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 Dorota Brauntsch – Domy bezdomne 📍

Reportażystka,  fotografka,  społeczniczka.  Autorka  książki  „Domy  bezdomne”,  za  którą
otrzymała Kryształową Kartę Reportażu (nagroda publiczności) oraz nominację do Nagrody
Conrada  za  najlepszy  debiut  2019  roku.  Stypendystka  w  dziedzinie  kultury  Marszałka
Województwa Śląskiego (2017) i MKiDN (2020). Autorka projektu fotograficznego Ceglane
Domy  (facebook.com/ceglanedomy),  którego  pokłosiem  jest  wystawa  fotograficzna,
prezentowana m.in. w ramach 17 Rybnickiego Festiwalu Fotografii. Mieszka w Pszczynie,
gdzie działa na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w regionie.

 dr  Daria  Jagiełło,  Wydział  Sztuk  Pięknych  UMK  w  Toruniu  –  A  co,  jeśli  nie  detal?📍
Percepcja i znaczenie historycznych młynów wodnych położonych w dorzeczu Bzury 

Absolwentka kierunków filologia  polska i  ochrona dóbr kultury na Uniwersytecie  Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Doktor nauk o sztuce w zakresie konserwatorstwa. W latach 2015-
2016 pracownica WUOZ w Toruniu,  od 2019 r.  asystentka na Wydziale  Sztuk Pięknych
UMK.  Obszary  zainteresowań  naukowych:  młynarstwo  historyczne,  dziedzictwo  techniki,
krajobraz kulturowy. Główny wykonawca grantu NCN „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły
od początku XVIII do początku XXI wieku” (lata 2015-2018). Konsultantka koncepcji wystawy
„Młyn-Maszyna”  w  bydgoskich  Młynach  Rothera.  Autorka  polsko-  i  angielskojęzycznych
publikacji  w  czasopismach  naukowych  i  pracach  zbiorowych  oraz  licznych  dokumentacji
konserwatorskich z obszaru zainteresowań.

 dr inż. Kasper Jakubowski, Fundacja Dzieci w Naturę – Czwarta przyroda: „przez sztukę📍
do natury” 



Pasjonat „dzikiej” natury w miastach, edukator, projektant ścieżek edukacyjnych. Architekt
krajobrazu,  grafik,  propagator  ochrony  czwartej  przyrody  (nieużytków)  i  zakładania
pawilonów  edukacyjnych.  Autor  licznych  tekstów,  słuchowisk  i  podcastów  na  temat
syndromu deficytu natury, ochrony przyrody, edukacji  ekologicznej.  Prezes i  współtwórca
fundacji  „Dzieci  w  Naturę”.  Pomysłodawca  rodzinnych  mikrowypraw po  miejskiej  dziczy.
Inicjator Stacji Natura i współautor spacerowników dla dużych i małych po dzikiej przyrodzie
Warszawy czy Krakowa. Prywatnie mąż i tata Agaty, Igi & Iwa. Uwielbia biegać z córkami po
nieużytkach  i  miejskich  dżunglach.  Współtworzy  zespół  edukatorów,  który  łączy  siły  w
jednym celu: ochrony gatunku zagrożonego dziś wyginięciem – dziecka na łonie przyrody.

 Kamila Kulik – Inne ulice Piotrkowskie województwa łódzkiego 📍

Antropolożka kultury, regionalistka, autorka książek „Zarys dziejów Jeżowa 1135-2020” oraz
„Złotno,  Zdrowie  i  Osiedle  im.  Montwiłła-Mireckiego  w  dokumentach  i  wspomnieniach
mieszkańców”.  Prowadzi  konto  na  instagramie  @kierunkowy44,  gdzie  w  subiektywny
sposób prezentuje ciekawe miejsca województwa łódzkiego (i nie tylko).

 Aleksandra Lisiak – Remiza strażacka jako inkluzywny element przestrzeni 📍

Absolwentka  Wydziału  Architektury  Politechniki  Wrocławskiej.  Ukończyła  studia  broniąc
pracy „Straż pożarna jako inkluzywny element przestrzeni” pod opieką dr inż. arch. Tomasza
Głowackiego. Długo działała jako organizator spotkań z architektami i architektami w ramach
koła  studenckiego  metA.  Od  początku  studiów  zdobywała  doświadczenie  pracując  we
wrocławskich  i  poznańskich  biurach  projektowych  oraz  uczestnicząc  w  konkursach
studenckich i profesjonalnych. Została wyróżniona m.in. honorową nagrodą Prix Annuel de
la SARPFR, II nagrodą w konkursie realizacyjnym SARP na Infocentrum w Poznaniu czy III
nagrodą  w  otwartym  konkursie  AKUPUNKTURA.  Od  czerwca  zaczyna  praktykę
architektoniczną w Szwajcarii.

 Izabela Redman-Zalewska,  Marcin Zalewski,  Fundacja Wybudowania – Głazy, szopy i📍
lufciki. O kamiennym dziedzictwie ziemi lubawskiej 

Iza i  Marcin to założyciele Fundacji  Wybudowania.  Od 2014 roku zajmują się badaniem,
popularyzacją i ochroną dziedzictwa krajobrazowego regionu ziemi lubawskiej. Organizacja
za pomocą wydarzeń artystycznych, wycieczek, obozów dla wolontariuszy i etnograficznych
badań  terenowych  pielęgnuje  budownictwo,  rzemiosło,  język  i  zwyczaje  okolic  Nowego
Miasta  Lubawskiego,  Lubawy  i  Lidzbarka  w  województwie  warmińsko-mazurskim.
„Wybudowania” to lokalne określenie dla siedlisk zlokalizowanych poza zwartą zabudową
wsi – miejsc odległych i pełnych lokalnej historii.



 dr Olga Solarz – Między Bogiem a demonami. Co robią krzyże, rozety, gołąbki, wisienki,📍
romby czy koguty nad wejściami i na ścianach domów wiejskich? 

Etnolożka  i  ukrainistka.  Zainteresowania:  myślenie  magiczne,  kamieniarka  ludowa  oraz
ludowe  ośrodki  kamieniarskie  na  pograniczu  polsko-ukraińskim,  wierzenia  i  zwyczaje  w
Karpatach Wschodnich.  Autorka książki   „Język magii  – magia języka”,  redaktor książek
związanych z kulturą materialną i duchową polsko-ukraińskiego pogranicza, w tym ludowej
sztuki  sepulkralnej  Łemkowszczyzny,  Bojkowszczyzny  i  Roztocza;  autorka  szeregu
artykułów poświęconych wierzeniom magicznym w obrzędowości rodzinnej i kalendarzowej.
Wieloletni członek i wolontariusz Stowarzyszenia Magurycz, w ramach którego remontowała
setki obiektów sztuki sepulkralnej w Polsce, Ukrainie, Bośni i Hercegowinie oraz w Gruzji.
Prowadzi blog „Magia ludowa Karpat”.

 prof. Jarosław Szewczyk (Politechnika Białostocka) – Sztuka budowania z byle czego: o📍
budynkach z gliny, chrustu, słomy, polan, starych garnków i nie tylko 

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej (1996), później doktorant (2006) i
habilitant (2012) na Politechnice Warszawskiej, obecnie dr hab. inż. arch., prof. Politechniki
Białostockiej,  naukowo pasjonat ludowych i nietypowych sposobów budowania, ludowego
zdobnictwa, zduństwa i ciesielstwa, autor 13 książek i około 200 innych publikacji (stan na
początek  2021  roku).  W  dydaktyce  zwolennik  nauczania  przez  inspirację  i  wyławiacz
studenckich talentów: ceni tych studentów, którzy są lepsi od niego. Prywatnie okazjonalny
maratończyk i mors.

 Mariusz Wiśniewski, właściciel Domu Podcieniowego nr 6 w Żuławkach – „Mój dom to📍
kapsuła czasu” – życie w XVIII wiecznym domu podcieniowym. 

Właściciel  XVIII-wiecznego  domu  podcieniowego  nr  6  w  Żuławkach.  Gdańszczanin  z
urodzenia,  Żuławiak  z  wyboru.  Na  co  dzień  w  nowoczesnych,  szklanych  biurowcach
reprezentuje w negocjacjach największe światowe korporacje. Po pracy – mąż, ojciec trójki
córek oraz wielki miłośnik historii i sztuki. Czas prywatny w całości poświęcił na renowację
XVIII-wiecznego domu podcieniowego. Kolekcjoner fliz holenderskich, zabytkowych mebli i
obrazów. W swoim domu zorganizował swoisty ośrodek kultury, w którym przed pandemią
społecznie  organizował  koncerty,  wernisaże,  projekcje  filmowe,  spektakle  i  wieczory
autorskie. Pomysłodawca utworzenia na terenie Żuławek i Drewnicy żywego skansenu na
Żuławach.

 Piotr Znaniecki, Skorupy-Białystok – Zostały Skorupy 📍

Mgr  inż.  ochrony  środowiska,  białostoczanin  z  urodzenia  i  zamiłowania.  Eksplorator
lokalnych  klimatów  i  osobliwości.  Muzyk,  autor  i  tłumacz  tekstów,  organizator  wystaw
fotograficznych prezentujących Skorupy XX w. oraz serii krótkich filmów dokumentalnych w
tym temacie. Kolekcjoner polskiej muzyki niezależnej końca XX w. wydawanej na kasetach



magnetofonowych oraz polskiej muzyki popularnej okresu międzywojennego zapisanej na
płytach szelakowych, które fragmentarycznie prezentuje w internecie, z planami na podcast.
Związany z organizacjami ekologicznymi i społecznymi. Jego zrealizowanym marzeniem jest
stary  drewniany  dom na  Skorupach,  z  ogrodem i  wanną  do  czytania  książek.  Porażką
okazały  się  uprawy  warzyw  regularnie  zjadanych  przez  bezskorupkowe  ślimaki  oraz
nieudana próba hodowli wolnych kur pożartych przez kunę.
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 Paweł  K.  Krawczyk,  prezes  Fundacji  Ochrony  Mebli  Zabytkowych  oraz  Dziedzictwa📍
Kultury w Polsce D.O.M. – Drewniane domy zgierskich rzemieślników – piękno zaklęte w
detalu 

Konserwator  mebli  zabytkowych,  absolwent  Instytutu  Teologicznego  w  Łodzi,  fundator  i
prezes zarządu Fundacji  Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce
D.O.M.  Odznaczony przez Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego złotą odznaką  za
opiekę nad zabytkami. Autor i współautor wystaw, artykułów naukowych i popularyzatorskich
oraz  programów  edukacyjnych  z  dziedziny  konserwacji  zabytków,  ochrony  dziedzictwa
kulturowego i  historii  meblarstwa artystycznego.  Inicjator  wielu działań na rzecz promocji
dziedzictwa kulturowego miasta Zgierza, w którym Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych
ma swoją siedzibę.

 Maja Szwedzińska, Pałac Kultury Zagłębia – O Pałacu, czyli marzenie zastygłe w materii 📍

Od  zawsze  związana  z  Dąbrową  Górniczą.  Kulturoznawca  z  pasji  i  wykształcenia.
Absolwentka  Uniwersytetu  Śląskiego.  Wielka  miłośniczka  Pałacu  Kultury  Zagłębia  w
Dąbrowie Górniczej  i architektury każdej, a zwłaszcza socrealistycznej. Od 2006 roku trener
Narodowego  Centrum  Kultury.  Od  2007  roku  zawodowo  związana  z  Pałacem  Kultury
Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, gdzie zajmowała się pozyskiwaniem dotacji na wydarzenia
kulturalne,  następnie  przez  9  lat  prowadziła  Galerię  Sztuki  Pałacu  Kultury  Zagłębia,  w
ramach której zorganizowała około 90 wystaw. Od roku 2017 prowadzi autorskie warsztaty
dla rodziców z dziećmi,  warsztaty popularyzujące architekturę dla grup zorganizowanych
oraz liczne warsztaty dla społeczności lokalnej.

  📍 📍 BLOK: PIĘKNO NIE-LUDZKIE 

 dr Mikołaj Golachowski, przyrodnik – Czy inne zwierzęta też się zachwycają? Nieludzkie📍
poczucie estetyki 

Biolog  i  podróżnik,  doktor  nauk  przyrodniczych.  Od  dwudziestu  lat  koncentruje  się  na
polarnych  krańcach  Ziemi,  dwukrotnie  zimował  na  Polskiej  Stacji  Antarktycznej  im.  H.
Arctowskiego (raz jako kierownik 32 Polskiej  Wyprawy Antarktycznej),  a jako przewodnik
turystyczny  regularnie  odwiedza  Antarktydę  Zachodnią  i  subantarktyczne  wyspy.  Od



czternastu  lat  poznaje  również  Arktykę,  sześć  razy  dotarł  nawet  na  Biegun  Północny.
Mieszka w Warszawie, wraz z trzema kocimi damami, introwertycznym żółwiem i żywiołową
córką. Jest autorem kilku książek i kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych, głównie o
przyrodzie.

 Małgorzata  Gurowska  i  Agata  Szydłowska  –  Pieszo,  na  rowerze,  na  skrzydłach.  O📍
budowaniu miasta ludzko-nie-ludzkiego

Małgorzata Gurowska – artystka wizualna, autorka książek, wykładowczyni i kuratorka. W
swoich  pracach  skupia  się  na  kwestiach  politycznych  i  społecznych  krytycznie  opisując
relacje  ludzi  i  nie-ludzi.  Tworzy  z  myślą  o  uwzględnianiu  perspektywy innych gatunków,
zwłaszcza tych eksploatowanych i dyskryminowanych przez człowieka. Sztuka jest dla niej
narzędziem interwencji i sprzeciwu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
gdzie obecnie jest profesorką na Wydziale Rzeźby. 

Agata Szydłowska – kuratorka, badaczka, autorka książek. Absolwentka historii sztuki na
UW, Szkoły  Nauk Społecznych  przy IFiS PAN,  doktorka etnologii.  Kierowniczka Katedry
Teorii  Designu na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie.  Interesuje się społecznymi i
politycznymi kontekstami dizajnu.  Poprzez działania kuratorskie i  refleksję humanistyczną
bada projektowanie poza antropocentryzmem.


