
AMBASADORZY AKADEMII PARTNERSTWA

KRYSTYNA U. WOLNIAKOWSKI
Dyrektorka  dwustanowej  Komisji  Columbia  River  Gorge  Commission
zarządzająca największym narodowym obszarem krajobrazowym w USA w celu
ochrony  jego  zasobów  przyrodniczych,  krajobrazowych,  kulturowych,
rekreacyjnych i gospodarczych Rzeki Columbia na zachodnim wybrzeżu USA
(stany Oregon i  Washington:  www.gorgecommission.org). Od ponad 35 lat
angażuje się w działania na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu w USA a także
wspiera  polsko-amerykańską  współpracę  w  dziedzinie  środowiska  i
zrównoważonego  rozwoju.  Wcześniej  kierowała  Zachodnim  Biurem
Regionalnym National  Fish  & Wildlife  Foundation (NFWF,  www.nfwf.org)  w
Portland zarządzając  programami grantowymi na rzecz  ochrony przyrody w
siedmiu stanach północno-zachodniego wybrzeża USA. W latach 1991-2000
pracowała  dla  German  Marshall  Fund  w  USA  jako  dyrektorka  na  Europę
Środkowo-Wschodnią,  rozwijając  programy  środowiskowe,  gospodarcze  i
demokratyczne w siedmiu krajach po upadku muru berlińskiego. W 1990 r.

zainicjowała  program  EPCE  (Environmental  Partnership  for  Central  Europe),  który  był  pierwszym  pozarządowym
programem grantowym wspierającym proekologiczne organizacje obywatelskie w Europie Środkowej (w Polsce – Fundacja
Partnerstwo dla Środowiska). W 2015 r. otrzymała z rąk Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi za dekadę pracy w
Polsce w budowaniu międzynarodowych partnerstw ekologicznych i społeczeństwa obywatelskiego. Krystyna ukończyła
University of Wisconsin-Eau Claire w dziedzinie biologii i chemii w 1977 r. oraz Oregon State University w dziedzinie nauk
oceanograficznych w 1980 r.

JACEK MICHAŁOWSKI
Od ponad 40 lat  aktywnie działa i  pracuje w sferze pozarządowej. Osoba o
niezwykle  bogatej  biografii  zawodowej.   Współpracownik  opozycji
demokratycznej  w  czasach  PRL  i  członek  pierwszej  Solidarności.  Dyrektor
Programowy  Polsko-Amerykańskiej  Fundacji  Wolności  w  latach  2000-2010,
psycholog, psychoterapeuta, urzędnik państwowy – m.in. Dyrektor Generalny
Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów  w  latach  1998-2000,  Szef  Kancelarii
Prezydenta  RP  w  latach  2010-2015  oraz  Dyrektor  Biura  Studiów  i  Analiz
Kancelarii  Senatu  RP  w  latach  1990-1998.  Nauczyciel  akademicki  –  m.in.
wykładowca w Collegium Civitas, działacz i mentor organizacji społecznych. Od
2019  r. jest  animatorem  w  społecznej  inicjatywie  pt. 30. Rok  Wolności,  w
ramach  której  prowadzi  m.in.  warsztaty  online  dla  młodzieży  “Wolność  –
Samorządność – Solidarność”. Od 1975 r. członek Klubu Inteligencji Katolickiej
(KIK) w Warszawie. Ma żonę psychiatrę, dwoje dzieci i siedmioro wnucząt.

http://www.gorgecommission.org/?fbclid=IwAR2xk3xy_v1JZq03vq6SM0Ys1bgZM8ZJeAjVOQBTR0dlUTFBgWMx6H6rAEw
https://www.nfwf.org/?fbclid=IwAR0h3BRTWmsAriH47inkdOup8lB7ERQM_pW1CYEAdKXaqtlDzS709hNDMfc


ZBIGNIEW JĘDRZEJEWSKI
Wieloletni doradca i Przewodniczący Rady Funduszu Partnerstwa. Absolwent
anglistyki  na  Uniwersytecie  Śląskim  oraz  zarządzania  (studia  MBA)  na
Uniwersytecie  Bedfordshire  w  Luton,  Wielka  Brytania.  Ukończył  studia
doktoranckie w zakresie zarządzania na Akademii Koźmińskiego w Warszawie.
Współzałożyciel Environmental Partnership for Central Europe (EPCE, obecnie
EPA  –  Environmental  Partnership  Association)  i  Fundacji  Partnerstwo  dla
Środowiska.  Współautor  programu  szkoleniowego  oferowanego  w  ramach
Environmental Partnership for Central Europe dla organizacji pozarządowych
oraz trener planowania i zarządzania strategicznego dla tych organizacji. W
drugiej  połowie  lat  90-tych,  dyrektor  amerykańskiego  programu
pomocowego LEM Projekt  (Program Lokalnego Zarządzania Środowiskiem)
finansowanego  przez  Amerykańską  Agencję  Rozwoju  Międzynarodowego
USAID.  Wieloletni  prezes  zarządu  firmy  LEMTECH  Konsulting  Sp.  z  o.o.

oferującej  usługi  w  sektorze  komunalnym  w  zakresie  planowania,  przygotowania  oraz  finansowania  inwestycji  pro
środowiskowych w gminach.

JOANNA PAWLUŚKIEWICZ
Aktywistka,  improwizatorka,  scenarzystka,  autorka  powieści  „Pani  na
domkach” i „Telenowela”, współautorka projektu „Nowe Legendy Miejskie”,
„Duży  Pies  nie  szczeka”,  stypendystka  programu  Homines  Urbani  i
Ministerstwa Kultury, laureatka nagrody filmowej Orzeł za film „Powstanie
Warszawskie”, współtwórczyni  Klubu Komediowego w Warszawie. Joanna
Pawluśkiewicz uczy w Szkoła Impro, jest działaczką w Obozie dla Puszczy,
zajmuje  się  działalnością  społeczną  w  Puszczy  Białowieskiej  na  polach
artystycznych, społecznych i przyrodniczych.

WALDEMAR RUDYK
Artysta  i  animator  kultury  związany  z  Chełmkiem.  Urodzony  w
Szczekocinach,  absolwent  Instytutu  Wychowania  Plastycznego  Filii
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem,
obiektami, książką artystyczną, instalacjami i  działaniami w przestrzeniach
publicznych.  Uznane  są  jego  misterne  rzeźby  i  obiekty,  tworzone  w
przestrzeniach naturalnych i miejskich. Swoje prace prezentował na ponad
trzystu wystawach i pokazach. Jest pomysłodawcą i realizatorem wspólnie z
Moksir  Chełmek,  projektów  i  programów  łączących  kulturę,  ekologię,
lokalną historię. Od wielu lat  dzieli  działalność artystyczną z kierowaniem
ośrodkiem  kultury  oraz  zgłębianiem  i  propagowaniem  miejscowego
dziedzictwa kulturowego.



MICHAŁ KSIĄŻEK 
Polski poeta, reportażysta, kulturoznawca, inżynier leśnik, ornitolog, aktywista,
jeden ze współtwórców i inicjatorów ogólnopolskiej sieci osób działających na
rzecz  lasów w Polsce  (obecnie  Lasy  i  Obywatele). Zaangażowany  w działania
Obozu dla Puszczy, Inicjatywy Dzikie Karpaty i wielu innych lokalnych lasów oraz
drzew przydrożnych w Polsce.

Publikował  w  „Polityce”,  „Lesie  Polskim”,  „Twórczości”.  Współpracownik
kwartalnika „Przekrój”. Laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2015 w
kategorii debiut roku za Naukę o ptakach. Za ten tom był również nominowany
do  Nagrody  Literackiej  Nike  2015. Za  reportaż  Droga  816  nagrodzony  m.in.
Nagrodą Literacką Gdynia 2016 w kategorii esej, Nagrodą Literacką Prezydenta
Miasta  Białegostoku  im.  Wiesława  Kazaneckiego  za  najlepszą  książkę  roku
2015.

LUBOMIRA KOLCHEVA 
Dyrektorka  bułgarskiej  Fundacji  Environmental  Partnership  (Fondaciya
EkoObshtnost BEBF). Ukończyła socjologię (kierunek: Społeczeństwo i Polityka)
na Uniwersytecie  Europy Środkowej, gdzie  po raz  pierwszy zainteresowała  się
problematyką  społeczeństwa  obywatelskiego  i  czynnikami  społeczno-
politycznymi,  które  wpływają  na  przemiany  społeczne  w  krajach  Europy
Środkowej  i  Wschodniej.  Lubomira  uczestniczyła  w  grupie  roboczej
przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  przy  Radzie  Ministrów  w  Bułgarii,
którzy  doradzał  przy  opracowaniu  regulaminu  funkcjonowania  Rady  Rozwoju
Społeczeństwa  Obywatelskiego  (nowy  organ  wybierany  przez  organizacje
pozarządowe, odpowiedzialny za określenie obszarów priorytetowych dla polityk,
które wspierają społeczeństwo obywatelskie). Poprzez  swoje zaangażowanie w
działania BEPF związane z podnoszeniem świadomości i budowaniem potencjału
organizacji  pozarządowych i  młodzieży jako sposobu na utrzymanie zdrowego

sektora obywatelskiego, Lubomira pomaga wzmacniać grupy obywatelskie i rozwijać sieci i kontakty na rzecz wspólnego
aktywizmu  obywatelskiego  w  dziedzinie  zmiany  klimatu, aktywności  obywatelskiej  i  edukacji  ekologicznej. Lubomira
szczególnie interesuje się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz dynamiką stowarzyszeń i  aktywizmu
obywatelskiego.  Po  rocznych  studiach  w  Warszawie  na  studiach  magisterskich  z  socjologii  nawiązała  przyjacielskie
kontakty z Polakami i organizacjami pozarządowymi z Polski.



Organizator: Fundusz Partnerstwa: www.funduszpartnerstwa.pl , https://civilspace.eu/en 

Akademia Partnerstwa jest realizowana w ramach międzynarodowego projektu pt. „Reclaim our Civic
Space!” finansowanego z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii

za pośrednictwem EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

https://civilspace.eu/en
http://www.funduszpartnerstwa.pl/

