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Tytuł tegorocznego Zielonego Letniego Uniwersytetu to "Przekraczanie granic", zwrot o wielu 

znaczeniach i implikacjach, wspomaganych przez fakt, że ZLU będzie odbywać się w pobliżu 

granicy z Białorusią i Ukrainą, w regionie mieszania się wielu kultur, dialektów, języków i religii. 

  

Będziemy "przekraczać granice" budując koalicję polsko-ukraińsko-białoruską  przeciwko 

planowanej drodze wodnej E40 z Odessy do Gdańska, a także polsko-czesko-niemiecką koalicję 

przeciwko podobnemu projektowi E30 zagrażającemu Odrze.  

 

Tytuł ten ma również znaczenie w kontekście dzików i wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), 

jako że ma powstać 1200 km ogrodzenie wzdłuż wschodniej granicy Polski w celu powstrzymania 

rozprzestrzeniania się wirusa, zaledwie kilka kilometrów od miejsca ZLU. Ale czy można  narzucić 

granice dzikim zwierzętom? Obecnie rzeka Bug pełni rolę naturalnej granicy, ale przecież 

zwierzęta nie mają nic wspólnego z politycznym aspektem granic czy narodowości. 

  

Kolejnym kontekstem, do którego odnosi się tytuł, jest kontekst geopolityczny: relacje między Unią 

Europejską, której częścią jest Polska, a Ukrainą i Rosją. Te relacje, dzięki zewnętrznym naciskom 

ze strony Władimira Putina i Donalda Trumpa, jak i wewnętrznym ze strony polskich polityków, 

wydają się prowadzić do drugiej zimnej wojny. 

  

"Przekraczanie granic" odnosi się również do zmian klimatycznych, które są problemem 

przekraczającym wszelkie granice, podobnie jak problem zanieczyszczonego powietrza. Ponadto 

odnosi się do globalizacji, która doprowadziła do szybkiej ekspansji wielonarodowych korporacji i 

ich ponadnarodowej władzy i wpływu, de facto nie uznających żadnych granic.  
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Granice wpływają również na naszą żywność i sposoby jej wytwarzania oraz na konsekwencje 

wynikające z tych sposobów produkcji i reguł międzynarodowego handlu dla gospodarstw 

rodzinnych, środowiska i przyszłych pokoleń.  

 

Jako Zieloni staramy się także przekraczać "granice" narzucone przez dominującą rzeczywistość 

naszych miast. Wraz z ruchami miejskimi zrzeszonymi w Kongresie Ruchów Miejskich działamy na 

rzecz przekształcenia miast w przestrzenie zakorzenione w idei Commons - miejsc, które służą 

swoim mieszkańcom i wspierają wspólnotowe, zorientowane na społeczność mechanizmy 

podejmowania decyzji, a tym samym tworzenie bardziej otwartych i tolerancyjnych miast, w których 

między innymi kobiety mają równy głos. 

 

Krótko mówiąc, zielona polityka burzy wiele konwencjonalnych idei i wizji świata i wiele różnych 

granic. Nasz Zielony Letni Uniwersytet ma na celu pokazanie i wzmocnienie nowych, 

przekraczających granice wizji.  

 

Program ZLU, oprócz debaty otwierającej na temat przyszłości Europy w kontekście zmieniającej 

się geopolityki i zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, ogniskuje się wokół kilku 

głównych tematów:  

- Zmian klimatu i przygotowania do szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach;  

- Zielonych wizji rolnictwa, żywienia, rozwoju obszarów wiejskich i Wspólnej Polityki Rolnej;  

- Zielonych wizji samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów regionalnych i 

miejskich oraz z przekształceniami miast zgodnymi z ideałami ruchów miejskich;  

- Rzeczy Zielony Letni Uniwersytet w ramach współpracy z Koalicją Ratujmy Rzeki 

Oprócz kilku warsztatów, okrągłych stołów i debat ekspertów, odbędą się również dyskusje na 

temat walki z zanieczyszczeniem powietrza, miast równych szans, przeciwdziałaniu korupcji oraz 

roli sztuki i artystów w aktywizmie obywatelskim i politycznej transformacji Polski i Europy.  

 

W Janowie Podlaskim otwieramy się także na lokalną społeczność i lokalnych działaczy, aby 
usłyszeć od nich o ich marzeniach i osiągnięciach oraz dostarczyć im informacji o nowym zielonym 
transgranicznym projekcie. 
 
Kiedy: 12-15 lipca 2018 r. 
Gdzie:  Pensjonat "Uroczysko Zaborek" w Janowie Podlaskim  
 
TEMATY: Europa, granice, żywność i rolnictwo, rozwój lokalny i regionalny, miasta w kierunku dobra wspólnego, 

miasta równych szans, klimat i szczyt COP24, energia i zanieczyszczenia powietrza, artyści dla polityki, rzeki, 

korupcja 

TEMATY ŚRODOWISKOWE: Ekosystemy rzeczne, rolnictwo ekologiczne, konie, gospodarka wodna 

TEMAT LOKALNY: Kontekst wielokulturowości 

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE: Transmisje na żywo, media społecznościowe 

 
Zielony Letni Uniwersytet «Przekraczanie granic» jest organizowany przez Green European Foundation przy 
wsparciu Fundacji Strefa Zieleni, z finansowym wsparciem Parlamentu Europejskiego. 
Seminarium "Zielona wizja rolnictwa, żywienia i rozwoju obszarów wiejskich" oraz warsztat "W kierunku 
COP24" organizowane są we współpracy i przy finansowym wsparciu Fundacji Heinricha Boella w 
Warszawie.  
 
Debata na temat transformacji miast w kierunku Dóbr Wspólnych jest organizowana w ramach 
międzynarodowego projektu "Tworzenie społeczeństw społeczno-ekologicznych poprzez transformację 
miejskich Dóbr Wspólnych" przez Zieloną Fundację Europejską przy wsparciu Fundacji Strefa Zieleni, przy 
finansowym wsparciu Parlamentu Europejskiego. 
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Informacje ogólne 

 
Transfer z Warszawy:  
 

Specjalny autobus z Warszawy do Janowa Podlaskiego w dniu 12 lipca o godzinie 

12.30 (godzina do potwierdzenia); miejsce odjazdu: przed Pałacem Kultury i Nauki, od 

strony Al. Jerozolimskich. Wyjazd z Janowa Podlaskiego 15 lipca rano, przyjazd do 

Warszawy około godziny 14:00.  

W przypadku dojazdu samodzielnego lub w innym terminie prosimy o informację, 

pomożemy Ci zorganizować podróż: jest wiele autobusów z Warszawy do Janowa 

Podlaskiego (3 km) lub Białej Podlaskiej (20 km) oraz kilka pociągów do Białej Podlaskiej 

(20 km). Organizatorzy odbiorą na dworcu autobusowym lub kolejowym wszystkich gości 

podróżujących autobusem lub pociągiem. Zorganizujemy również transfer z lotniska w 

Warszawie do Janowa Podlaskiego dla tych międzynarodowych gości, którzy nie będą 

mogli skorzystać z naszego autokaru.  

 

Opłata za uczestnictwo i darowizny: 
 
Częściowo sponsorujemy zakwaterowanie i wyżywienie dla 80 osób: 40 prelegentów i 

prelegentek oraz 40 aktywistów i aktywistek uczestniczących. Są jednak aktywiści, którzy 

nie mogą zapłacić nawet obniżonej stawki 50% w wysokości 250 PLN, więc będziemy 

bardzo wdzięczni każdemu, kto będzie w stanie zapłacić więcej, aby utworzyć 

Fundusz Solidarnościowy, który pozwoli nam sfinansować zakwaterowanie i wyżywienie 

dla wszystkich, którzy nie mogą zapłacić pełnej opłaty za uczestnictwo. 

Dodatkowo w ośrodku możemy przyjąć 30 dodatkowych uczestników, którzy zapłacą za 

pełen koszt noclegu i wyżywienia (500 PLN za całość ZLU, zakwaterowanie w pokojach 

dwuosobowych oraz wegetariańskie i wegańskie posiłki).  

Ponadto mogą państwo również uczestniczyć w ZLU jako zewnętrzny uczestnik/czka. 

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w wykładach, debatach, warsztatach i 

okrągłych stołach bez zakwaterowania i wyżywienia są mile widziane prawie za darmo 

(tylko 10 PLN / dzień udziału w kosztach przerw kawowych zostanie pobrane w punkcie 

rejestracji). Istnieje także możliwość zakwaterowania na własny koszt nieopodal, prosimy 

o kontakt. 

Prowadzimy kampanię crowdfundingową na stronie pomagam.pl/ZielonyUniwersytet aby 

pokryć brakujące koszty ZLU i działania wspierające. Wpłacając 70 zł można otrzymać 

prezent w postaci pięknego artystycznego t-shirtu (z bawełny organicznej i Fair Wear) z 

którąś z grafik naszej uczestniczki Eli Hołoweńko lub innej zaangażowanej artystki Oli 

Wasilewskiej, a za 20zł można dostać piękną przypinkę „Jestem eko-feministką” z pracą 

Eli Hołoweńko. Zrób darowiznę na pomagam.pl/ZielonyUniwersytet i wyślij informację na 

fundacja@strefazieleni.org jaki prezent chciał-a-byś od nas otrzymać.  

../../../../../AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/Downloads/pomagam.pl/ZielonyUniwersytet
../../../../../AppData/Local/Packages/Ewa/Documents/FUNDACJA%20STREFA%20ZIELENI/Działania%20własne/PROJEKTY/Green%20Summer%20Academy%202018/pomagam.pl/ZielonyUniwersytet
mailto:fundacja@strefazieleni.org
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Program ogólny 

Czwartek 12.07  
Przyjazd od 15:00. 
17:30 - 19:00 "Janów Podlaski - życie w pobliżu granicy" - spotkanie z lokalnymi "aktorami zmian" i 
prezentacja transgranicznego polsko-ukraińsko-białoruskiego projektu regionalnego (tłumaczenie 
konsekutywne) 
19:00 – Wyjeżdżamy na happening „Siostry rzeki” nad Bugiem 
Od 20.00 Kolacja integracyjna w towarzystwie (wierszy) zaangażowanych poetek i poetów i gitary 
naszego gościa z Wielkiej Brytanii Andrew Willoughby z Green Economics Institute 
21:30 – Spotkanie integracyjne Zielonego Forum Kobiet 
 
Piątek 13.07 
Sesje plenarne: wystąpienia wprowadzające, prelekcje i debaty + 2 wykłady eksperckie + 
spotkania ad-hoc + film dokumentalny (we współpracy z festiwalem Afrykamera) 
(wcześnie rano: eko-wyprawy - rzeka, konie, rolnictwo ekologiczne, gospodarka wodna) 
 
Sobota 14.07 
12 warsztatów i szkoleń + spotkania informacyjne ad-hoc + happening dziecięcy kończący ZLU + 
kolacja i impreza  
(wcześnie rano: eko-wyprawy - rzeka, konie, rolnictwo ekologiczne, gospodarka wodna, w ciągu 
dnia: warsztaty ekologiczne i artystyczne dla dzieci / rodzin) 
 
Niedziela 15.07 
(wczesnym rankiem: eko-wyprawy: rzeka, konie, rolnictwo ekologiczne, gospodarka wodna) 
11:00 - (dla lokalnych rolników, we współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w 

Końskowoli, miejsce: ODG w Grabanowie) : projekcja filmu dokumentalnego "Plony przyszłości" i 

debata publiczna na temat rolnictwa ekologicznego i polityki rolnej UE 

 

 
Zielony Letni Uniwersytet 2017 r w Puszczykowie 
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Program 
Stan na dzień 2018-07-09 

 
 
Czwartek 12.07 
 

 

16:00 - 19:30 - (wyprawy) Rzeka, konie, gospodarstwo ekologiczne lub gospodarka wodna z przewodnikami 

(małe grupy)  

 

17:30 - 19:00 - (otwarte dla publiczności) "Janów Podlaski - projekty rozwoju lokalnego " - spotkanie z 

lokalnymi aktywnymi mieszkańcami i Wasylem Baitsymem, prof. Wiaczesławem Potapenko (Ukraina) oraz 

Jarosław Krogulec o lokalnych inicjatywach rozwoju w kontekście transgranicznym 

 

19:00 – Wyjeżdżamy nad Bug na happening „Siostry Rzeki”  

 

Od 20:00 - Kolacja integracyjna (w towarzystwie (wierszy) zaangażowanych poetek i poetów 
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Piątek 13.07 - wystąpienia plenarne, wykłady, film 
 
9:30 - 10:00 Przemówienia i wystąpienia otwierające  

 

CZĘŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ EUROPY 
 
10:00 - 12:00 

"Jaka przyszłość dla Europy Wschodniej w UE?" - debata      

Rebecca Harms (posłanka do PE, PE), Paweł Kowal (Kolegium Europejskie Natolin), 
Małgorzata Tracz (Partia Zieloni), Michał Sutowski (Krytyka Polityczna), Moderacja: 
Bartłomiej Kozek (GEJ) i Adam Ostolski (GEJ, Krytyka Polityczna, Partia Zieloni) 

CZĘŚĆ II SZTUKA A POLITYKA - ARTYWIZM 
 
12:00 - 13:00 

„Artyści jako agenci zmiany” – debata 
Ela Hołoweńko, Cecylia Malik, Michał Kasprzak, Joanna Kessler. Moderacja: Gert 
Roehrborn (HBS) 
 

 

„Artyści jako agenci zmiany” – debata 
Cecylia Malik, Ela Hołoweńko, Michał Kasprzak, Joanna Kessler.  
Moderacja: Gert Roehrborn (HBS) 
 

 Obiad  

CZĘŚĆ II MIASTA: W KIERUNKU DÓBR WSPÓLNYCH 
 
14:00 - 15:45 

"Tworzenie Społeczeństw Socjalno-Ekologicznych poprzez transformację miejskich 
Dóbr Wspólnych" - wykład, Dirk Holemans (Oikos / Groen) 

"Miasta w okresie przejściowym "- prezentacje i debata 

Dirk Holemans (Gandawa w transformacji z Michelem Bauwensem), Sergi Alegre (El Prat /  
Barcelona), Hanna Gill-Piątek (innowacyjne rewitalizacje w Łodzi), Marcin Gerwin (panele 
obywatelskie w Gdańsku i Lublinie), Roger Manser (London Great Parc), prowadzenie: 
Ewa Sufin-Jacquemart i Dagmara Misztela 

 
Przerwa kawowa 

CZĘŚĆ IV Seminarium „ZIELONA WIZJA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI”  
PARTNER: Fundacja im, Heinricha Boella, Warszawa 

 
16:00 - 17:45 

„Rewolucja żywnościowa i jej konsekwencje” - wykład otwierający 1 (video), Thomas 
Waitz, poseł do PE, Zarząd EGP 

„WPR dziś i jutro, perspektywa Zielona” - wykład otwierający 2, Andrzej Nowakowski 
(GGEP) 

 
 

"Od rolnictwa przemysłowego do agroekologii i suwerenności żywnościowej? " - 
debata 
Andrzej Nowakowski (ekspert Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim), dr Katarzyna 
Bańkowska (IRWiR PAN), Nina Bąk (Kooperatywa „Dobrze”),  Ben Lazar (Nyeleni Polska, 
permakultura), Dorota Metera (certyfikator, Maria Staniszewska (Polski Klub Ekologiczny,  
Adrian Sulikowski (rolnik konwencjonalny / Partia Zieloni:), Katarzyna Jagiełło 
(Greenpeace):, Justyna Zwolińska (SGGW, dobrostan zwierząt). Moderacja: Ewa 
Jakubowska-Lorenz, Fundacja im. H. Bölla Warszawa 

 

część V WYKŁADY  EKSPERCKIE 
 

 
18:00 - 19:45 
 

 
18:00 – 19:45  
 
 
 

20:00 - 21:00 
 
21: 00 - 22:00 

  
"Miasta-ogrody: Od Kolonii Wawelbergów do Szklanych Domów"- wykład Jarosława 
Malickiego, architekta (Partia Zieloni), prowadzenie: Irena Kołodziej 
 
„O smogu, dzieciach, starcach i klimacie czyli, jedynej racjonalnej strategii 
społeczno- gospodarczej Samorządów” – wykład dr Ludomira Dudy, prowadzi: Urszula 
Zielińska 
 

Kolacja 
 
"Pół roku z bosymi babciami!” - film dokumentalny Yasmin Kidwai, we współpracy z 
festiwalem AfryKamera (wprowadzenie: Przemek Stępień, dyskusja ad hoc po filmie) 
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Równolegle  w ramach „Rzecznego Uniwersytetu”:  
 
11:00 – 12:00  Wykład Jarosława Krogulca (OTOP) o wybranych zagrożeniach ekologicznych w 

Polsce, Białorusi i Ukrainie w związku z planami budowy drogi wodnej E40 z Odessy 
do Gdańska (streaming lub video).  

 

Sobota 14.07 - warsztaty równoległe, debaty i szkolenia  
 

Sala konferencyjna 1 
 (tłumaczenie PL / EN) 

Sala konferencyjna 2 
 

Sala konferencyjna 3 
"Rzeczny Uniwersytet” 

9:00 – 11:00 – „Gospodarka a 
zmiany klimatu”  
 
Gość: Rodger Manser, Andrew 
Willoughby 
 
Prowadzi: Przemek Stępień 
 

9:00 - 11:00 Praca – jaka 
przyszłość?  - Adam Ostolski i 
Bartlomiej Kozek  
 
- inspirowane wydaniem przez 
Green European Journal publika 
cji „Work on the horizon”  

9:00 - 11:00 Rzeki 
- wymiana wiedzy część I  
Przedstawiamy się (PL, UKR, BE, 
CZ, NIE) 
Prowadzenie: Ewa Leś i Sacha 
Maier 
Goście: Białoruś: Alesia 

Basharymava, Volha Kasevitch, 
Uladzimir Zuyeu, Ukraina: Petro 

Hrystiszyn, Heorhiy Veremiychyk, 
Oleksandr Husiev, Niemcy: 

Sascha Maier, Szwecja: Mikhail 
Durkin, Polska: Ewa Leś 

koordynatorka i członkowie i 
członkinie  KRR 

Przerwa Przerwa Przerwa 

11:30 - 13:00 "Zielona kampania 
przeciwko GMO - dlaczego i jak?" 
 
Prowadzenie: Ewa Sufin-Jacquemart 
Gość: Juliette Leroux (GGEP)  

11:30 - 13:00 Miasto Równych 
Szans 
Hanna Gill-Piątek, Agnieszka 
Grzybek (do potw.), Aleksandra 
Kołeczek 
lub #Metoo – debata z Elą 

Hołoweńko, Nicole Gruszka, 
Aleksandrą Kołeczek, Agnieszką 
Grzybek (do potw.), Małgorzatą 
Wochowska, Hanną Gill-Piątek  i in.  

11:30 - 13:00 Rzeki 
- wymiana wiedzy część II  
1. Żegluga rzeczna i 
hydroelektrownie a  zmiany klimatu  
- wprowadzenie Heorhiy 
Veremiychyk 
3. Lobbowanie w instytucjach 
unijnych – Iza Zygmunt 
Prowadzenie: Maria Staniszewska  

Lunch 
 

Lunch Lunch 

14: 00-16: 00 
Ekologiczno-artystyczne warsztaty plenerowe dla dzieci  

 

14:00 - 16:00 - Zielone media dla 
klimatu – warsztat  
Prowadzący: Katarzyna Ugryn 
Goście: Beata Nowak, Bartek Kozek, 
Jamie Kendrick (GEJ), Annabelle 
Dawson (GEJ), Monika Matus (Akcja 
Demokracja), Wojciech Szymalski 
(Instytut nrz. Ekorozwoju), Ilona Jędrasik 
(Client Earth Prawnicy dla Ziemi), Hanna 
Schudy (EKO-UNIA), Monika Sadkowska 
(RT-ON), Marcin Haremski (SMA) i in. 

14:00 - 16:00 Zielony program 
samorządowy: czyste 
powietrze, zielone miejsca 
pracy, zintegrowany transport 
publiczny, gospodarka 
odpadami 
 
Małgorzata Tracz i Paweł Pomian  
 

14:00 - 16:00  
Rzeki - grupy robocze koalicji 
E30 i E40 
 
E30 kierowana przez: Ewa Leś i 
Sacha Maier 
E40 kierowana przez: Maria 
Staniszewska i Petro Hrystiszyn 

Przerwa Przerwa Przerwa 

16:30 - 18:30 W kierunku COP 24 - 
okrągły stół 
 
Prowadzenie: Ewa Sufin-Jacquemart 
i Artur Wieczorek 

Goście: Anna Manser, Roger Manser, 

Beata Nowak (Zielone Wiadomości), 

Monika Matus (Akcja Demokracja), 

Wojciech Szymalski (Instytut nrz. 

16:30 - 18:30 Seminarium 
"Rolnictwo ekologiczne ...": 
"Jak można rozwijać rolnictwo 
ekologiczne w Polsce i UE" – 
okrągły stół 
 
Prowadzenie: Iza Mier i Julia 
Rokicka 
 
 
Goście: Monika Styczek-Kuryluk, 

16:30 - 18:00  
Rzeki - plan działania 
 
Prowadzenie: Izabela Zygmunt i 
Ewa Leś 
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Ekorozwoju), Ilona Jędrasik (Client Earth 

Prawnicy dla Ziemi), Hanna Schudy 

(EKO-UNIA), Monika Sadkowska (RT-

ON), Marcin Haremski (SMA) , Patryk 

Białas (Skype), Maciej Smykowski 

(Partia Zieloni Katowice), Katarzyna 

Ugryn (HBS), Andrew Willoughby (GEI) i 

in. 

Andrzej Nowakowski, Dorota 
Metera, dr Katarzyna Bańkowska, 
Ben Lazar, Robert Kuryluk i inni 

 
18:45 – 20:00  Podsumowanie i zamknięcie Zielonego Letniego Uniwersytetu, happenning dzieci 
 
Wieczór integracyjny 20:00 - 0:00  kolacja i party 
 
Spotkania ad hoc w czwartek, piątek i sobotę: 
- Spotkanie z Sergi Alegre dotyczące sytuacji politycznej w Hiszpanii i Katalonii (propozycja: w 

czwartek po kolacji lub w piątek 17-18)  
- Spotkanie z Vereną Günter (przez Skype), koordynatorką Europejskich Dni Działania 2018 w 

ramach europejskiej kampanii “Dobre jedzenie, Dobre rolnictwo” (sobota 14-16) 
- Daniela Grzesińska i Aleksandra Zienkiewicz – Dobre praktyki w zarządzaniu zielenią w mieście 

(piątek) 
- „Równe traktowanie w polskiej szkole. Dzieci z doświadczeniem migracji w polskim systemie 

edukacji” - Anna Grudzińska, prezentacja filmów z cyklu "Narracje migrantów" (piątek). 
- „Praktyka ekopoezji” – Sylwia Głuszak (piątek) 
- „Artywizm w praktyce” – Michał Kasprzak i Joanna Kessler (w tym pokaz filmiku 

dokumentalnego o poetyckiej pracowni transparentów i  marszu antyfaszystowskim, 17min.) 
(piątek) 

Inne spotkania ad-hoc będzie można zaproponować na miejscu, ponieważ będzie specjalne miejsce dla 
nich.  
 

niedziela 15.07 
 
7.00 - 9.00 - (wyprawy) Rzeka, konie, rolnictwo ekologiczne, gospodarka wodna 
7:30 - 10:00 -  Śniadanie 
10:00 - Wyjazd - specjalny autobus do Warszawy, przyjazd do Warszawy ok. 14:00 (w pobliżu Dworca 
Centralnego) 
(Pozostają na miejscu i wracają na własną rękę uczestnicy wydarzenia): 

11:00 - 14:00 - (dla miejscowych rolników, we współpracy z Centrum doradztwa rolniczego w 
Grabanowie)  Pokaz filmu dokumentalnego „Plony przyszłości” i debata publiczna na temat rolnictwa 
ekologicznego i unijnej polityki obszarów wiejskich. Udział biorą:  Dorota Metera (ekspertka ds. 
rolnictwa ekol.), Andrzej Nowakowski (ekspert z Parlamentu Europejskiego), Ben Lazar 
(permakultura/Nyeleni Polska), Robert Kuryluk i Monika Styczek-Kuryluk (rolnicy ekologiczni, EKOLAND 
lubelski), Ewa Jakubowska-Lorenz (HBS Warszawa), Izabela Mier (Kooperatywa „Dobrze”), Kazimiera 
Kuresza, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grabanowie. Prowadzi: Ewa Sufin-Jacquemart 
 

Kolory: 
Lokalny rozwój w regionie, w którym odbywa się ZLU 
Zielona wizja dla rolnictwa, żywienia i rozwoju obszarów wiejskich 
Zieloni dla samorządności lokalnej 
Rzeczny Zielony Uniwersytet 
Zmiana klimatu i szczyt klimatyczny COP 24 
Artywizm, sztuka zaangażowana 

 

Kontakt: 
Ewa Sufin-Jacquemart  
+ 48-664673700 
ewa.sufin@strefazieleni.org 
 

Juliusz Adel (zakwaterowanie, wyżywienie, 
transfery) 
+ 48-502685276 
Juliusz.adel@partiazieloni.pl 

Adres organizatora: Fundacja Strefa Zieleni, ul. E. Schroegera 28, 01-822 Warszawa, Polska 

mailto:ewa.sufin@strefazieleni.org
mailto:Juliusz.adel@partiazieloni.pl
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Adres do korespondencji: Fundacja Strefa Zieleni, ul. Marszałkowska 53 lok. 46, 00-676 Warszawa, Polska 

 
Koszt do 25 czerwca, po tej dacie pełna opłata 500 PLN (570 PLN z przejazdem autobusem): 
 

Kategoria uczestników * Brak transferu z Warszawy z transportem autobusem z 
Warszawy 

Panelista, moderator Zieloni 150 zł 220 zł 

Panelista, moderator Goście 150 zł (tylko w przypadku 3 nocy) 150 zł 

Pozostali uczestnicy  
(Zieloni, aktywiści, NGO) 

250 zł 320 zł 

Pozostali uczestnicy  500 zł 570 zł 

Więcej niż jeden uczestnik z tej 
samej rodziny  
Tylko dla rodzin zielonych i 
zaproszonych gości 

dorosłych 200 PLN, dziecko 50 PLN Dorosły 270 PLN, dziecko 50 PLN 

Uczestnicy zewnętrzni  
(bez zakwaterowania, bez 
wyżywienia, z wyjątkiem przerw 
kawowych) 

10 PLN / dzień   

* Osoby w gorszej sytuacji materialnej, prosimy o kontakt, będzie Fundusz Solidarnościowy 

Opłata powinna być uiszczana przez przelew bankowy na konto Fundacji Strefa Zieleni: 

66 1020 1097 0000 7602 0237 0450,  tytuł: "Opłata za udział w Zielonym Letnim Uniwersytecie" 

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


