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REMIX, BEAT IMPROVISE TO ...

PLAY FAIR
FOR YOUR PLANET, SOCIETY, COMPANY, CITY

CEL
Pierwsze takie wydarzenie w Polsce, które otworzy dyskusję na temat organizacji wydarzeń 
masowych – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z minimalizowaniem szkodliwego 
wpływu na środowisko i otoczenie.
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CITY
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BUSINESS
POWERED BY ESG EDUCATION



JAK
W planowaniu naszego wydarzenia chcemy za każdym razem korzystać z podstawowego 
pytania: „ Co możemy zrobić lepiej, aby dane działanie było lepsze dla naszej planety?”. 

Nasze wydarzenie będzie częścią Festiwalu Soundedit. Równolegle z programem koncertów, 
prelekcji i warsztatów, planujemy spotkania, panele i dyskusje łączące w sobie zarówno do-
świadczanie miasta, organizację imprez kulturalnych jak i technologię czy metody pracy dla 
każdego z uczestników.



MISJA&WIZJA
1. Uznajemy, że muzyka pełni niezwykle ważną rolę w społeczeństwie. Otacza nas od początku 

naszego życia, a jej uprawianie znakomicie kształtuje postawy człowieka, np. zmusza do sys-
tematycznej pracy, osobistego mistrzostwa, zachęcając 
jednocześnie wielkie rzesze słuchaczy do aktyw-
nego uczestnictwa w świecie dźwięku. 

2. Szukamy inspiracji w miejscach / 
ludziach nieoczywistych poza 
własnym sektorem i spraw-
dzamy, co to może znaczyć 
dla nas.

3. Robimy biznes, sztukę, 
działamy FAIR.

4. Budujemy transparentnie 
wartość dla siebie, innych, 
planety.

5. Podejmujemy decyzje, co robi-
my vs czego nie robimy i małymi 
krokami zmieniamy świat.



ŁÓDŹ
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GDZIE

• miasto wpisane na listę ośrodków miejskich uczestniczących 
w projekcie neutralności klimatycznej; 

• od 14 lat gości Festiwal Soundedit, który gromadzi miłośników 
muzyki, jej producentów i twórców, którzy nie tylko mają ogrom-
ny wpływ na jakość dźwięku, edukację szeroko rozumianej 
branży muzycznej, ale wielu spośród z nich chce wziąć odpowie-
dzialność za swoje działania;

• przestrzeń, aby stworzyć wyjątkową szansę na współpracę 
w ramach miasta, wydarzenia kulturalnego i dobrze zrozumianej 
edukacji w zakresie świadomości ekologicznej;

• wspólne realizacja idei tzw. trzeciego miejsca.







WALDEMAR OLBRYK
od lat zarządza przedsięwzięciami biznesowymi w Polsce. W swojej ponad 20-letniej 
karierze miał okazję pracować dla wielu firm, w zróżnicowanych branżach,  
m.in. tworząc projekty takie jak sieć stacji paliw BP, łódzką Manufakturę oraz być Pre-
zesem Skanska Property Poland. Wielowątkowość oraz różnorodność doświadczenia 
sprawiła, że na branżę mieszkaniową może spojrzeć z szerszej perspektywy. Jego 
największą pasją i misją jest wspierać mądry, zrównoważony rozwój miast, które 
służą mieszkańcom i podnoszą jakość życia. Wspiera rozwój idei miast  
15-minutowych oraz osiedli społecznych. 

Szukając nowych inspiracji do szerokiego spojrzenia na temat zrównoważonego roz-
woju i odpowiedzialnego projektowania, został pomysłodawcą interdyscyplinarnej 
dyskusji z artystami i przedstawicielami świata biznesu oraz akademickiego  
– PlayFair przy festiwalu SOUNDEDIT w Łodzi.   

Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia MBA prowadzone wspól-
nie przez Uniwersytet Łódzki i College of Maryland. Posiada również tytuł Profesjo-
nalnego Managera Projektu według standardu Project Management Institute. 

09:00 – 09:20 Otwarcie wydarzenia 
15:45 – 16:00 Podsumowanie debat



EWELINA  
ANTONOWICZ 
prezeska polskiego oddziału Fashion Revolution, współzałożycielka Sustainable Fa-
shion Institute, absolwentka Sustainable Development. Ekspertka programu Climate 
Leadership oraz Okrągłego Stołu dla Zrównoważonej Mody w ramach United Nations 
Alliance for Sustainable Fashion. Wyróżniona na międzynarodowej konferencji „Stra-
tegies toward Green Deal Implementation - Water, Raw Materials & Energy”, finalistka 
Forbes „25 under 25” w kategorii „Zrównoważony rozwój i klimat”.

EWA  
POLKOWSKA
ekspertka ds. zrównoważonego projektowania ubioru oraz innowacyjnych mate-
riałów w przemyśle tekstylnym i odzieżowym, wykładowczyni materiałoznawstwa 
MSKPU, dyrektor kreatywna marki cocAEmka założonej w 2015 roku w Kopenhadze, 
współzałożycielka Sustainable Fashion Institute i inicjatywy Circular Tex Hub. Pro-
jektantka operacyjna dla Haddad USA. Absolwentka Sustainable Fashion Design 
w Copenhagen School of Design and Technology oraz MA Fashion Design na Desi-
gnskolen Kolding. W 2017 roku wyróżniona przez Danish Fashion Institute podczas 
Copenhagen Fashion Week jako projektant przyszłości „Future Of Fashion Design”.

9:20 – 10:00 Case studies mody cyrkularnej  
– lokalnie i globalnie – power speech



DR SEBASTIAN 
GRABOWSKI 
absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej, Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
w Warszawie, doktorat Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką Otwartych Ekosyste-
mów Informacyjnych, Otwartych Danych oraz Interakcjami pomiędzy użytkownikami 
sieci telekomunikacyjnych i Internetu. Prezes Fundacji ArchitectsPL zajmującej się 
popularyzacją idei otwartości oraz nowych technologii w miastach polskich, gdzie 
min. przy współpracy z samorządami  Polski  oraz Litwy w roku 2019, Fundacja usta-
nowiła Rekord Guinnessa.  ArchitectsPL należy do Polskich prekursorów zajmujących 
się  tematyką Otwartych Danych i do tej pory z sukcesem rozwija platformy otwartych 
danych w Kołobrzegu, Gdańsku i w Warszawie. Ekspert Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji ds. Smart City. Członek Rady Programowej Instytutu Industry 4.0 
przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, wykładowca na Wydziale Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W roku 2017 wyróżniony 
przez Polska Izbę Informatyki i Telekomunikacji tytułem „Cyfrowa osobowość roku 
2017 w Polsce”. W roku 2021 otrzymał wyróżnienie specjalne redakcji MIT Sloan Ma-
nagement Review Polska oraz ICAN Institute w kategorii Odpowiedzialna Technologia 
- Mistrz Innowacyjnej Transformacji za projekt – „Transformacja miasta Bolesławiec 
w Smart City  - wdrożenie ekosystemu inteligentnych rozwiązań usprawniających 
zarządzanie infrastrukturą miejską”.  Laureat „Listy 100 w roku 2021” przyznawanej 
przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. „Lista 100” 
to lista 100 osób, które w  sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do 
rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w roku 2021.  Założyciel VBloga Miasto <-> 
Miasto poświęconego tematyce samorządu polskiego. Zawodowo od 20 lat związany 
z branżą teleinformatyczną, gdzie pełnił szereg funkcji zarządzających, w tym kierował 
Centrum Badawczo Rozwojowym Orange Polska oraz zarządzał biznesem Internetu 
Rzeczy, Smart City oraz M2M na rynku B2B Orange. Obecnie pracuje w środowisku 
międzynarodowym  pełniąc funkcję Head of IoT/Smart City/Industry/Egde Enterprise 
Architecture Practises w Orange Business Services  w Paryżu.

10:15 – 11:15 Zwinne współtworzenie  
przestrzeni do życia, czyli… jak łączyć biznes, 

mieszkańców, technologie, artystów



DAWID WRONA 
dyrektor sprzedaży i obsługi klienta sektora mieszkaniowego w Echo Investment. 
Posiada 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości, zdobyte we wszystkich 
segmentach rynku. Wcześniej współpracował m.in. z Dom Development S.A., Marvi-
pol S.A. oraz z czołowym deweloperem w Rumunii - Impact Developer & Contractor. 
Odpowiada za wszystkie projekty mieszkaniowe Echo Investment rozwijając obszary 
związane ze sprzedażą, marketingiem, szeroko rozumianą obsługą klienta. Inicjator 
nowych idei i rozwiązań technologicznych. Powołał obszar Customer Experience 
w organizacji. Promuje wszelkie działania związane z podnoszeniem jakości usług 
i standardów obsług klientów. Lider projektu digitalizacji i paperless. Jest absolwen-
tem IMD w Szwajcarii – Foundations For Business oraz ICAN Institute.

TOMASZ 
WOLANOWSKI
ukończył studia z zakresu zarządzania biznesem na Uniwersytecie Łódzkim. Odbył 
studia podyplomowe w IMD Business School.

Z ABB związany jest od roku 2005. Objął wtedy w Łodzi stanowisko krajowego szefa 
sprzedaży produktów średniego napięcia. W latach 2006-2013 był krajowym szefem 
sprzedaży produktów i rozwiązań energetycznych. W latach 2013-2019 był krajowym 
dyrektorem zarządzającym ABB w Rumunii. Od stycznia 2020 jest prezesem ABB Sp. 
z o.o. i dyrektorem Biznesu Elektryfikacji ABB w Polsce.

10:15 – 11:15 Zwinne współtworzenie  
przestrzeni do życia, czyli… jak łączyć biznes, 

mieszkańców, technologie, artystów



PRZEMYSŁAW 
KUBAJEWSKI 
dyrektor Akademii Menedżerów Muzycznych, specjalista ds. PR, marketingu i so-
cial media. Absolwent filologii polskiej, od dekady aktywny w branży muzycznej. 
Promotor Artystów, głównie muzycznych. Panelista i wykładowca podczas m. in. 
Europejskich Targów Muzycznych Co jest Grane, konferencji Audioriver, Music Export 
Conference, konferencji Tak Brzmi Miasto w Krakowie, konferencji Muzyka a Biznes 
Warszawie. Prowadził wykłady dotyczące marketingu w branży muzycznej na Uni-
wersytecie Śląskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Akade-
mii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Gospodarz cyklicznych 
rozmów o branży muzycznej w katowickim Mieście Ogrodów.

SEBASTIAN KAWAŁKO
absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Akademii 
Leona Koźmińskiego w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Marii Curie Skłodow-
skiej w Lublinie. Przez dużą część kariery zawodowej związany z Polską Grupą Ener-
getyczną, gdzie między innymi zarządzał projektami informatycznymi, a także brał 
udział w tworzeniu Centrum Usług Wspólnych IT. W Asseco Data Systems doradza 
w obszarach związanych z edukacją oraz transformacją cyfrową biznesu. W fundacji 
Leading Cities jako mentor i juror angażuje się w program dla startupów AcceliCity. 
Jako doradca prezydenta w Urzędzie Miasta Lublin zaminował się rozwojem obszaru 
Smart City. Wdrażał wiele innowacyjnych projektów w samorządach, jak np. platfor-
ma do współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Katowicach. Wcze-
śniejsza kariera związana z komunikacją i mediami oraz sportem. 

10:15 – 11:15 Zwinne współtworzenie  
przestrzeni do życia, czyli… jak łączyć biznes, 

mieszkańców, technologie, artystów



EMILIA MOCHORT
projektant procesów i produktów. Entuzjasta myślenia projektowego i studiów nad 
przyszłością. Z wykształcenia towaroznawca i psycholog. 
Na co dzień zajmuje się projektami w dużej firmie FMCG i startupie Wegańskim.

11:30 – 12:25 Green Kaizen czyli zasada małych 
 zrównoważonych kroków  do zastosowania  
przez każdego z nas (daj się zainspirować)

RAFAŁ RUDZKI 
dyrektor ds. ESG w Grupie Żabka, wraz z zespołem koordynuje działania związane z wdra-
żaniem strategii odpowiedzialności. Ostatnie 15 lat pracy zawodowej spędził w firmach 
- IBM, PwC i Deloitte - wspierając przedsiębiorstwa w Polsce i za granicą w transformacji 
procesów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznego zarządzania 
czynnikami pozafinansowymi - ESG. W Deloitte, z którego dołączył do zespołu Żabki, 
doradzał klientom w obszarze odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, wspie-
rając m.in. klientów branży handlowej i dóbr konsumenckich oraz koordynował rozwój 
usług i dostarczał je z zespołami w 19 krajach Europy Środkowej. Rafał jest absolwentem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Erasmus Universiteit w Rotterdamie oraz 
University of Cambridge. Rafał angażuje się w działania społeczne oraz jest członkiem 
zarządu (Rady) Towarzystwa Ekonomistów Polskich.



MISIA FURTAK
kompozytorka, autorka tekstów, wokalistka, basistka i aktywistka. Razem z zespo-
łem Très.B laureatka Paszportu Polityki w kategorii muzyka popularna i Fryderyka 
w kategorii debiut roku. Solowo jako Misia Ff uhonorowana nagrodą miasta Torunia 
im. Grzegorza Ciechowskiego. Współpracowała m.in z kwintetem Wojtka Mazolew-
skiego przy albumie “Chaos pełen idei”, który otrzymał status złotej płyty. Z Piotrem 
Kalińskim (Hatti Vatti) tworzy duet Ffrancis. W 2019 wydała wyprodukowaną przez 
siebie, napisaną we współpracy z Hanią Rani, płytę “Co przyjdzie?”, która znalazła 
się w zestawieniach najlepszych wydawnictw roku „Tygodnika Polityka” i „Gazety 
Wyborczej”. W listopadzie 2021 premierę miała płyta „Wybory”, współtworzona z ze-
społem miedzynarodowych współpracowników (m.in Christian Balvig - Efterklang, 
Gareth Quinn Redmond - Bell X1, Albert Karch - Ichiko Aoba). Bartek Chaciński napisał 
o niej “Rzadko się słyszy takie delikatne protest songi (...) Furtak odnalazła swój ton”, 
a Łukasz Kamiński na pierwszej stronie Gazety Wyborczej pytał “Dlaczego tysiące 
ludzi słuchają w sieci 33 sekund ciszy?” i opisywał milczący utwór “Agata” jako “naj-
głośniejsze pół minuty ciszy w polskiej muzyce ostatnich lat.” Misia Furtak od wielu 
lat angażuje się też w działania edukacyjne dla młodych muzyków. Współpracuje 
m.in z inkubatorem Tak Brzmi Miasto, czy Towarzystwem Inicjatyw Twórczych “e”. 
Poprowadziła pierwszy w Polsce panel o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej 
na festiwalu Spring Break w 2018 roku. W 2022 została wybrana do prestiżowej sieci 
Keychange – pionierskiej, międzynarodowej organizacji, której celem jest wspieranie 
kobiet oraz mniejszości płciowych w branży muzycznej oraz budowanie bardziej 
zrównoważonej branży muzycznej. Stoi na czele polskiego oddziału organizacji Music 
Declares Emergency. Zagrała setki koncertów w Europie i Japonii, u boku m.in The 
National, Arlo Parks, TV On The Radio i wielu innych.

11:30 – 12:25 Green Kaizen czyli zasada małych 
 zrównoważonych kroków  do zastosowania  
przez każdego z nas (daj się zainspirować)



MAGDA RZYMANEK- 
PACZKOWSKA & 
ZUZANNA RZYMANEK- 
OMULECKA,  
Wege Siostry tworzą dwie rodzone siostry: Magdalena Rzymanek-Paczkowska i Zuzan-
na Rzymanek-Omulecka.  Magda z wykształcenia jest biolożką, a z zawodu fotografką. 
Zuza ukończyła prawo, następnie pracowała przy produkcji seriali, a potem gotowała 
w wegańskich restauracjach. Poza więzami krwi, połączyła je pasja do pysznego je-
dzenia, eksperymentowania w kuchni i czerpania inspiracji kulinarnych z podróży. Tak 
narodziły się Wege Siostry – start-up produkujący roślinne alternatywy dla sera i masła. 
Z połączenia innowacyjnego surowca (nerkowców i pestek) oraz tradycyjnych metod 
serowarstwa, powstają produkty wynoszące roślinną alternatywę dla nabiału na nowy 
poziom. Bez mleka, bez glutenu, za to z żywymi kulturami bakterii i najlepszej jakości 
składnikami. Wege Siostry zaczynały w kuchni mamy, obecnie produkty marki można 
znaleźć w największych sieciach handlowych w całej Polsce. Wystarczyło 5 lat, by 
zdobyły uznanie na rynku roślinnych alternatyw dla nabiału i zyskały rzeszę wiernych  
konsumentów. 

11:30 – 12:25 Green Kaizen czyli zasada małych 
 zrównoważonych kroków  do zastosowania  
przez każdego z nas (daj się zainspirować)



ANNA BECHERKA
projektant i twórca, właścicielka marki BECHANN i pracowni artystycznej, miesz-
czącej się w Art Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi. Jej artystycznym medium są 
stare, bezużyteczne  przewody i kable, głównie komputerowe. Twórczość nawiązuje 
do dzisiejszych  czasów, gdzie wszechobecna komputeryzacja jest użyteczna, lecz 
z drugiej strony generuje ogromne ilości odpadów oraz  pozbawia nas realnego kon-
taktu z drugim człowiekiem.  Odnajduje piękno i nowe funkcjonalności niepotrzeb-
nych przewodów. Daje im drugie, nowe życie. Łączy kolory, struktury w nowoczesne 
kształty i formy. Przetwarzając to co jest, odkrywa obfitość niedocenionych zasobów. 
Przedstawia to w swoich obrazach oraz w seriach biżuterii i toreb.

· 07/2022 -  zaprojektowanie i wykonanie serii biżuterii dla Klientek Porsche Centrum 
w Łodzi

· 06/2022 - artysta dedykowany do udziału w Biennale we Florencji na rok 2023
· 05/2022 - zaprojektowanie i wykonanie  serii toreb przygotowanych na Łódź Desing 

Festival „Regeneracja”
 · 11/2021 – uzyskanie wyróżnienia, rekomendacji marki BECHANN w konkursie Modo-

polis organizowanym dla projektantów i projektantek mody zrównoważonej 
· 11/2021 – udział w wystawie „Eksperymenty” zorganizowanej przez Artexpertise 

galerię sztuki współczesnej we Florencji 
· 09/2021 – wybrane prace zostały zakwalifikowane do publikacji w książce Bruxelles 

Art Vue Volumes of Darkness 2021
· 07/2021 – tytuł „Designer of the month” przyznany przez EKO DEKO innowacyjną 

platformę upcyclingową
· 07/2021 – obraz „Przejścia” zakwalifikował się do wystaw w ramach konkursu „Mło-

dzi na start” w Gdynia Design Days 
· 11/2020 – wystawa „Odzyskane” Galeria Huta Sztuki w ramach wydarzeń „Sztuka do 

rzeczy” – Design w Krakowie”
· 02/2020 – warsztaty w LO w Łodzi w ramach projektu ponownego wykorzystania

11:30 – 12:25 Green Kaizen czyli zasada małych 
 zrównoważonych kroków  do zastosowania  
przez każdego z nas (daj się zainspirować)



PIOTR METZ  
Rocznik 1957
Radiowiec
Posiadacz pocztówki od Lennona i barki na Wiśle oraz zbyt dużej ilości płyt  
i vintage’owego audio.
Ambasador Dzielnicy Wisła.

NATALIA PRZYBYSZ
kompozytorka, autorka tekstów i aktywistka zaangażowana w działania proeko-
logiczne. Jeden z czołowych głosów na polskiej scenie muzycznej. Zadebiutowała 
w 2001 roku współtworząc z siostrą Pauliną Przybysz zespół Sistars. Od czasu płyty 
„Prąd”, każdy kolejny album Natalii nagradzany jest Fryderykiem. Przedostatnia płyta
„Jak Malować Ogień” (2019) również została uhonorowana statuetką Fryderyk  
w kategorii - Album Roku Pop.

W 2020 roku ukazał się ostatni dotychczas Natalii album - nagrany w kultowej 
konwencji MTV UNPLUGGED. Najnowsze wydawnictwo, krążek „Zaczynam się od
miłości” z utworami skomponowanymi przez Natalię Przybysz i jej Zespół do nieza-
śpiewanych dotąd tekstów Kory ukazał się 11 marca 2022 roku ciesząc się  
przychylnym odbiorem publiczności.

13:15 – 14:30 Cyrkularność w branży  
artystycznej, chwilowy trend  

czy niezaprzeczalna konieczność?
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MARTYNA ZASTAWNA  
pionierka i propagatorka idei Zero Waste w Europie. Jedna z najbardziej wpływowych 
kobiet wg. Forbes, Liderka Zrównoważonego Rozwoju wg. Forbes. Założycielka 
WoshWosh oraz SzeptSzum, wykładowczyni, mentorka.

ZOSIA ZOCHNIAK  
pomysłodawczyni i współzałożycielka portalu UbraniaDoOddania.pl, realizującego 
zasady w pełni cyrkularnego drugiego obiegu odzieży. Promotorka i edukatorka 
odpowiedzialnej konsumpcji i kultury less waste. Projektuje i wdraża wiarygodne 
działania odpowiedzialne społecznie w firmach i korporacjach, których mianowni-
kiem jest budowanie świadomości nt. cyrkularnego obiegu. 

PRZEMYSŁAW FELIGA
ESG Project Manager w OTCF / 4F. Od 2012 związany z branżą mody, absolwent aka-
demii projektowania ubrań i obuwia PENSOLE w Portland. Od 2018 do 2021 projektant 
ubrań w 4F, a od 2020 lider zespołu zajmującego się zmianami na rzecz środowiska 
w OTCF i marce 4F.



MISIA FURTAK
kompozytorka, autorka tekstów, wokalistka, basistka i aktywistka. Razem z zespołem 
Très.B laureatka Paszportu Polityki w kategorii muzyka popularna i Fryderyka w katego-
rii debiut roku. Solowo jako Misia Ff uhonorowana nagrodą miasta Torunia im. Grzegorza 
Ciechowskiego. Współpracowała m.in z kwintetem Wojtka Mazolewskiego przy albumie 
“Chaos pełen idei”, który otrzymał status złotej płyty. Z Piotrem Kalińskim (Hatti Vatti) 
tworzy duet Ffrancis. W 2019 wydała wyprodukowaną przez siebie, napisaną we współ-
pracy z Hanią Rani, płytę “Co przyjdzie?”, która znalazła się w zestawieniach najlepszych 
wydawnictw roku „Tygodnika Polityka” i „Gazety Wyborczej”. W listopadzie 2021 premierę 
miała płyta „Wybory”, współtworzona z zespołem miedzynarodowych współpracowni-
ków (m.in Christian Balvig - Efterklang, Gareth Quinn Redmond - Bell X1, Albert Karch - 

Ichiko Aoba). Bartek Chaciński napisał o niej “Rzadko się słyszy takie delikatne protest songi (...) Furtak odnalazła swój ton”, a Łu-
kasz Kamiński na pierwszej stronie Gazety Wyborczej pytał “Dlaczego tysiące ludzi słuchają w sieci 33 sekund ciszy?” i opisywał 
milczący utwór “Agata” jako “najgłośniejsze pół minuty ciszy w polskiej muzyce ostatnich lat.” Misia Furtak od wielu lat angażuje 
się też w działania edukacyjne dla młodych muzyków. Współpracuje m.in z inkubatorem Tak Brzmi Miasto, czy Towarzystwem 
Inicjatyw Twórczych “e”. Poprowadziła pierwszy w Polsce panel o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej na festiwalu Spring 
Break w 2018 roku. W 2022 została wybrana do prestiżowej sieci Keychange – pionierskiej, międzynarodowej organizacji, której 
celem jest wspieranie kobiet oraz mniejszości płciowych w branży muzycznej oraz budowanie bardziej zrównoważonej branży 
muzycznej. Stoi na czele polskiego oddziału organizacji Music Declares Emergency. Zagrała setki koncertów w Europie i Japonii, 
u boku m.in The National, Arlo Parks, TV On The Radio i wielu innych.

14:30 – 15:00 Nie ma muzyki na martwej 
planecie 

FAY MILTON
Music Declares Emergency to grupa artystów, profesjonalistów z branży muzycznej 
i organizacji, które wspólnie zwracają uwagę na kryzys klimatyczny i ekologiczny 
oraz wzywają do natychmiastowej reakcji rządu w celu ochrony całego życia na 
Ziemi. Wierzymy w siłę muzyki w promowaniu zmian kulturowych potrzebnych do 
stworzenia lepszej przyszłości.
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odpowiedzialnej konsumpcji i kultury less waste. Projektuje i wdraża wiarygodne 
działania odpowiedzialne społecznie w firmach i korporacjach, których mianowni-
kiem jest budowanie świadomości nt. cyrkularnego obiegu. 

PRZEMYSŁAW FELIGA
ESG Project Manager w OTCF / 4F. Od 2012 związany z branżą mody, absolwent aka-
demii projektowania ubrań i obuwia PENSOLE w Portland. Od 2018 do 2021 projektant 
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15:00 – 15:45  Warsztat filozoficzny „Małymi 
krokami w kierunku wielkiej zmiany”
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