; FYEG – funkcjonowanie i strategia (video), FEP – przykład Zielonego 

think-tanku, WeMove.eu – przykład narzędzia dla zielonych kampanii europejskich 

-  Między wolnością a równością - Zielone rozwiązania dla Polski (warsztat) - Edouard 

Gaudot , grupa Zieloni/WSE w PE 

-  Post COP21: od atomu do OZE – z Sylvią Marcon, FEP – prezentacja strony nt. energii 

jądrowej i transformacji energetycznej www.beyondCOP21.fr , refleksja nad wkładem do strony 

nt. transformacji energetycznej w Polsce. Warsztat organizowany przez Green European 

Foundation ze wsparciem Fundacji Strefa Zieleni, jako element międzynarodowego projektu 

“Beyond COP 21, from nuclear to energy transition”, 

- Rolnictwo i żywność – palące kwestie (m.in. gleby a klimat, pestycydy, suwerenność 

żywnościowa, TTIP i CETA - z Dorotą Meterą, Nelly Baltide i Janem Skoczylasem) na powietrzu. 

-  Zielone miasto (seminarium publiczne) z Wojtkem Kłosowkim i Hanną Gil-Piątek doradcami 

samorządu w Gorzowei Wlkp., przedstawicielami lokalnych władz Ciechocinka (tbc), 

Przemysławem Chylareckim o ptakach w mieście, Łukaszem Adamkiewicz, HEAL nt. 

zanieczyszczenia powietrza, Sergio Alegre, radnym hiszpańskim nt. miejskiego zarządzania 

wodą, Dariuszem Standerskim, Kooperacja Miejska (nt. walki z bezdomnością). 

-   Zielona ekonomia i finanse – między post-growth a zieloną ewolucją - z dr Anne Snick, 

Dánielem Fehérem, Janem Chudzyńskim (video), prowadzi Miłka Stępień 

-   Prawa reprodukcyjne i przemoc seksualna wobec kobiet w dzisiejszej Polsce – warsztat 

z Anną Dryjańską, Feminoteka (tbc) i Dorotą Pasik, Dziewuchy dziewuchom 

- Co jeśli nie TTIP? Alternatywny Model Handlu i globalizacja praw pracowniczych – 

Katarzyna Rakowska, Maria Świetlik (Inicjatywa Pracownicza) 

–  Jak napisać dobry artykuł do Zielonej gazety?  –Laurent Standaert, , Beata Nowak i in. 

17 lipca (niedziela) 

7:00-9:00 – (dwie małe grupy) wycieczka na obserwację ptaków 

11:00 - wyjazd – autobus do Warszawy, na miejscu o ok. 14:00 (Okolice Dworca Centralnego) – do 

potwierdzenia, możliwe, że wyjazd będzie podzielony na dwie grupy w godzinach: 7:30 i 14:20  

Kontakt: 
Ewa Sufin-Jacquemart (informacje ogólne) 

Tel. +48-664673700, ewa.sufin@strefazieleni.org 

 

Jakub Gołębiewski (wyprawy przyrodnicze) 

Tel:+48-601841358, 

jakub.golebiewski@zieloni2004.pl 
 

Juliusz Adel (noclegi, wyżywienie) 

Tel: +48-502685276, juliusz.adel@zieloni2004.pl 

Adres korespondencyjny:  

Fundacja Strefa Zieleni 

ul. Dragonów 2 lok 6. 

00-467 Warszawa 

fundacja@strefazieleni.org  

http://strefazieleni.org  

 

 

 

http://www.beyondcop21.fr/
http://strefazieleni.org/

