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NAUKOWCY TWORZĄCY  
KLIMATYCZNE ABC

KLIMATYCZNE 
ABCZbigniew Bohdanowicz – ekonomista, psycho-

log, pracuje w Laboratorium Interaktywnych 
Technologii w OPI PIB. Doktorant Wydziału 
Nauk Ekonomicznych UW, na którym prowadzi 
projekt badawczy, opisujący czynniki kształtu-
jące poparcie dla polityk przeciwdziałających 
zmianom klimatycznym.
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dr Magdalena Budziszewska – psycholożka, 
pracowniczka Wydziału Psychologii UW. Na-
ukowo zajmuje się analizą narracji, metodami 
jakościowymi w psychologii, emocjami, tożsa-
mością i rozwojem w biegu życia. Prowadzi ba-
dania nad stresem, lękiem i depresją klimatycz-
ną oraz psychologią działania na rzecz ochrony 
klimatu i środowiska naturalnego. Miłośniczka 
gór i wszystkiego dzikiego.  
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dr inż. Paweł Gajda – inżynier energetyk, 
pracownik Wydziału Energetyki i Paliw AGH 
w Krakowie. Naukowo zajmuje się głównie 
energetyką jądrową: technologiami reaktorów 
nowej generacji oraz zaawansowanymi cyklami 
paliwowymi. Popularyzator wiedzy na temat 
energetyki oraz wyzwań związanych z transfor-
macją energetyczną. Członek zarządu fundacji 
Instytut Zrównoważonej Energetyki oraz zgro-
madzenia ogólnego European Nuclear Society.
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dr hab. Marek Giergiczny – adiunkt na Wy-
dziale Nauk Ekonomicznych UW i pracownik 
Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicz-
nej. Absolwent Międzywydziałowych Studiów 
Ochrony Środowiska w 2006 roku. Zajmuje się 
ekonomią środowiska, wyceną dóbr nierynko-
wych oraz ekonomicznymi podstawami ochro-
ny przyrody. 

EKO
NO
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dr Jakub Jędrak – fizyk, pracownik Instytutu 
Chemii Fizycznej PAN. Obecnie zajmuje się 
tworzeniem i analizą matematycznych modeli 
ekspresji genów w populacjach organizmów 
jednokomórkowych. Należy do Polskiego Alar-
mu Smogowego (Krakowski Alarm Smogowy 
i Warszawa Bez Smogu), w których skupia się 
na popularyzacji wiedzy o wpływie zanieczysz-
czeń powietrza na zdrowie ludzkie. Od czasu 
do czasu pisze artykuły poświęcone ochronie 
środowiska, w szczególności zmianie klimatu 
i jej konsekwencjom, które ukazują się głównie 
na portalu smoglab.pl, a okazjonalnie także na 
stronie naukaoklimacie.pl.
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dr Aleksandra Kardaś – fizyczka atmosfery, re-
daktorka serwisu „Nauka o klimacie” i współau-
torka książki pod tym samym tytułem. Pracuje 
na Wydziale Fizyki UW. Zawodowo zajmuje się 
popularyzacją wiedzy na temat pogody i klima-
tu. Interesuje ją rozprzestrzenianie się informa-
cji i dezinformacji. 
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dr hab. Wiktor Kotowski, prof. UW – biolog- 
-ekolog zajmujący się funkcjonowaniem 
ekosystemów oraz naukowymi podstawami 
ochrony przyrody – zwłaszcza w kontekście 
ograniczania zmiany klimatu i adaptacji do 
niej. Pracuje na Wydziale Biologii UW. Głów-
nym przedmiotem jego badań są ekosystemy 
bagienne, angażuje się też społecznie i zawo-
dowo w ich ochronę m.in. poprzez działalność 
w organizacjach pozarządowych oraz w Radzie 
Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

Jest przekonany, że uniknięcie katastrofalnych 
dla człowieka i biosfery zmian środowiska 
wymaga radykalnych zmian w relacji człowieka 
z przyrodą oraz systemowej transformacji spo-
łecznej i politycznej, dlatego aktywnie wspiera 
działalność ruchów aktywistycznych domagają-
cych się takich zmian.
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dr hab. Beata Łopaciuk-Gonarczyk – ekono-
mistka, pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicz-
nych UW. Zajmuje się analizą sieci społecznych 
i badaniem kapitału społecznego m.in. w kon-
tekście zrównoważonego rozwoju. Jest autorką 
artykułów opublikowanych w międzynarodo-
wych czasopismach naukowych, w tym na 
łamach „Ecological Economics”. Interesuje się 
wpływem sieci społecznych na kształtowanie 
się postaw proekologicznych. 
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prof. dr hab. Szymon Malinowski – fizyk 
atmosfery, specjalista od fizyki chmur i opa-
dów, turbulencji, modelowania numerycznego 
procesów atmosferycznych, pomiarów i analizy 
danych, uczestnik wielu międzynarodowych 
i krajowych kampanii badawczych, popularyza-
tor nauki. Pracuje na Wydziale Fizyki UW. 
Współautor książki „Nauka o klimacie”.
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dr hab. Andrzej Mikulski – biolog, ekolog, 
hydrobiolog, pracownik Wydziału Biologii UW. 
Naukowo zajmuje się wpływem czynników 
biotycznych i abiotycznych na organizmy i kon-
sekwencjami tego wpływu na funkcjonowanie 
systemów biologicznych. W praktyce zajmuje 
się też ochroną i rekultywacją jezior oraz ochro-
ną rzek. Lubi góry, lodowce i podróże.
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dr Barbara Pietrzak – ekolożka, pracowniczka 
Wydziału Biologii UW. Naukowo zajmuje się pla-
stycznością behawioru i historii życia zwierząt 
wobec wyzwań środowiskowych. Prowadzi ba-
dania nad kształtowaniem się indywidualności 
behawioralnej zwierząt oraz zajęcia dotyczące 
współczesnych zmian środowiska i związanych 
z nimi zagrożeń dla człowieka i biosfery. Współ-
założycielka „Nauki dla Przyrody”.
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mgr inż. Adam Rajewski – inżynier energetyk, 
absolwent i pracownik Wydziału Mechaniczne-
go Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszaw-
skiej. Naukowo zajmuje się energetyką jądrową 
i gazową oraz zagadnieniem wdrażania techno-
logii niskoemisyjnych do bilansu energetyczne-
go. Ekspert współpracujący z Departamentem 
Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu (dawniej 
Energii i Gospodarki) w działaniach populary-
zujących wiedzę o energetyce jądrowej. Czło-
nek zespołów badających możliwości udziału 
polskiego przemysłu w rozwoju energetyki 
jądrowej. Honorowy prezes Koła Naukowego 
Energetyków Politechniki Warszawskiej. Poza 
uczelnią pracuje w międzynarodowej firmie 
dostarczającej urządzenia dla energetyki, gdzie 
zajmuje się projektowaniem układów niskoemi-
syjnego zasilania dla centrów danych.

ENER
GE 
TY 
KA

dr Aleksandra Świderska – psycholożka, 
adiunktka naukowa na Wydziale Psychologii 
UW. Zajmuje się pracą badawczą w dziedzi-
nach poznania społecznego, psychofizjologii 
i psychologii emocji. Interesuje ją szczególnie 
psychologia (braku) działania w obliczu zmian 
klimatycznych. 
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dr Adrian Wójcik – psycholog społeczny, 
pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowo zajmu-
je się psychologicznymi podstawami postaw 
i zachowań prośrodowiskowych. Prowadzi 
warsztaty z komunikacji dla organizacji proeko-
logicznych.
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dr Jan Witajewski-Baltvilks – kierownik War-
szawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej 
na UW oraz adiunkt na Wydziale Nauk Ekono-
micznych UW. Autor prowadzący Szóstego 
Raportu IPCC i członek doradczego komitetu 
redakcyjnego w czasopiśmie „Climate Policy”. 
Autor publikacji naukowych, w tym artykułów 
w międzynarodowych czasopismach Energy 
Economics i Environmental Innovation and 
Societal Transition. Absolwent London School 
of Economics (BSc Economics), University of 
Cambridge (MPhil Economics) oraz European 
University Institute (MRes oraz PhD). Uczest-
niczył w szeregu projektów mających na celu 
oszacowanie kosztów związanych z polityką 
klimatyczną.
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prof. dr hab. Tomasz Żylicz – pracownik 
Wydziału Nauk Ekonomicznych UW od 1974 r. 
W 1978–1979 w Madison, USA. W 1988–1989 
praca w Instytucie Nauk Behawioralnych 
na Uniwersytecie Colorado w Boulder, USA. 
W 1992–1993 praca w Szwedzkiej Królewskiej 
Akademii Nauk w Sztokholmie. W latach 1989–
1991, korzystając z urlopu na UW, pracował 
w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Opubliko-
wał liczne artykuły i książki, głównie z zakresu 
ekonomii ekologicznej.
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