
  
 

 
 

 
ONLY ONE EARTH 

3 czerwca godz. 10:00, Łazienki Królewskie  (Pałac na Wyspie)  
 

konferencja organizowana z okazji Światowego Dnia Środowiska 
celebrująca 50-lecie United Nations Environment Programme  

oraz 50-lecie Konferencji Sztokholmskiej 
 
 
10:00 – 10:30  otwarcie Konferencji 

- Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska (tbc) 
- Stefan Gullgren, Ambasador Szwecji  
- Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa 
 
10:30 – 10:45  Gorący klimat i zimna wojna - rozmowa z Prof. Grzegorzem W. KOŁODKO 

                                rozmowę prowadzi: Bogusław Chrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolita  

 
10:45 – 11:45  Quo vadis Planeto? - 50-lat od Konferencji Sztokholmskiej 
                                prowadzenie:  Bogusław Chrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolita  

Mija właśnie 50 lat od przełomowej konferencji w Sztokholmie. Co zmieniło się w debacie publicznej i w aktywności 
kluczowych organizacji? Jak w dzisiejszym świecie pełnym konfliktów, załamującej się gospodarki, trwającej wojny, 
poradzić sobie z wyzwaniami najbliższych lat? Jak aktualna sytuacja geopolityczna wpływa na postrzeganie wyzwań 
środowiskowych? Jak budować solidne fundamenty transformacji gospodarczej i społecznej w kierunku neutralności dla 
klimatu? I z kim te fundamenty budować? 

- Rafał Kostrzyński, UNHCR  
- Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska w latach 2019-2021  
- Gunnar Haglund, radca Ambasady Szwecji w Warszawie 
- przedstawiciel biznesu 
 
11:45 – 12:00  przerwa kawowa 
 

12:00 – 13:15  Jak i z kim troszczyć się - o klimat, o bioróżnorodność, o pokój, o sprawiedliwość na świecie? 
                                Prowadzenie: Prof. Bolesław Rok 

Czy nadal szybko zmierzamy w kierunku katastrofy klimatycznej i środowiskowej? Czy jako społeczeństwo, biznes, politycy 
jesteśmy w stanie pokonać coraz poważniejsze zagrożenia dotyczące podstaw życia na planecie? Jak w obliczu kryzysu 
humanitarnego podejmować działania na rzecz ratowania Planety? Wiele organizacji angażuje się już w tę walkę, jednak 
sytuacja wymaga nadzwyczajnej aktywności każdej i każdego z nas. Jak zadbać o sprawiedliwość klimatyczną, o 
zwiększenie wysiłków na rzecz globalnego procesu odtwarzania i regeneracji zniszczonych ekosystemów, jak powstrzymać 
wszelką przemoc - wobec ludzi, innych gatunków i całej planety. 

- Artur Nowak-Gocławski, CEO ANG 
- Urszula Zielińska – posłanka Partia Zieloni (tbc) 
- Prof. Zbigniew Karaczun, SGGW, członek Koalicji Klimatycznej oraz Climate Leadership Council 
- Paulina Górska – eko-influencerka 
- przedstawiciel biznesu 
 
13:15 – 13:30 Pokój podstawą działań na rzecz planety - Manifest #OnlyOneEarth 
                                odczytanie Manifestu – Magdalena Popławska, aktorka 

podpisanie Manifestu 
 
13:30 – 14:00  poczęstunek 


