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Program konferencji:  
 
09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników i uczestniczek, wydawanie materiałów konferencyjnych  
10.00 – 10.30 Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników, przedstawienie programu konferencji, 
przedstawienie zespołu projektu oraz ekspertów i ekspertek wspierających projekt  
10.30 – 12.30 Prezentacje ekspertów i ekspertek wspierających projekt: 
 

 Główne źródła niskiej emisji – Kamila Musiatowicz 
 Zagrożenia związane z wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza i korzyści 

wynikające z jego ograniczania – Michał Wolny  
 Edukacja jako metoda przeciwdziałania niskiej emisji - Weronika Piestrzyńska 

 
12.30 – 13.00 Obiad  
13.00 – 13.15 Prezentacja założeń i harmonogramu projektu, uczestnictwo w projekcie szkoleniowym 
z perspektywy nauczyciela oraz szkoły, wstępna prezentacja narzędzi edukacyjnych dostępnych w 
projekcie  
13.15 – 13.45 Sesja pytań i odpowiedzi  
13.45 – 14.00 Przedstawienie kadry trenerskiej, podział na cztery grupy szkoleniowe 
14.00 – 16.00 Warsztat „Jak uczyć o niskiej emisji w szkole?”  
16.00 – 16.30 Przerwa kawowa  
16.30 – 17.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 

 

„Weź oddech” to program Centrum Edukacji Obywatelskiej z zakresu edukacji ekologicznej, 
skierowany do nauczycieli i nauczycielek z województw mazowieckiego, lubelskiego, 

świętokrzyskiego i łódzkiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.  Ma on na celu 
podnoszenie świadomości młodzieży, nauczycieli/ek i społeczności lokalnych na temat ochrony 

czystości powietrza (głównie ograniczania niskiej emisji) oraz budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego w tym zakresie. „Weź oddech” jest projektem dofinansowanym przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 

 

 

Eksperci/ekspertki i trenerzy/trenerki:  

Kamila Musiatowicz - przyrodnik z wykształcenia i zamiłowania. Prezes Fundacji alter eko, członek 
Zarządu Stowarzyszenia Zielone Mazowsze. W swoim dorobku ma pracę w prestiżowych organizacjach 
ekologicznych w kraju i za granicą, m.in.: Centre Ecologie et de la Jeunesse (Luxemburg), WWF. W 
najstarszej organizacji ekologicznej w Polsce - Zarządzie Głównym Ligi Ochrony Przyrody, przez lata 
pełniła funkcję szefa działu merytorycznego. Jest autorem licznych artykułów, opracowań i audycji, 
raportów i publikacji dotyczących przyrody, ekologii i ochrony środowiska, a także animatorem i 
trenerem edukacji ekologicznej, fundraisingu i zarządzania III sektorem. Pełni funkcję przedstawiciela 
organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym RPO woj. mazowieckiego.  
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Weronika Piestrzyńska - doradca ds. komunikacji w międzynarodowej organizacji HEAL Polska (Health 
and Environment Alliance), analizującej wpływ środowiska na zdrowie obywateli Unii Europejskiej. 
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, od lat związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych. 
Posiadając doświadczenie w sektorze publicznym (pełniła funkcję Podinspektora w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Łódzkiego), współpracowała z międzynarodowymi organizacjami, 
takimi jak CIDSE czy Bankwatch Network, zawsze pracując blisko tematyki środowiska, zrównoważonego 
rozwoju oraz prozdrowotnego stylu życia. Jest autorką licznych artykułów dotyczących wpływu 
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz współautorką publikacji HEAL, takich jak: “Spalanie węgla w 
domowych piecach. Zagrożenia zdrowotne”, “Zanieczyszczenia powietrza. Zagrożenia zdrowotne” czy 
“Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne. Studium przypadku elektrowni Łęczna”. 
Prywatnie członkini klubu Polskiej Akcji Humanitarnej, amatorka górskich wędrówek i fotografii 
krajobrazu. 

Dariusz Kraszewski – z wykształcenia socjolog, zawodowo opiekun merytoryczny programu „Klimat bez 
sadzy”, trener, uczestnik prac Grupy ds. Powietrza przy Ministerstwie Środowiska. Tematyką 
zanieczyszczeń powietrza i sposobów ich ograniczenia zajmuje się od 5 lat. Głównie skupia się na 
kwestiach związanych z zanieczyszczeniami pochodzącymi z transportu samochodowego. 
 
Adam Markuszewski - trener specjalizujący się w edukacji społeczności lokalnych, szkolnych, 
wzmacniania kompetencji liderskich i animacyjnych. W swojej pracy łączy wątki lokalne i globalne. 
Członek Młodzieżowej Sieci Klimatycznej i Kooperatywy Spożywczej "Dobrze". Pracował w Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, gdzie był koordynatorem programów edukacyjnych związanych z 
rozwojem społeczności lokalnych i edukacją wyborczą oraz w europejskim programie YEPP, który 
wspiera rozwój młodych ludzi. 
 

Michał Wolny - z wykształcenia magister socjologii, w praktyce - aktywista i trener. Koordynuje 

projekty społeczne i edukacyjne w Towarzystwie dla Natury i Człowieka (Lublin), współpracuje z Polską 

Zieloną Siecią w projektach konsumenckich, z Centrum Edukacji Obywatelskiej w programach 

ekorozwojowych i z siecią Miasta Dla Rowerów w edukacji rowerowej. Działa też w wielu lokalnych 

grupach nieformalnych, m.in. w Porozumieniu Rowerowym, na rzecz bezpiecznej infrastruktury 

rowerowej w Lublinie. Pasjonat oddolnych inicjatyw społecznych. 

Zuzanna Naruszewicz - trenerka, koordynatorka projektów edukacyjnych i społecznych, animatorka 

kultury. Z Centrum Edukacji Obywatelskiej współpracuje od 8 lat, prowadząc projekty z zakresu 

edukacji globalnej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju. W ramach tych działań zachęca nauczycieli 

i nauczycielki do poruszania kwestii istotnych społecznie, "nawet" na zajęciach z przedmiotów ścisłych. 

Tworzy materiały edukacyjne i kursy internetowe. W wolnym czasie uprawia działkę i planuje dalekie 

podróże, wiążące się z jak najmniejszą emisją gazów cieplarnianych. 

Urszula Cyrynger  
Koordynatorka programu "Weź oddech" 
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