Zielona Fundacja Europejska w partnerstwie z Fundacją Strefa Zieleni, dzięki wsparciu Fundacji
im. Heinricha Bölla w Warszawie i przy dofinansowaniu Parlamentu Europejskiego,
zapraszają na

Zielony Letni Uniwersytet : “ Hope and cope”
w Puszczykowie k. Poznania, w dniach 13-16 lipca 2017

Po dobrych doświadczeniach lat 2015 i 2016 kontynuujemy organizowanie Zielonego Letniego
Uniwersytetu w Polsce. Spotykamy się w roku niezwykle ważnym dla UE, z negocjacjami Brexitu,
wyborami we Francji, Niemczech i Holandii, z nieprzewidywalnym prezydentem USA Donaldem
Trumpem i kryzysem demokracji w Polsce i na Węgrzech. To wszystko wpłynie na globalną
politykę klimatyczną i implementację Porozumienia Paryskiego. Przed przyszłorocznymi wyborami
samorządowymi w Polsce skupiamy się także na roli regionów i miast w drodze do społeczeństwa
niskoemisyjnego i innych progresywnych transformacji. Sprawdzimy czy europejski Pakt
Amsterdamski może odegrać rolę w tej transformacji. Jednym z filarów zielonej wizji jest
zrównoważony rozwój, dla którego zachowanie dla przyszłych pokoleń czystego środowiska i
bogatej bioróżnorodności są równie ważne co krótkoterminowa efektywność gospodarcza i
społeczna sprawiedliwość.
Nasz Zielony Letni Uniwersytet zapewnia daje możliwość uczestnikom wejścia w kontakt z żywą
przyrodą dostarczając im dodatkowej wiedzy, wrażliwości i motywacji do ochrony przyrody i
politycznej reprezentacji jej interesów. Mega projekty transeuropejskich dróg wodnych, które
stanowią zagrożenie dla głównych polskich rzek, razem ze źle wdrożoną Ramową Dyrektywą
Wodną UE, to tematy dla których ekosystemy wodne są w centrum uwagi wypraw przyrodniczych
naszego Zielonego Letniego Uniwersytetu, odbywającego się w otulinie Wielkopolskiego Parku
Narodowego.
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Ponieważ kraje wschodniej Europy mają wiele wspólnych wyzwań specyficznych dla
postkomunizmu, zaprosiliśmy przedstawicieli Zielonych z Czech i Węgier, ale także od naszego
sąsiada spoza UE, Ukrainy. Będziemy wymieniać się poglądami i doświadczeniami i uczyć się od
siebie nawzajem. Obecność ruchów miejskich, organizacji pozarządowych, aktywistów lokalnych
pomoże rozwijać współpracę w przyszłości, kontynuując inicjatywę European Ideas Lab Zielonych
Europejskich.
Przyszedł czas, że musimy się dokształcać i debatować o tym, co ludzie uważają za
najważniejsze, tzn. o ekonomii i działalności gospodarczej. Zapraszamy na seminarium "Zielona
Gospodarka na Zielonym Letnim Uniwersytecie 2017" zorganizowane przez Fundację Strefa
Zieleni we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie, jako niezależny element
ZLU. Wykład wprowadzający i debata plenarna w piątek, a w sobotę dwa warsztaty tematyczne
pozwolą uczestnikom ocenić różne koncepcje, które Zieloni proponują lub wspierają jako
odpowiedzi na rosnące wyzwania współczesnego świata. Zajmiemy się nie tylko ogólnymi ideami,
ale także konkretnymi rozwiązaniami lokalnymi.
W Puszczykowie otwieramy się na problemy lokalnej społeczności, miasteczka położonego w
otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, który obchodzi 60. rocznicę powstania. Jaki kierunek
rozwoju może zostać nadany temu unikalnemu miejscu?
Kiedy:
Gdzie:

13-16 lipca 2017
Puszczykowo k. Poznania, Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie, ul. Adama Wodziczki

3, 62-040 Puszczykowo, tel. (48) 61-8-194-647

Rejestracja: www.zielonyuniwersytet2017.evenea.pl
Dojazd:
z Warszawy specjalnym autokarem (patrz: informacje ogólne poniżej) lub pociągiem do Poznania,
stamtąd pociągiem podmiejskim lub autobusem do Puszczykowa. Ośrodek znajduje się 400m od stacji PKP (aleja leśna
przy przejeździe kolejowym). Z lotniska: odbiór zapewniony w miarę możliwości przez organizatora .
NAJWAŻNIEJSZE TEMATY:
TEMATY EKOLOGICZNE:
TEMAT LOKALNY:
UMIEJETNOŚCI:

EUROPA, EKONOMIA, SAMORZĄDY I MIASTA, KLIMAT, GENDER
RZEKI, JEZIORA I EKOSYSTEMY WODNE; STARE DRZEWOSTANY
MIASTECZKO W SĄSIEDZTWIE PARKU NARODOWEGO
KOMUNIKACJA INTERNETOWA: STREAMING, WEBINAR, VIDEO-KONFERENCJE

(w ramach projektu międzynarodowego GEF: „Digital Commons”)

Informacje ogólne

Transport z Warszawy:
Organizujemy specjalny autobus z Warszawy do Puszczykowa 13 lipca o 12:00 (godz.do
potwierdzenia; Spotkanie przed Pałacem Nauki i Kultury, od strony al. Jerozolimskich pół godziny
przed) i odpowiednio z Puszczykowa do Warszawy 16 lipca, przybycie do Warszawy około 14:00.
W przypadku innych terminów przyjazdu / wyjazdu: prosimy o informację, pomożemy Państwu
zorganizować podróż: jest lokalny pociąg z Poznania do Puszczykowa (20 min, miejsce
wydarzenia znajduje się bardzo blisko dworca kolejowego, ale jest ukryte w lesie); Cena taksówki z
lotniska to około 80 PLN. Organizatorzy postarają się zapewnić odbiór z lotniska samochodem
wszystkich gości podróżujących samolotem. Transfery będą również organizowane z dworca z
Poznania. Proszę nas informować o ew. trudnościach z dojazdem.
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Opłaty za uczestnictwo i darowizny:
Zasponsorowaliśmy
zakwaterowanie
i
wyżywienie
dla
80
osób:
30
1
mówców/moderatorów/organizatorów oraz 50 osób płacących obniżoną opłatę za uczestnictwo .
Można jednak uczestniczyć w Zielonym Letnim Uniwersytecie jako zewnętrzny uczestnik: możemy
zarezerwować więcej pokoi za 40 PLN /osoba/dobę w pokojach dwuosobowych, w hotelu w
Puszczykowie, z którym mamy umowę. W takim przypadku prosimy o kontakt. Wszyscy
zainteresowani udziałem w wykładach, debatach i warsztatach bez zakwaterowania i posiłków są
mile widziani (opłata 20 zł/dzień jako udział w kosztach przerw kawowych będzie pobrana przy rejestracji;
istnieje możliwość wykupienia dodatkowo obiadu lub kolacji w cenie 25zł, po zgłoszeniu dzień wcześniej).
Wszelkie dodatkowe darowizny są mile widziane, jako, że ZLU jest dla nas wielkim wysiłkiem finaansowym

Program ogólny

Czwartek 13.07
Przybycie, wyprawy przyrodnicze w terenie (rzeka, jeziora, podmokłe tereny, obserwacja ptaków), 17:00 19:00 "Puszczykowo - miasto w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego" - spacer po spotkaniu z
aktywnymi mieszkańcami Puszczykowa oraz w tym samym czasie inne mniejsze spotkania tematyczne;
Ognisko integracyjne wieczorem (o godzinie 19:30)
Piątek 14,07
Sesje plenarne: główne wykłady i debaty + 1 lokalna debata w Poznaniu + kolacja i film w Puszczykowie
(Wczesny poranek: wyprawy przyrodnicze: nad rzekę, jeziora, tereny podmokłe i obserwacja ptaków)
Sobota 15.07
12 sesji tematycznych + kilka spotkań roboczych + przygotowanie do wypraw przyrodniczych. Dla dzieci:
warsztaty ekologiczne w terenie. (Wczesny poranek: wyprawy przyrodnicze: nad rzekę, jeziora, tereny
podmokłe i obserwacja ptaków)
Niedziela 16.07
Wyprawy przyrodnicze: nad rzekę, jeziora, tereny podmokłe i obserwacja ptaków; wyjazdy;
8:30-10:00 Spotkanie klimatyczne przy śniadaniu z prof. Zbigniewem Kundzewiczem. 11:00 miejscowa
debata publiczna na temat globalnej odpowiedzialności w Muzeum Arkadego Fiedlera, wielkiego polskiego
podróżnika i pisarza
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Kwoty opłat dla uczestników są podane w tabeli na końcu tego dokumentu
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Program
Czwartek 13 lipca
16:00 – 19:00 – (wyprawy) River, lakes and wet areas wild life expeditions with guides (one small group)
16:00 - 17:00 – (konieczne auta) wycieczka do Rogalina (8 km) – rezerwat bardzo starych dębów
17:00 - 18:00 - (nieformalne spotkanie pytań i odpowiedzi) Klaus Linsenmeier i Irene Hahn-Fuhr –
niemieccy Zieloni przed wyborami do parlamentu
17:00 – 19:30 – (otwarte dla publiczności) „Puszczykowo – miasteczko w sąsiedztwie Wielkopolskiego
Parku Narodowego” – wizyta w Puszczykowie i spotkanie z aktywnymi mieszkańcami w walce o model
rozwoju miasta
17:00 - 19:00 - (spotkanie koordynacyjne) "Digital commons" - przygotowanie transmisji, seminariów
internetowych oraz wideokonferencji
19:30 - ognisko integracyjne lub kolacja (w zależności od warunków pogodowych)
Piątek 14 – sesje plenarne: wystąpienia, wykłady, debaty, debata publiczna w Poznaniu oraz
kolacja/impreza
9:30 – 10:00
Wystapienia otwierające: Ewa Sufin-Jacquemart (FSZ), Lucile Schmid (GEF),

Irene Hahn-Fuhr (HBS Warszawa)
CZ. I

PRZYSZŁOŚĆ EUROPY I POLSKI W UE

10:00 - 11:30

“Europa po Brexicie. Czy zielona transformacja będzie nadal możliwa?”–
debata Debata ta jest częścią międzynarodowego projektu GEF "Potencjalny wpływ Brexitu na
perspektywę zielonej transformacji w Europie "( Streaming, webinar lub nagranie)
Wprowadzenie: Philippe Lamberts, GGEP (video) i Dr Ray Cunningham (Grean House, UK) Debata:
Dr Ray Cunningham, Lucile Schmid (GEF / FEP, Francja) – do potw., Marek Kossakowski (Partia
Zieloni), Kuba Gogolewski (Fundacja RT-ON), Prezentacja: Ewa Sufin-Jacquemart (FSZ), Moderator:
Bartłomiej Kozek (GEJ)
Brexit będzie miał ogromny wpływ na gospodarkę Wielkiej Brytanii i UE oraz na praktycznie każdy
obszar polityki, co zmusza do podjęcia odpowiedniej polityki informacyjnej i publicznej dyskusji na
temat tego wpływu oraz koniecznych do podjęcia decyzji. Poza tym, sytuacja ta stawia pod znakiem
zapytania spójność i skuteczności UE jako tworu politycznego i jako napędu dla zielonego ruchu.
Zieloni są przekonani, że kraje europejskie mogą szybciej przejść na zrównoważony
rozwój jako jedno koordynowane ciało polityczne (UE) niż jako pojedyncze państwa lub
społeczeństwa, ale to założenie może wymagać ponownego zbadania.

CZ. II

EKOLOGIA POLITYCZNA

11:45 - 13:15

Mega projekty transportowe w UE – komu są potrzebne, jak się im sprzeciwiać, jakie
mamy alternatywy?– debata – w partnerstwie z Koalicją Ratujmy Rzeki (KRR)

CZ. III

Karima Delli, GGEP, przewodnicząca Komisji TRAN w PE (do potw..), Evgienya Chirikova – rosyjska
aktywistka ekologiczna, dr Marta Majka Wiśniewska (UW/KRR), Vasyl Baitsym (Zielona Partia
Ukrainy), Wojciech Makowski (KRM, ekspert ds. zrównoważonego transportu); moderacja: Izabela
Zygmunt.
(Streeming, webinar lub nagranie)
Obiad
SEMINARIUM “ZIELONA ECONOMIA” – PARTNER: FUNDACJA IM. HEINRICHA BOELLA (HBS) W
WARSZAWIE

14:15 - 15:15

Odpowiedzi zielonej ekonomii na wyzwania dzisiejszego świata – wykład i debata
Miriam Kennet, Green Economics Institute / IGEJ, Oksford, Wielka Brytania
Prowadzi: Ewa Sufin-Jacquemart
(Streaming, webinar lub video-konferencja)

15:15 - 16:45

Czy „zielona ekonomia” wolnorynkowa pozwoli uniknąć globalnej katastrofy? –
debata Uczestnicy:
Lili Fuhr (HBS Berlin), Dr. hab. Karolina Safarzyńska (UW); Krzysztof Lewandowski (ekspert
ds. waluty suwerennej), Piotr Barczak (EEB), Ewa Charkiewicz (Think Tank Feministyczny);
Moderacja: Klaus Linsenmeier, HBS w EU (Bruksela)

(Streaming, webinar lub nagranie)
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Przejazd do Poznania
CZ. IV

DEMOKRACJA MIEJSKA DLA PROGRESYWNYCH MIAST
Debata publiczna w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny, Al. Niepodległosci 10, sala 408A,
zorganizowana w partnerstwie Fundacji Strefa Zieleni i Kongresu Ruchów Miejskich

18:30 - 20:00

Nowa demokracja miejska. Jak ruchy miejskie i progresywni włodarze przekształcają
miasta?
Wstęp: dr Elżbieta Korolczuk (video). Uczestnicy: Jacek Jaśkowiak (prezydent Poznania),
Małgorzata Tracz (Partia Zieloni), Hanna Gill-Piątek (KRM), Adam Ostolski (Krytyka
Polityczna), Monika Matus (RT-ON), moderacja: Lech Mergler i Lidka Makowska (KRM)

(Streaming, webinar lub nagranie)
20:30 - 21:30
21:30 – 23:30

Przejazd do Puszczykowa

Kolacja
„Nasze jutro” film dokumentalny i krótka debata

Sobota 15 – równoległe warsztaty i inne sesje
Sala konferencyjna
Sala 1
(tumaczenie PL/EN)
9:00
–
11:00
Zielone 9:00 – 11:00 – Sejmik
sieciowanie
Green European wojewódzki – kompetencje,
Foundation, Green European Journal, funkcjonowanie, wybory
Heinrich Boell Foundation, Green Teoria i praktyka
Economics Institute (UK), Green House
(UK), Partia Zieloni, Green Party of
England and Wales, Ukrainian Green
Party, Koalicja Ratujny Rzeki (KRR),
Kongres Ruchów Miejskich, “Dziewuchy
dziewuchom” Łódź, Fundacja RT-ON”,
Bankwatch network
Prowadzi: Izabela Zygmunt

(Streaming, webinar lub nagranie)

break
11:30 – 13:00 Seminarium
„Zielona
ekonomia”:
„Czy
gospodarka
obiegu
zamkniętego jest najlepszym
rozwiązaniem?” – warsztat
Piotr
Barczak,
EEB,
Tomasz
Wojciechowski, IGOZ, Julia Rokicka
(Stowarzyszenie
Biorecyklingu).
Prowadzi: Piotr Barczak-do potw.
(Streaming, webinar lub nagranie)

Lunch
14:00-16:00

Sala 2
9:00 – 11:00 Pieniądze,
waluty, podatki – szukając
nowych, zrównoważonych
rozwiązań –

Wojciech Kłosowski, Małgorzata
Chyła. Prowadzi: Marcin Wrzos

Jan Chudzyński i Krzysztof
Lewandowski. Prowadzi: Jan
Chudzyński

(Streaming, webinar lub nagranie)

(Streaming, webinar lub nagranie)

break
11:30 – 13:00 Jak zbudować
progresywną koalicję
lokalną – Wrocław

11:30 – 13:00 Kampania
„Polska oddycha” – spotkanie
grupy roboczej

break

Małgorzata Tracz, Maciej Słobodzian,
Aleksandra Zienkiewicz, dwoje
reprezentantów Partii Razem
Wrocław
Prowadzi: Małgorzata Tracz

Prowadzą: Aleksandra Kluczka,
Maciej Smykowski, Ewa SufinJacquemart

Lunch

Lunch

Justyna Odrzykoska: warsztaty ekologiczne dla dzieci w plenerze

14:00 – 16:00 Zielone miasto,
14:00 – 16:00
„Europa jako przestrzeń dla Zielony region – od program do
praktyki
ekologii” – okrągły stół
Edouard Gaudot, Karima Delli lub Lucile
Schmid, Evgenya Chirikova (RU), Jitka
Nesrstová (CZ), Dr Ray Cunningham
(UK), Cecylia Malik i in. członkowie KRR
i aktywiści ekologiczni, Zieloni politycy
zaangażowanie
w kampanie proekologiczne ze wszystkich obecnych
krajów Prowadzi: Edouard Gaudot z
pomocą Ewy Sufin-Jacquemart

Maciej
Wudarski
(wice
prez.
Poznania), Sylwia Kowalska (radna,
“Czas
mieszkańców”
Torun),
Wojciech
Kłossowski
(lekcje
z
Gorzowa Wlkp.), moderator: Jakub
Gołębiewski (Partia Zieloni)

(Streaming, webinar lub nagranie)

14:00 – 16:00
„Co z tym klimatem? – od Paryża
do Katowic”
prof.Piotr Tryjanowski (Poznański
Universiytet Nauk o życiu),Urszula
Stefanowicz (Koalicja Klimatyczna),
Monika Matus lub KubaGogolewski
(RT-ON)-tbc., Dorota Metera – tbc.
Moderacja: Hanna Schudy, EKOUNIA (Streaming, webinar lub

nagranie)
*COP 24 w 2018 odbędzie się w Katowicach
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Break

break

break

16:30 – 18:30 Seminarium
„Zielona
ekonomia”:
„Ekonomia Dóbr Wspólnych w
praktyce”
–
okrągły
stół

16:30 – 18:30 – Zielone miasto,
zielony region – strategie
electoralne: rady osiedlowe.
Dlaczego, po co, jak przygotować
I przeprowadzić wybory? Paweł
Pomian, Maciej Słobodzian,
Dorota Bonk-Hammermeister i in..
Prowadzą: Paweł Pomian I Maciej
Słobodzian

16:30 – 18:30 Walka o prawa

(kooperatywy
spożywcze
i
spółdzielnie
i
wspólnoty
enegretyczne) Jakub Rok-do potw.,
Katarzyna Ugryn (HBS), Anna Krenz.
Prowadzi:: Ewa Sufin-Jacquemart

reprodukcyjne kobiet –
partnersiwo Partii Zieloni z
kolektiywem z Łodzi Dziewuchy
Dziewuchom. Prowadzą:
Magda Wielgołaska i
Aleksandra Kołeczek
(Streaming,
nagranie)

webinar

lub

(Streaming, webinar lub nagranie)

18:45 – 19:30 Podsumowanie i
zamknięcie ZLU
-

Polsko-Ukraińskie spotkanie robocze – do zaplanowania na zewnątrz, na swiezym powietrzu
Spotkanie Ostrej Zieleni - do zaplanowania na zewnątrz, na swiezym powietrzu lub w sali
Spotkanie Kolicji Ratujmy Rzeki z Karimą Delli - do zaplanowania na zewnątrz, na swiezym powietrzu
lub w sali
Spotkanie Karimy Delli i/lub Edouarda Gaudot i/lub Lucile Schmid nt sytuacji francuskich Zielonych
po wyborach - do zaplanowania na zewnątrz, na swiezym powietrzu lub w sali

Kolacja/impreza 20:00 – 0:00
Wieczorem:
19:30 – 20:30 - Wild life river, lake, wet areas expeditions: przygotowanie dla uczestników wyprawy porannej

Niedziela 16
7:00 - 9:00 – (wyprawy) Rzeki, jeziora i ekosystemy wodne, obserwacja ptaków
Śniadanie 7:30 - 10:00
8:30 (dla zainteresowanych) – śniadanie z prof. Zbigniewem Kundzewiczem, badaczem klimatu
współpracującym z IPCC
10:00 – wyjazd autokaru do Warszawy, przyjazd do Warszawy ok. 15:00 (w pobliżu PKiN)
11:00 – spotkanie publiczne w Muzeum Fiedlera pt „Od Puszczykowa do Indonezji czyli o naszej
globalnej odpowiedzialności”
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Kontacts:
Ewa Sufin-Jacquemart
Ph: +48-664673700
ewa.sufin@strefazieleni.org

Wojciech Kubalewski (video)
Ph: +48-799030509
Wojciech@kubalewski.pl

Juliusz Adel (accommodation)
Ph: +48-502685276
Juliusz.adel@partiazieloni.pl

Adres oficalny: Fundacja Strefa Zieleni, ul. E. Schroegera 28, 01-822 Warszawa
Adres pocztowy: Fundacja Strefa Zieleni, ul. Marszałkowska 53 lok. 46, 00-676 Warszawa
Kategorie uczestników*

Bez
transferu
busem
z
Warszawy
60 PLN
40 PLN
120 PLN
240 PLN
Dorosły 80 PLN, dziecko 40 PLN

Z przejazdem autokarem z/do
Warszawy
80 PLN
140 PLN
120 PLN
200 PLN
320 PLN
Dorosły 160 PLN, dziecko 40 PLN

Panelista , moderator Zieloni
Panelista, moderator Goście
Studenci, emeryci
Ostra Zieleń
Inni uczestnicy (Zieloni)
Inni uczestnicy
Wiecej niż jedna osoba z tej
samej rodziny
Taryfa tylko dla Zielonych i
zaproszonych gości
Uczestnicy
zewnętrzni
(bez
20 PLN / dzień
noclegów, bez wyżywienia z
wyjątkiem przerw kawowych)
* osoby o dużych trudnościach finansowych proszone są o skontaktowanie się z organizatorami, znajdziemy
rozwiązanie

Opłata musi być wniesiona przed wyjazdem na ZLU, przelewem na rachunek Fundacji Strefa
Zieleni:
66 1020 1097 0000 7602 0237 0450
tytuł: ”uczestnictwo w ZLU”
(z zagranicy: IBAN: PL66 1020 1097 0000 7602 0237 0450, Swift/BIC: BPKOPLPW)
Kolory:
Temat Puszczykowo
Seminarium „Zielona ekonomia”
Zielone i progresywne miasta, samorządy lokalne
Zmiany klimatu i Porozumienie Paryskie
Debata publiczna w Poznaniu
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