
 

                
 

Goście i gościnie 

Zielonego Letniego Uniwersytetu 2016 “Zielona Polska - Zielone Rzeki” 

Guests of Green Summer Academy 2016 “Green Poland - Green Rivers” 
 

Łukasz ADAMKIEWICZ 
 
Ekspert w dziedzinie zdrowia środowiskowego, ukończył studia 
doktoranckie na Politechnice Warszawskiej w temacie wpływu 
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, w latach 2013-2016 pracował 
dla europejskiej organizacji pozarządowej Health and Environment 
Alliance (HEAL) na stanowisku specjalisty do spraw energii i zdrowia. 
Obecnie działa w Polskim Towarzystwie Medycyny Środowiskowej. 
Zajmuje się działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez 
rozwiązania systemowe i wzrost świadomości społecznej. 

 

Sergi ALEGRE CALERO (dr) 
 
Sergi Alegre is PhD in Contemporary History (University of 
Barcelona). Vice-Mayor of the city of El Prat, member of the 
metropolitan govermment of Barcelona, member of the national board 
of Iniciativa per Catalunya, chairman of the envirommental workgroup 
of ICV, member of the international workgroup, collaborator of 
Fundació Nous Horitzons, collaborator of Green European Foundation 
and Green European Party. President of Airport Regions Conference 
(European Association of Cities and Regions with an international 
airport), Vice-President of Aigües del Prat, S.A. (local public company 
of water). 

 

Andrzej BĄK 
 
Artysta fotografik, od 1987 r. członek 1987 roku przyjęty został ZPAF 
(Związku Polskich Artystów Fotografików). Autor wystawy "400 dni w 
Żurawlowie" od pierwszego dnia aktywnie uczestniczył w 
wydarzeniach dokumentując walkę rolników z korporacją Chevron. 
Jest autorem ponad kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, 
eksponowanych w Polsce i za granicą. Jest laureatem wielu 
konkursów międzynarodowych. Zdobył ponad 40 nagród, medali i 
wyróżnień, m.in. złote medale na salonach w Malezji i Singapurze, 
akceptacje na salonach w USA, Włoszech i Hiszpanii. W ostatnich 
latach koncentruje się na fotografowaniu wybranych tematów, czego 
efektem są ekspozycje indywidualne.  

 



Michal BERG 
 
Przedsiębiorca w branży IT przez 15 lat. W 2015 roku sprzedał 
wszystkie swoje aktywa i został wiceprzewodniczącym czeskich 
Zielonych Strana zelených. Aktywnie uczestniczy w pomocy 
uchodźcom jako członek zarządu organizacji społecznej PLNU.cz. Od 
2014 roku pełni funkcję lokalnego radnego w Vsetin, miasta w 
górzystym regionie we wschodnich Czechach. W działalności 
politycznej interesuje się przede wszystkim prawami człowieka, 
migracjami, przejrzystością życia publicznego i 
kwestiami  poszanowania prywatności. 

 

Alicja BORKOWSKA 
 
Założycielka fundacji Strefa WolnoSłowa, koordynatorka projektów 
teatralnych oraz reżyserka spektakli fundacji. Przez wiele lat związana 
z Teatro dell’Argine/ITC Teatro w Bolonii, gdzie koordynowała projekty 
wielokulturowe teatru, prowadziła warsztaty teatralne dla imigrantów i 
uchodźców, była współkuratorką i koordynatorką festiwalu „La Scena 
dell’Incontro”. Od wielu lat prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, w szkołach i w teatrach, w Polsce i za granicą. 
Współtworzyła społeczno-artystyczne projekty w więzieniu dla 
nieletnich w Santa Cruz de la Sierra w Boliwii, w Al Harah Theater w 
Beit Jala w Palestynie, prowadziła wielokulturowe warsztaty m.in. w 
Szwecji, Francji, Belgii, od kilku lat prowadzi również zajęcia teatralne 
w Areszcie Śledczym na warszawskim Służewcu. Od lipca 2015 
związana z inicjatywą Chlebem i Solą, od września 2015 ze Strefą 
WolnoSłową prowadzi kawiarnię i przestrzeń warsztatową Stół 
Powszechny w Teatrze Powszechnym w Warszawie, której misją jest 
tworzenie miejsc pracy dla uchodźców i migrantów, gdzie 
kontynuowane są wielokulturowe projekty artystyczne fundacji. 

 

Jan CHUDZYŃSKI 
 
Członek Kooperatywy Spożywczej "Dobrze", absolwent Szkoły 
Trenerów dla Dobrego Klimatu Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot 
oraz studiów z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych 
i ekonomii rozwoju. Autor ekspertyzy wykonanej w 2015 r. dla 
Fundacji Strefa Zieleni “ Podatki ekologiczne jako element zielonych 
finansów” 

 

Dániel FEHER 
 
Dániel Fehér is Hungarian-born, German-raised Green democracy 
activist and communication specialist. He studied History and 
Philosophy in Bonn and graduated in Central and East European 
Studies at the University College London. Between 2004-15 he 
worked in and around the EU institutions in Brussels and was also 
International Secretary of the Hungarian Green party LMP 2009-13. 
Since December 2015, he is Campaign Manager of the Berlin-based 
European Initiative Stop TTIP. He is also Vice-President of 
Unconditional Basic Income Europe, an international network of basic 
income initiatives. 

 



Edouard GAUDOT 
 
Since April 2010, political adviser of the Greens/EFA Group at the 
European Parliament (GGEP). Historian and political scientist. A 
former history teacher, Edouard worked between 2004 and 2008 for 
Professor Bronislaw Geremek, first at the Natolin College of Europe, 
in Warsaw, as Coordinator for the Chair of European Civilisation, and 
later in Brussels at the European Parliament. After a brief passage at 
the European Commission’s Representation in France, he joined 
Daniel Cohn-Bendit and worked for the Europe-Ecologie movement 
as a campaign advisor, until he joined the GGEP. He has lived and 
worked in Australia, Poland, Austria, Belgium and France. 

 

Hanna GILL-PIĄTEK 
 
Działaczka społeczna i polityczna, publicystka. Ekspertka w zakresie 
rewitalizacji m.in. z ramienia Instytutu Rozwoju Miast. Dyrektorka 
Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego. W latach 2014-2016 pracowała w Urzędzie Miasta 
Łodzi prowadząc na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
projekt pilotażowy przygotowujący Łódź do procesu rewitalizacji, 
którego efektem jest pierwsze w Polsce Centrum Wiedzy o tej 
tematyce. Od 2011 do 2014 koordynatorka Świetlicy Krytyki 
Politycznej w Łodzi. Od 2005 związana z Partią Zielonych, działa w 
ruchach miejskich, jest członkinią Kongresu Ruchów Miejskich. Była 
stałą felietonistką „Przekroju”, „Dziennika Opinii KP”, „Dziennika 
Łódzkiego” i „Dużego Formatu Gazety Wyborczej”.  

 

Rebecca HARMS 
 
Niemiecka Zielona polityczka z partii Bündnis 90/Die Grünen, 
Eurodeputowana VI, VII i VIII kadencji, współprzewodnicząca frakcji 
Zieloni/Wolny Sojusz Europejski w Parlamencie Europejskim, liczącej 
50 posłów. Zajmuje się przede wszystkim polityką zagraniczną, 
sprawami Europy Centralnej i Wschodniej oraz demokracji.  

 

Marta JERMACZEK-SITAK (dr) 
 
Ekolożka, botaniczka, specjalizuje się w ekologii zbiorowisk łąkowych, 
ekosystemach dolin rzecznych oraz ochronie krajobrazów 
półnaturalnych. Zajmuje się też restytucją ekosystemów. Działa w 
Klubie Przyrodników. Edukatorka przyrodnicza zaangażowana w 
rozwój wolnej edukacji, wspiera naukę przyrody w Wolnej Szkole w 
Zielonej Górze oraz działa w Kolektywie Edukacyjnym w Poznaniu. 
Prowadzi bloga "Kura z doktoratem", publikuje regularnie w "Zielonych 
Wiadomościach", "Vege", "Zadrze" i in. Mieszka w Kosieczynie, gdzie 
w ramach Wolnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego koordynuje 
społeczną uprawę ogrodu i niedużego pola, hoduje kozy, kury i 
kaczki. 

 



Marek JÓZEFIAK 
 
Koordynator programu Klimat i Energia w organizacji ekologicznej 
Polska Zielona Sieć. Członek Komitetu Sterującego Koalicji 
Klimatycznej oraz stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska, 
skupiającego byłych stypendystów Niemieckiej Fundacji Środowisko 
(DBU). Koordynator Podhalańskiego Alarmu Smogowego, w ramach 
którego realizuje obecnie kampanię #ZakopaneBezSmogu. Angażuje 
się w działania Polskiego Alarmu Smogowego, promuje ideę 
transformacji energetycznej Polski, m. in. współtworząc ruch Więcej 
niż Energia, skupiający samorządy, organizacje pozarządowe i 
branżowe oraz obywateli popierających rozwój energetyki 
obywatelskiej w Polsce. Przed podjęciem pracy w Polskiej Zielonej 
Sieci w 2014 roku, Marek pracował w mediach (grupa TVN) oraz w 
organizacji ekologicznej ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Z 
wykształcenia jest prawnikiem, studiował w Polsce (WPIA UW) oraz w 
Niemczech (Ratyzbona, Hamburg), posiada też dyplom Szkoły Prawa 
Brytyjskiego Uniwersytetu w Cambridge.  

 

Maciej JÓZEFOWICZ 
 
Rzecznik prasowy i koordynator ds. międzynarodowych Partii Zieloni. 
Z wykształcenia amerykanista i ekspert ds. stosunków 
międzynarodowych (specjalność: bezpieczeństwo i studia 
strategiczne). 

 

Bogumił KOLMASIAK 
 
Od września 2015 r. kampanier w Akcji Demokracji, publicysta, 
bloger, działacz społeczny. Prowadzi kampanie w takich tematach jak 
zamówienia publiczne, TTIP i CETA, prawa reprodukcyjne, 
antyfaszyzm, demokracja i państwo prawa. Absolwent socjologii 
(SGGW) i stosunków międzynarodowych (UW). Publikował w "Krytyce 
Politycznej", "Bez Dogmatu", Gazeta.pl, "Zielonym Mieście", 
"Zielonych Wiadomościach", okazyjnie komentator w TVN24BIŚ, 
Polsat News 2, Polskim Radiu 24 i Radiu Kampus. Wieloletni członek 
władz Partii Zieloni i Stowarzyszenia Ostra Zieleń, obecnie 
bezpartyjny. 
 

 



Aleksandra KOŁECZEK 
 
Współprzewodnicząca Ostrej Zieleni. Absolwentka Gender 
Mainstreamingu w IBL PAN. Z ekopolityką związana od 2013 roku. 
Członkini FYEG Gender Working Group. Sympatyczka Zielonych. Na 
Twitterze @AleksandraOCT 

 

David KOPECKY 
 
David Kopecký studied political science at Masaryk University in Brno 
and human rights at Sciences Po Paris. Worked in several NGOs 
focused on human rights protection and civil society development, 
now is in charge of education activities in anti-corruption NGO 
Oživení. Member of Czech Green Party since 2010, since 2016 head 
of municipal organisation of Greens in city of Vsetín. Worked on city 
council election campaign in 2014 and now is in charge of regional 
election campaign 2016 in Zlín district. 
 

 

Małgorzata KOPKA 
 
Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i 
podyplomowej politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele 
lat zaangażowana w międzynarodową wymianę młodzieży i 
wolontariat europejski. Trenerka edukacji międzykulturowej, 
tłumaczka, współautorka i redaktorka podręcznika do organizacji 
wymian oraz publikacji dotyczących m.in. animacji językowej i 
ewaluacji w programach wymiany czy rozwiązywania konfliktów w 
grupach międzynarodowych. W Fundacji im. Heinricha Bölla w 
Warszawie koordynuje program Polityki Międzynarodowej. 
 

 

Karolina KOTOWSKA 
 
Graficzka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i 
School of Form w Poznaniu. Zajmuje się projektowaniem książek, 
plakatów i identyfikacji graficznych oraz ilustracją. Pracuje dla 
organizacji pozarządowych, projektów edukacyjnych i kulturalnych, 
unika branży reklamowej i stricte komercyjnych zleceń. Od zeszłego 
roku zaangażowana w działania grupy Chlebem i Solą – Polacy dla 
uchodźców, współtwórczyni strony 
 
www.uchodzcy.info. 

 

http://www.twitter.com/AleksandraOCT


Julia KRZYSZKOWSKA 
 
Kampanierka We Move Europe w Polsce. Mieszka i pracuje w 
Warszawie. Zanim dołączyła do zespołu WeMove.EU, pracowała w 
różnych organizacjach pozarządowych, przede wszystkim przy 
kampaniach i rzecznictwie dotykających problemów klimatu, energii i 
zrównoważonego rozwoju. Była związana z CEE Bankwatch Network, 
WWF w Polsce i WWF International, Amnesty International. Julia 
studiowała stosunki międzynarodowe. Interesują ją zagadnienia z 
pogranicza praw człowieka, ochrony środowiska i lokalnych 
gospodarek. Jest członkinią Kooperatywy Spożywczej „Dobrze”, 
współorganizuje Green Drinks Warszawa. 

 

Silvia MARCON 
 
Director of Fondation de l'Ecologie Politique-FEP (France), Silvia has 
worked several years at the French WWF’ office as head of advocacy 
and institutional relations. Graduated in International Relations from 
the University of Trieste (Italy), she holds a Master degree of « 
Territories, Spaces, Societies » from the School for Advanced Studies 
in the Social Sciences/EHESS-Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (France). 
 

 

Tine De MOOR (prof.) 
 

Professor "Institutions for Collective Action in Historical Perspective" 
at the department for social and economic history of Utrecht University 
(PhD; Ghent, Antwerp, and London). She represnts an 
interdisciplinary approach for the study of the long-term evolution of 
rural commons,  Her research, combined extensive empirical research 
and analysis with explicit modelling and a strongly developed 
theoretical framework, has been published in several books, journals. 
She is also the (co-)founder of the peer-reviewed journal the 
International Journal of the Commons, and she has been member of 
the Executive council of the International Association for the Study of 
the Commons since 2008; in 2014, she was elected as President-
Elect of the IASC, taking office as President on January 15, 2015. De 
Moor is currently in charge of or involved in several projects on 
institutions for collective action, of which one is awarded with a VIDI-
Grant by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). 

In December 2012, Tine De Moor was also admitted as member of 
the Young Academy of Europe. On March 20, 2014, she was also 
installed as new member of The Young Academy of The Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW). 

 

http://www.yacadeuro.org/
http://www.dejongeakademie.nl/en?set_language=en


Przemysław NAWROCKI 
 
Biolog specjalizujący się w dziedzinie badań i ochrony ekosystemów 
rzek i mokradeł oraz przyrodniczych aspektów gospodarki wodnej. Od 
1997 r. pracownik Fundacji WWF Polska, zajmujący się głównie 
ochroną rzek. Członek zespołów i ciał doradczych związanych z 
gospodarką wodną i ochroną przyrody: zespół ekspertów powołany 
przez Ministra Środowiska do opracowania założeń reformy 
gospodarowania wodami w Polsce (2010 – 2011); zespół ekspertów 
opracowujących „Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania 
Wodami/ Polityki wodnej państwa do roku 2030” (2008 – 2009); 
Zespół ds. Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód przy Ministrze 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2008 – 2012); Rada Regionu Wodnego 
Górnej Wisły przy Dyrektorze RZGW Kraków (2006 – 2009); Komisja 
ds. Udziału Społecznego przy Dyrektorze RZGW Kraków (2006 – 
2010); Rada Regionu Wodnego Środkowej Wisły przy Dyrektorze 
RZGW Warszawa (2006 – 2009); Rada Naukowa Biebrzańskiego 
Parku Narodowego (2010 – do chwili obecnej), Rada Naukowa Parku 
Narodowego „Ujście Warty” (2015 - do chwili obecnej); Komitet 
Sterujący „Projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego” 
(2012 - do chwili obecnej). W latach 2015 -2016 przewodniczący 
Komisji ds. Wód i Mokradeł Państwowej Rady Ochrony Przyrody. 

 

Beata NOWAK 
 
Redaktorka naczelna Zielonych Wiadomości, aktywistka miejska i 
ekolologiczna. Członkini założycielka Partii Zieloni (Zieloni 2004) i 
aktywistka Kongresu Ruchów Miejskich.  

 

Dorota PASICH 
 
Absolwentka M.A. State University of New York Stony Brook. 
Ekspertka ds. komunikacji z grupami dyskryminowanymi,  
trenerka dla organizacji pozarządowych, mentorka e-learningu, 
moderatorka mediów społecznych. Aktywistka ruchu Dziewuchy 
Dziewuchom, współzałożycielka grupy Warszawskie Dziewuchy 
Dziewuchom.  

Katarzyna RAKOWSKA 
 
Katarzyna Rakowska: socjolożka, feministka, członkini Komisji 
Pracujących w Organizacjach Pozarządowych, była członkini Komisji 
Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa 
Pracownicza. W działalności badawczej i publicystycznej zajmuje się 
niestandardowymi formami zatrudnienia, migracjami i prawem do 
strajku. W codziennej pracy związkowej wspiera komisje związkowe 
ekspertyzą z zakresu prawa pracy. 

 



Barbara SIEGIEŃCZUK 
 
Prezes stowarzyszenia „Zielony Żurawlów”. 
Od 1988 do 2013 r. prowadziła własną działalność gospodarczą 
realizując się w usługach reklamowych. Od 2008 roku kupując dom w 
Żurawlowie związała się emocjonalnie z jego mieszkańcami i 
otaczającą przyrodą. Rower, narty, spacery pozwoliły na bliższy 
kontakt z naturą i poznanie tych pięknych terenów. Od 2012 roku 
aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z gazem łupkowym 
i planami koncernu Chevron. W 2013 roku zostało utworzone 
stowarzyszenie „Zielony Żurawlów” między innymi w celu obrony 
wody, ziemi i przyrody przed ekspansją koncernów paliwowych, w 
związku z poszukiwaniem i planem eksploatacji gazu łupkowego w 
technologii szczelinowania hydraulicznego.. 
 

 

Igor SKÓRZYBÓT 
 
Członek Ostrej Zieleni, autor bloga "Wiejski Przegląd (Pół)Naukowy", 
laureat konkursu "Droga na Harvard", finalista Olimpiady Filozoficznej 

 

Anne SNICK (dr) 
 
Anne Snick is a PhD in Philosophy of Education, with over thirty years 
of experience in both academic research (KU Leuven), practice in 
working with families in poverty (University Centre Kortenberg) and 
action research into new economic models (Flora Network). Her 
research interests are the systemic analysis of poverty, (gender) 
inequality and ecological crises. Her focus is on the cocreation of 
alternative socioeconomic models via commons-based allocation of 
resources and of a gender analysis of how ‘work’ is defined and 
valorised. She developed a methodological framework (Mapping 
Innovations on the Sustainability Curve) for facilitating 
transdisciplinary initiatives on sustainable governance. Since 2012 
she is a board member of the Club of Rome – EU Chapter.  Contact: 
annesnick1@gmail.com. 

 

Dariusz STANDERSKI 
 
Przewodniczący Stowarzyszenia Kooperacja Miejska. Ekonomista, 
zajmuje się m. in. społecznym wymiarem ekonomii oraz 
poszukiwaniem dróg do tworzenia przyjaznych przestrzeni i instytucji 
miejskich. 

 



Miłosława (Miłka) STĘPIEŃ (dr) 
 
Urodzona i wychowana w Zambii, mieszka w Koninie (z przerwami) 
od 12 roku życia. Z wykształcenia afrykanistka i anglistka, ze 
specjalizacją literaturoznawczą i kulturoznawczą. Ponadto jest 
tłumaczką i redaktorką tekstów naukowych i filmów, prelegentką 
filmową oraz prowadzi warsztaty i zajęcia z zakresu interpretacji 
filmów i literatury afrykańskiej, teorii literackich i kulturowych oraz 
historii kina i literatury z Afryki Subsaharyjskiej. W przeszłości była 
również jedną z organizatorek ogólnopolskiego festiwalu filmów 
afrykańskich AfryKamera, z którym współpracuje do tej pory. W 
Koninie znana głównie jako aktywistka społeczna i ekologiczna, 
powiązana z różnymi organizacjami lokalnymi: Akcja Konin, Fundacja 
Pełnym Głosem, ruch miejski Osiedle Konin, czy Fundacja Aluminium. 
Członkini Rady Krajowej Partii Zieloni, a do Zielonych należy od 2005 
r., czyli niemalże od samych początków istnienia w Polsce.  

 

Ewa SUFIN-JACQUEMART 
 
Socjolożka, absolwentka UW i paryskiej Sorbony oraz studiów 
magisterskich z zakresu rozwoju lokalnego, zrównoważonej turystyki i 
środowiska na Uniwersytecie Versailles-St Quentin-en-Yvelines we 
Francji. W latach 2007-2011 dyplomatka w Ambasadzie RP w 
Luksemburgu. Od maja 2011 r. mieszka w Polsce. Zarządza Fundacją 
Strefa Zieleni i działa w Partii Zieloni. Wspiera działania skierowane 
na zrównoważony rozwój lokalny i wzrost świadomości ekologicznej 
Polek i Polaków, w szczególności interesuje się kwestiami energii i 
zmian klimatu, żywności i rolnictwa, ochrony przyrody, porozumień o 
wolnym handlu, wody. esufin@gmail.com 

 

Maria ŚWIETLIK 
 
Antropolożka polityczności, od dwóch lat zaangażowana w kampanię 
przeciwko umowom o wolnym handlu TTIP i CETA 
(https://zatrzymacttipiceta.wordpress.com/). 
Jest członkinią związku zawodowego "Inicjatywa Pracownicza", 
działając w komisji zrzeszającej pracownice i pracowników organizacji 
pozarządowej (http://ozzip.pl/komisjaNGO).  
Zajmuje się także promowaniem praw cyfrowych. 
 

 

Małgorzata TRACZ 
 
Absolwentka polonistyki i stosunków międzynarodowych, zawodowo 
zajmuje się prowadzeniem i organizacją szkoleń. Miejska aktywistka, 
współautorka publikacji "Jak tworzyć Wrocław? Ruchów miejskich 
strategia dla Wrocławia", współzałożycielka Stowarzyszenia 
„Trampolina”, członkini Stowarzyszenia Eko-Unia. Od 2015 roku 
przewodnicząca Partii Zieloni, w wyborach parlamentarnych 2015 r. 
była jedynką listy Zjednoczonej Lewicy we Wrocławiu. 

 



Adam TRACZYK 
 
Współzałożyciel i prezes Fundacji Global.Lab, progresywnego think-
tanku zajmującego się sprawami międzynarodowymi. Studiował 
stosunki międzynarodowe, nauki polityczne oraz studia 
latynoamerykańskie i północnoamerykańskie w Warszawie, Bonn i 
Berlinie. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz. Doświadczenie zawodowe 
zdobywał między innymi jako asystent naukowy w Fundacji im. 
Friedricha Eberta oraz w Ambasadzie RP w Berlinie. W 2013 roku był 
stypendystą Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego 
Bundestagu. Współpracował także z Helsińską Fundacją Praw 
Człowieka oraz Polską Akcją Humanitarną. Jest absolwentem XXIII 
Szkoły Liderów Politycznych, członkiem Amnesty International oraz 
Bundestag Alumni Polska.  

 

Marta Majka WIŚNIEWSKA (dr inż.) 
 
Z wykształcenia inżynier środowiska. Od 2001 roku związana z 
sektorem pozarządowym, w którym zajmuje się polityką 
środowiskową, prowadzi działania strażnicze i rzecznicze.  Brała 
udział w kampaniach przeciwko budowie stopnia wodnego na Dolnej 
Wiśle, budowie obwodnicy Augustowa przez bagienną dolinę 
Rospudy. Członkini zarządów Polskiej Zielonej Sieci i Fundacji 
Greenmind. Współautorka i redaktorka licznych ekspertyz i publikacji 
dotyczących funduszy UE, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, 
adaptacji do zmian klimatu, informacji o środowisku, w tym Konwencji 
z Aarhus.  

 

Aleksandra ZIENIEWICZ 
 
Absolwentka ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej na 
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, założycielka i 
przewodnicząca Stowarzyszenia Ochrony Drzew "miastoDrzew". 
Działa aktywnie od kilku lat we wrocławskich organizacjach 
pozarządowych, szczególnie na polu ochrony drzew i terenów zieleni, 
zrównoważonego transportu miejskiego i urbanistyki. Koordynatorka 
merytoryczna projektu "Przestrzeń Wrocławia" realizowanego w 
ramach programu "Obywatele dla Demokracji" Fundacji Batorego i 
Społeczna Rzecznik Pieszych z ramienia stowarzyszenia Akcja 
Miasto w ramach tego samego programu. Redaktor naczelna portalu 
hipermiasto.com. 

 

Janusz ŻELAZIŃSKI (dr inż.) 
 
Rzeczoznawca Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa d/s Ocen Oddziaływania na Środowisko w zakresie 
gospodarki wodnej. 
Biegły w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. 
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i 
Melioracyjnych w dziedzinie hydrologii i gospodarki wodnej, 
Autor i współautor ponad 100 publikacji z dziedziny gospodarki 
wodnej, ochrony środowiska, hydrologii i teorii sterowania w językach 
polskim i angielskim. 

 

http://hipermiasto.com/
http://hipermiasto.com/


 
Zielony Letni Uniwersytet 2016 jest organizowany przez Fundację Strefa Zieleni w 
partnerstwie z Zieloną Fundacją Europejską GEF (ze współfinansowaniem z Parlamentu 
Europejskiego) przy wsparciu przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. 
 
Wykład prof. Tine de Moor z Uniwersytetu w Utrechcie oraz warsztat seminaryjny “Rzeki - 
zagrożone dobro wspólne” organizowane są przez Zieloną Fundację Europejską GEF (ze 
współfinansowaniem z Parlamentu Europejskiego) we współpracy z Fundacją Strefa Zieleni, 
w ramach międzynarodowego projektu “Reclaim The Commons”. 
 
Warsztat seminaryjny “Post COP21: od atomu do OZE” organizowany jest przez Zieloną 
Fundację Europejską GEF (ze współfinansowaniem z Parlamentu Europejskiego) we 
współpracy z francuską Fundacją Ekologii Politycznej i Fundacją Strefa Zieleni, w ramach 
międzynarodowego projektu “Beyond COP 21, from nuclear to energy transition”  
 


