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Lista jurorek/jurorów w konkursie „Zwierzę to nie rzecz” 
 
Joanna Chwastek - Ilustratorka, pisarka, twórca teatralny, założycielka Teatru Wrażeń IMAGIO, animatorka 
kultury. Od lat prowadzi warsztaty artystyczne z Dziećmi i Dorosłymi. Współtwórczyni koncepcji warsztatów 
Kreatywnego Szycia Przytulanek „EkoZabawka”. Edukatorka na rzecz empatii wobec wszystkich Istot żywych. 
 
Maja Głowacka - biolożka, edukatorka, realizatorka projektów czynnej ochrony Przyrody. Od wielu lat 
towarzyszy dzieciom i dorosłym (rodzicom, edukatorom, studentom, nauczycielom) w byciu w Lesie. 
Prezeska fundacji Pracownia Edukacji Żywej. Od dzieciństwa ratowała Zwierzęta. Kocha pisać o przyrodzie  
i ją fotografować.  
 
Alicja Kocurek – autorka ilustracji do książek dla Dzieci, gier planszowych, stron internetowych. Tworzy także 
plakaty teatralne, ilustracje prasowe i reklamowe. Współtworzy scenografię i lalki teatralne. Prowadzi 
zajęcia z rysunku i rysunku użytkowego w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach. 
 
Anna Koczwara - autorka bloga Cuelty Free Ann, wegańskich przepisów i książek kucharskich. Zaprasza  
do świata bez przemocy, w którym stara się inspirować innych do zmiany. Nigdy przez ocenę, zawsze  
z dystansem i miłością. Przedstawia perspektywę mamy niepełnosprawnej córki i pokazuje jak czerpać  
z tego doświadczenia siłę.  
  
Marcin Kostrzyński - dziennikarz, leśnik, autor książek i filmów przyrodniczych, autor kanału YT "Marcin  
z Lasu", laureat nagród telewizyjnych i filmowych za popularyzację tematyki przyrodniczej  
i popularnonaukowej 
  
Karolina Kuszlewicz - adwokatka, aktywistka, publicystka zajmująca się ochroną praw zwierząt, uznana za 
najlepszego prawnika młodego pokolenia w konkursie Rising Star 2017r. Prowadzi profil fb „W imieniu 
zwierząt i przyrody – głosem adwokatki”.   
 
Renata Markowska -  absolwentka akademii sztuk pięknych, współzałożycielka Fundacji Azylu Pod Psim 
Aniołem, a aktualnie Fundacji „Noga w Łapę. Razem Idziemy przez Świat”, szefowa Ptasiego Patrolu 
Interwencyjnego. Ratowanie skrzydlatych mieszkańców miast jest aktualnie głównym obszarem jej 
aktywistycznej działalności.  
 
Danuta Mikusz – Oslislo – aktywistka i wielka miłośniczka zwierząt i jazzu, współtwórczyni zabrzańskiego 
schroniska „Psitul Mnie”, prezeska zabrzańskiego i sekretarz ogólnopolskiego TOZ  
 
Joanna Nowicka – fotografka z piętnastoletnią praktyką, portrecistka, autorka konceptu One People Story. 
Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Kocha Zwierzęta. Od 20 lat jest wegetarianką. 
 
Monika Paca-Bros – działaczka społeczna, radczyni prawna, przedsiębiorczyni, pionierka rewitalizacji 
społecznej i wyrównywania szans na terenach postindustrialnych. Utworzyła i prowadzi fundację EKO-ART 
SILESIA, która organizuje min. Art Naive Festiwal. Stworzyła i prowadzi Galerię Szyb Wilson na katowickim 
Nikiszu. W przeszłości związana z partią Zieloni.  
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Dorota Szczepanek - jedna z założycielek Komitetu Pomocy dla Zwierząt w Tychach. Współzałożycielka 
Przystani Ocalenie - miejsca dla skrzywdzonych i okaleczonych Zwierząt. Uratowała wiele Istot i robi to stale. 
Na co dzień pracuje w służbie zdrowia, oddając swe serce ludziom. 
 
Jarosław Telenga – artysta plastyk, Ilustrator, scenograf, autor prac charakteryzujących się miękką, naturalną 
kreską. W pracowni jest współlokatorem swojego kota, a częstymi gośćmi są też pies, żółwie, kanarek  
i chomik i to oddaje istotę jego życiowej filozofii. Marzy aby w przyszłości projektować zabawki.  
 
Aneta Zasucha – artystka plastyczka, kuratorka projektów z obszaru edukacji przez sztukę z cyklu "Do sztuki 
gotowi start!" oraz "Komorebi – ekoprojekt (nie tylko) dla dzieci", zawodowo związana z Galerią Sztuki 
Współczesnej BWA w Katowicach. 
 
Hanna Zielińska – dziennikarka, propagatorka wrażliwości społecznej i celebrowania sztuki życia zgodnej  
z naturą, związana przez wiele lat z TOK.fm, a także wieloma tytułami prasowymi, nagrodzona w 2010r 
tytułem "Popularyzatorki Nauki"   
 
 
oraz organizatorki 
 
 
Gabriela Morawska-Stanecka – prawniczka, Senatorka, Wicemarszałkini Senatu, przewodnicząca Koła 
Przyjaciół Czworonogów przy Radzie Adwokackiej w Katowicach miłośniczka przyrody i zwierząt, aktywnie 
angażująca się w projekty na rzecz ochrony środowiska. Jej rodzina to również psy Szanta i Frodo.  
 
Dagmara Gliwińska-Breś - pedagożka opiekuńczo - wychowawcza z wykształcenia. Animatorka warsztatów 
twórczych dla dzieci, projektantka przytulanek. Od lat działa społecznie na rzecz dzieci, zwierząt i przyrody, 
organizując różne akcje, a także wspierając wiele organizacji. Z zamiłowania poetka, malarka/rysowniczka, 
rzeźbiarka i fotografka. 
 
Katarzyna Majchrzak – psycholożka, aktywistka społeczna i feministyczna, pasjonatka idei zerowaste  
w każdej postaci. Opiekunka ogrodu bioróżnorodności w swoim sąsiedztwie, który tworzy w centrum miasta 
przestrzeń przyjazną jeżom, owadom i ptakom.  
 
 
 
 
 
  


