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Kacper Max 
Lubiewski

1. Aktywista i organizator Młodzieżowego Strajku 
Klimatycznego, założyciel jego opolskiego oddziału;

2. Przewodniczący Komisji ds. Ochrony środowiska w 
Młodzieżowej Radzie Miasta Opole;

3. Członek Forum Młodzieży Samorządu Województwa 
Opolskiego;

4. Od dwóch lat związany z Europejskim Parlamentem 
Młodzieży;

5. Najlepszy mówca Mistrzostwa Polski Debat Szkół 
Średnich 2019;

6. Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci;
7. Trzykrotny zdobywca Stypendium Marszałka 

Województwa Opolskiego;
8. Uczeń III Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu.



Kim jesteśmy?
➢ ruch społeczny młodzieży
➢ działamy międzynarodowo i ahierarchicznie
➢ wymuszamy na politykach zmiany w polityce klimatycznej
➢ edukujemy społeczeństwo
➢ nie jesteśmy ekspertami, a jedynie tworzymy przestrzeń, aby ich głos został usłyszany



Postulaty:
1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej 

w oparciu o aktualne stanowisko nauki 
wyrażone w najnowszych raportach 
Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. 



Postulaty:
2. Wzywamy polski rząd, 
aby oficjalnie uznał 
katastrofę klimatyczną za 
zagrożenie, ogłaszając 
stan kryzysu 
klimatycznego. 



Postulaty:
3. Domagamy się zawarcia 
kompleksowej i aktualnej wiedzy o 
mechanizmach kryzysu 
klimatycznego w podstawie 
programowej na wszystkich 
szczeblach edukacji. 



Postulaty:
4. Wzywamy do priorytetyzacji 
tematu katastrofy klimatycznej w 
przekazie medialnym oraz 
posługiwania się językiem 
odzwierciedlającym wagę 
problemu. 



Postulaty
5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP 
ustawy powołującej ekspercką i niezależną 
Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie 
opracowanie strategii osiągnięcia neutralności 
klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola 
realizacji tej strategii. 



Postulaty;
6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych 
kroków do przeprowadzenia sprawiedliwej 
transformacji gospodarki w celu redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. 



1. Jak dużą rolę w dekarbonizacji całego 
systemu odgrywa energetyka w 
porównaniu z rolnictwem, transportem i 
przemysłem? 



 2. Jaki jest stosunek środowiska naukowego 
do energii jądrowej i jej obecności w miksie 
energetycznym?



3. Gdzie przebiega granica między 
działaniami samorządu lokalnego, a 
zmianami systemowymi na poziomie 
krajowym? 



4.  Jaką ścieżką dekarbonizacji powinna 
podążać Polska w najbliższych latach: 
niemiecką, brytyjską czy jeszcze inną? 



5. Jakie jeszcze środki nacisku, oprócz 
strajków i demonstracji, posiada młodzież, 
aby wpłynąć na urzędujących, a tym samym 
decyzyjnych polityków? 



 6. Jak dużą rolę w zapobieganiu katastrofie 
klimatycznej, pod względem finansowym i 
politycznym, odgrywa Unia Europejska? 



 7. Jakie nowe technologie energetyczne 
mogą pomóc nam w walce z kryzysem 
klimatycznym? 



8. Czy państwo powinno pomóc ludziom, 
którzy stracą pracę ze względu na 
transformację energetyczną? 



9. Jakie są trzy rzeczy, które w sektorze 
energetyki musimy zmienić natychmiast?



10. W jakiej perspektywie Polsce uda 
się całkowicie odejść od spalania 
paliw kopalnych?



Zapraszam na scenę 
panelistów!


