
   

Tomasz Kijewski, IOPAN

Członek zespołu badania i edukacji w zakresie klimatu i oceanów w
Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, biolog specjalizujący się w
genetyce fauny morskiej. Jest zaangażowany w działania edukacyjne,
biorąc udział bądź współorganizując liczne festiwale i pikniki naukowe
oraz warsztaty i wykłady dla młodzieży i dorosłych.

https://www.iopan.pl
 

Katarzyna Frankowiak, MSC

Communication and Stakeholder Engagement Manager w Polsce i
Europie Centralnej.  
Z wykształcenia paleobiolog. Jako adiunkt w Instytucie Paleobiologii
PAN zajmowała się badaniem współczesnych oraz kopalnych raf
koralowych. Uczestniczka projektów naukowych związanych z
wpływem zmian klimatu na ekosystemy mórz i oceanów. Z MSC
związana od 2019 roku. Obecnie zajmuje się działalnością edukacyjną
oraz współpracą MSC z innymi organizacjami pozarządowymi.

https://www.msc.org/pl 

Aleksandra Botur, WWF 

Od ponad 10 lat moje życie wypełniają morze i zwierzęta. Jestem
oceanologiem, a moja pasja do ochrony przyrody motywuje mnie do
działania. Jako lokalny koordynator Błękitnego Patrolu WWF dbam, o
to by ssaki i ptaki morskie w potrzebie, zawsze otrzymały pomoc.
Zdobywaną nieustannie wiedzę przekazuję dorosłym i najmłodszym,
abyśmy wspólnie mogli stworzyć lepsze jutro. 

https://www.wwf.pl
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Monika Wiśniewska,
Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Jestem biologiem morskim. Swoją przygodę jako pedagog morski
rozpocząłem na studiach doktoranckich i kontynuuję ją do dziś w
Akwarium Gdyńskim. Kocham naturę, dlatego ważne jest dla mnie,
aby uczyć o naszej roli w utrzymaniu równowagi między środowiskiem
wodnym i lądowym.

https://akwarium.gdynia.pl

 

Izabela Kotyńska-Zielińska, 
Today We Have

Założycielka Today We Have, edukatorka, historyczka, politolożka i
pedagożka. Jest autorką i współautorką warsztatów, wystaw i
wydarzeń popularnonaukowych, które były i są realizowane na arenie
międzynarodowej m.in. w Nowym Jorku, Brukseli, Rostock,
Southampton i Lizbonie. Od 2015 roku jest koordynatorką
międzynarodowego konkursu fotograficzno-filmowego I live by the
Sea, który od 2020 roku został partnerem Organizacji Narodów
Zjednoczonych w projekcie United Nations Ocean Decade of Science
for Sustainable Developmen. Od 2017 roku razem z Instytutem
Oceanologii PAN współorganizuje warsztaty „Ocean Zmian” dla dzieci i
młodzieży. A od 2021 roku jest koordynatorką warsztatów
edukacyjnych I live by the Sea Ocean Action.

https://www.todaywehave.com

Marta Konik, IOPAN

Oceanograf fizyczny, pracownik Instytutu Oceanologii Polskiej
Akademii Nauk w Sopocie. Pracuje w Zakładzie Fizyki Morza. Zajmuje
się pomiarami satelitarnymi środowiska Morza Bałtyckiego, a
szczególnie monitorowaniem zakwitów cyjanobakterii. Jest również
częściowo zaangażowana w działalność edukacyjną i promocję nauki,
m. in. współorganizację pikników lub konferencji naukowych.

 https://www.iopan.pl

 
 

http://www.iopan.pl/odn2021/km

https://akwarium.gdynia.pl/
https://www.todaywehave.com/
https://www.iopan.pl/
http://www.iopan.pl/odn2021/km

