
 

PROGRAM AKADEMII 

 

� Redukcja CO2 i przyjazne źródła energii 

�Jazdów 3/6, Otwarta Pracownia Jazdów 

Zapraszamy na serię zajęć prowadzonych m.in. przez specjalistów związanych z portalem 

Nauka o klimacie  (naukaoklimacie.pl). 

�16.30 dr hab. Jacek Pniewski, Nauka o klimacie, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet 

Warszawski – wykład “Skąd tak ciepło?” 

�17.10 Anna Sierpińska, Nauka o klimacie, architekt krajobrazu, grafik, analityk procesów na 

styku biznes/obywatele/przyroda – quizy klimatyczne poruszające różne zagadnienia związane 

ze zmianą klimatu 

�17.50 Patrycja Zasowska, Akademia Nauki o klimacie – warsztaty “pogoda i klimat a 

prawdopodobieństwo” 

�18.30 Marek Elis, Akademia Nauki o klimacie – wykład “Fakty i mity o wiatrakach” 

�19.10 Michał Kolbusz, ekolog, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk – wykład  

“Motoryzacja jako poważny emitent CO2 i co z tym zrobić” 

 

� Sprawiedliwa transformacja – porozmawiajmy! 

�Jazdów 5a/1, Fundacja Bullerbyn na Jazdowie 

�16.30 – 19.30 

Kiedy mówimy “sprawiedliwa transformacja” często pierwszym, co przychodzi na myśl, jest 

problem zapewnienia nowych miejsc pracy dla pracowników wygaszanych kopalni. To jest dobre 

skojarzenie, ale nie wyczerpuje tematu. Dowiedz się więcej. W naszym domku będziesz 

mógł/mogła spotkać ludzi, którzy wiedzą coś o transformacji z własnego doświadczenia lub mają 

wiedzę ekspercką na ten temat. Porozmawiaj z nimi sam na sam i poznaj ich historię. Ułóż swoje 

wyobrażenie o tym, czym jest sprawiedliwa transformacja. 

Na wydarzenie możesz przyjść w dowolnym momencie. Możesz wybrać jednego lub więcej 

rozmówców i odbyć z każdym z nich 20 minutową rozmowę. 

Wydarzeniu będzie towarzyszyć pokaz projektu społeczno-artystycznego “Hałda Rokitnikowa” 

Diany Lelonek oraz prezentacja spółdzielni Ushirika. 

 

� Siedliska przyrody 

�Jazdów 3/20, Ambasada Muzyki Tradycyjnej 

Dlaczego lasy? Na Strajku Klimatycznym nie sposób nie mówić o roli lasów w akumulacji 

dwutlenku węgla i ochronie klimatu Ziemi. Las to też niesłychanie złożona sieć zależności, dom 

dla milionów gatunków i miejsce gdzie my, ludzie możemy szukać ukojenia dla naszego 

szaleńczego trybu życia. Więc jeśli nie możesz w sobotnie popołudnie pojechać do lasu 

zapraszamy na symboliczną wycieczkę do Puszczy na Jazdowie. 

�16.30 „Od lasu do węgla i z powrotem: Krótka historia obiegu węgla w przyrodzie”, Mgr inż. 

Michał Kolbusz, specjalista ochrony środowiska, członek Obozu dla Puszczy. Mieszka w 

Białowieży. 

�17.00 Michał Gorczak „Gdzie są lasy naturalne w Europie?”, Michał Gorczak, członek Obozu 

dla Puszczy, doktorant Wydziału Biologii UW. 

�17.30 „Niech nas bagno pochłonie”, dr hab. Wiktor Kotowski, prof. UW, miłośnik i badacz 

mokradeł 

�18.00 “Przekonywanie przekonanych, nawracanie wierzących. Przymiarki do przekraczania 

granic społecznych w rozmowie o ochronie przyrody”, Jędrek Owsiński, edukator przyrodniczy, 

nauczyciel biologii, ornitolog, miłośnik Podlasia 

�18.30 - “Co w Puszczy piszczy?”, Michał Książek, poeta, reportażysta, kulturoznawca i 

ornitolog. 
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�19.00 “Co mogę zrobić dla lasu?”, Grześ Stopa, edukator przyrodniczy, nauczyciel 

�16.00 – 19.30 Aktywiści i aktywistki Obozu dla Puszczy (Obóz dla Puszczy) i Inicjatywy Dzikie 

Karpaty (Inicjatywa Dzikie Karpaty), które z przyjemnością porozmawiają z gośćmi o Puszczy, 

lasach w Polsce, aktywizmie proleśnym. 

�16.00 – 19.30 Warsztat dla dzieci: makieta-kolaż pt. “Jak powstają zmiany klimatu?”. Makietę 

zorganizują i zajmą się dziećmi Kasia - miłośniczka wilków, aktywistka Obozu dla Puszczy, 

Karolina - doktorka biologii, specjalistka od lisów workowatych i Ania - artystka od sztuk 

wszelakich. Warsztaty dla dzieci w różnym wieku. Zapewniamy opiekę dla dzieci. 

�17.30 – 19.00 Warsztat z rysowania drzew dla dzieci, poprowadzi Anna Kolińska 

�16.00 – 19.30 Filmy z Puszczy Białowieskiej i Karpat, luneta do obserwacji ptaków, zdjęcia 

Pauliny Mirowskiej i nagrania dźwiękowe z Puszczy Białowieskiej Joasi Bieńkowskiej 

 

� Żywienie 

�Jazdów 3/9, Motyka i Słońce 

�16:30 Warsztaty z szycia Woreczków Bazarowych – na kaszę, fasolę, orzechy… 

Podczas warsztatów porozmawiamy z zespołem “Eco_Bit” o tym jak ograniczyć obecność 

plastiku w naszym domu. Zwrócimy uwagę na nawyki które przyczyniają się do zanieczyszczania 

naszej planety. 

�17:30 Spotkanie z Kooperatywą Dobrze (Kooperatywa Dobrze) – prezentacja działań 

kooperatywy oraz szczegółowy opis kampanii Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni 

Polska „Nie kupuję w supermarkecie”. 

�18:30 Spotkanie z  Koalicja Żywa Ziemia 

�19:30 “Stan mazowieckich terenów uprawnych z dnia 23.04.2019”, prezentacja wywiadu 

przeprowadzonego z rolnikiem – solą nadbużańskiej ziemi. Komentarz Wojtka Mejora – 

edukatora, aktywisty, projektanta, zaangażowanego aktywnie w ruch kooperatyw spożywczych, 

oraz Koalicja Żywa Ziemia . 

�16:30 – 20:00 Bazarek ES – przynieś swoje przetwory domowe wraz z przepisem, sprzedaj lub 

wymień się z innymi klientami bazarku. 

�16.30 – 19.30 Stoisko Konopne Kuracje - dr Hempatic  - herbatka, biało, nasiona, olej i 

konopna medycyna 

 

� Odpowiedzielność korporacji i rządów 

�Jazdów 8/2, Osiem Przez Dwa 

�16.30 – 19.30 

Jaki wpływ na sytuację klimatyczną mają moje osobiste wybory? 

Ile rocznie dopłacasz do wydobycia węgla? Dlaczego taniej jest polecieć do Pragi, niż dojechać, 

do niej pociągiem? Dokąd ucieka europejskie CO2? Dlaczego energetyczny koncern Vatenfall 

pozwał Niemcy? Dlaczego obywatele Holandii pozwali swoje państwo? Co na temat zmian 

klimatycznych myślała Margaret Thatcher? 

Zapraszamy Cię na info-wystawę, która postara się odpowiedzieć na te i wiele innych pytań, ale 

najprawdopodobniej sprawi że postawisz sobie kolejne. Nie musisz do nas dotrzeć o konkretnej 

godzinie - czekamy na Ciebie z informacjami i przestrzenią do rozmowy przez cały czas trwania 

Akademii. Wspomogą nas pomoce graficzne i wideo-komentarze ekspertów: profesor Ewy 

Bińczyk - filozofki, autorki książki Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, oraz 

doktora Andrzeja Kassenberga - inicjatora i pierwszego przewodniczącego Komisji ds. Ocen 

Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska w Polsce i współzałożyciela Instytutu 

na rzecz Ekorozwoju. 

 

� Aktywizm - działajmy teraz! 

�Jazdów 3/5, Chata Numinosum 
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Aktywizm społeczny to sposób działania mający na celu doprowadzenie do określonych zmian. 

Samo słowo aktywizm zawiera w sobie „działalność” lub „działanie”, jako formę wyrażania 

swojego sprzeciwu. 

Aktywista oznacza kogoś, kto przejmuje inicjatywę w ramach ideałów, jakie wyznaje. Zgodnie z 

cytatem Ludwiga Feuerbacha: 

Tylko ten, kto ma odwagę absolutnie wszystko negować, posiada siłę, by tworzyć nowe! 

�16.30 – 20.00 Wystawa „Nasze postulaty, nasze transparenty”, Strajk dla Ziemi - Earthstrike PL 

�16.30 – 20.00 „Stacja” – tworzenie plakatów dla dzieci i młodzieży, Młodzieżowy Strajk 

Klimatyczny 

�16.30 – 18.30 Stół pytań i rozmów, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 

�16.30 – 17.10 Wykład na temat Panelu Obywatelskiego Monika Sadkowska (Fundacja Rozwój 

TAK - Odkrywki NIE) 

�17.30 – 18.10 Wykład o Self care, Karolina Woźniak (Inicjatywa z Natury Rzeczy) 

�18.30 – 20.30 „Akcja teraz – jak planować i wykonywać działania bez przemocy” Extinction 

Rebellion Polska 

�19.00 – 20.00 Obóz dla Klimatu – co to takiego, kto za tym stoi, gdzie, kiedy i jak można 

dołączyć ? 

 

� Wydarzenia artystyczne 

�16.30 – 20.00 Fontanna Józka Gałązki. Przynieście stare konewki, wiadra, miski, szklanki, 

kieliszki, lejki i szlauchy. Przyłączcie się do tworzenia rzeźby (Jazdów 3/9 Solatorium) 

�16.30 – 20.00 kolektywna instalacja – zapraszamy do uczenia się rzemiosła w duchu up-

recycle i dołożenia swoich elementów do rozrastającej się instalacji (Jazdów 3/9 Solatorium) 

�17:30 – 18:30 Warsztaty śpiewu improwizowanego prowadzone przez Gosię Wrzosek (Jazdów 

3/9 Solatorium) 

�20:30 – 22.00 Human Energy, pokaz filmu o alternatywnych sposobach wytwarzania 

elektryczności + rozmowa z twórcami (Jazdów 3/18 Dom Kultury Śródmieście - Rotacyjny Dom 

Kultury na Jazdowie) 

�20:00 – 21:00 Edka Jarząb (koncert) – Fak tekno where are the birds - live act złożony z 

nagrań zwierząt (Skwer Dialogu Społecznego - Otwarty Jazdów) 

�21:00 – 21.30 Stara Śpiewka (koncert) – Miłośniczki białego śpiewania pieśni ludowych 

(zazwyczaj), wielogłosowych (nie zawsze), archaicznych (często), słowiańskich (nie tylko). 

(Skwer Dialogu Społecznego - Otwarty Jazdów) 

 

�� Jedzenie - ogródek, Jazdów 3/9 (Solatorium), 16.30 do wyczerpania zapasów (Cafe Kryzys i 

Kuchnia Konfliktu) �� 

 

Przed Akademią wpadajcie na Wiosenny Marsz Klimatyczny – protest Dnia Ziemi | Earth Strike! 

 

Dzień wcześniej, 26 kwietnia, odbędzie się benefit w Komuna/Warszawa! 

 

Strajk dla Ziemi - Earthstrike PL / Earth Strike to międzynarodowy ruch obywatelski wywierający 

nacisk na rządy i korporacje w celu podjęcia natychmiastowych działań zapobiegających 

zmianom klimatu. Działamy poprzez organizowanie protestów i strajków pracowniczych oraz 

innych wydarzeń publicznych. W tym roku protestowaliśmy 15 stycznia (lub 15 lutego). Oprócz 

wydarzenia kwietniowego planujemy jeszcze jeden protest w okolicach 1 sierpnia oraz strajk 

generalny 27 września. Wydarzenia Earth Strike odbywają się w wielu miastach Polski i Świata. 

Współpracujemy z innymi ruchami obywatelskimi. Tworzymy dużą rodzinę ruchów, organizacji i 

pojedynczych osób, które chcą zostawić za sobą Ziemię zdatną do zamieszkania dla przyszłych 

pokoleń i innych gatunków. 
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