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Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego (OSBN) 
 

 

 

Czym się zajmujemy? 

OSBN to stowarzyszenie, które zrzesza profesjonalistów - projektantów, wykonawców, producentów, jak również            
entuzjastów budownictwa naturalnego w Polsce. Celem stowarzyszenia jest propagowanie technik budowania z            
użyciem słomy, gliny, konopi oraz innych naturalnych, niskoprzetworzonych i odnawialnych materiałów.           
Popularyzujemy całościowe, zrównoważone myślenie o procesie tworzenia nowych i adaptacji starszych           
budynków. OSBN zajmuje się prowadzeniem badań przy współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz            
edukacją w zakresie celów i możliwości naturalnego budownictwa w Polsce i na świecie. W kręgu zainteresowań                
OSBN pozostają też inne ekologiczne systemy i strategie jak permakultura, czy systemy inżynierskie np.              
pozyskiwanie “zielonej energii”, racjonalne gospodarowanie wodą i odpadami. Nasze stowarzyszenie jest           
również członkiem ESBA (European Straw Building Association), czyli europejskiego stowarzyszenia          
zajmującego się budowaniem z użyciem słomy  
 
Więcej o OSBN:  

- www.osbn.pl 
- https://www.facebook.com/osbnpl 

 
 
 
 
 

http://www.osbn.pl/
https://www.facebook.com/osbnpl
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Festiwal Naturalnego Budowania 2017 
 

 
 
Festiwal Naturalnego Budowania odbędzie się w dniach 24-25 czerwca w Bibliotece Uniwersytetu            
Warszawskiego. To wydarzenie długo wyczekiwane  w Polsce.  
Będzie to okazja do zdobycia wiedzy, poznania konkretnych rozwiązań i realizacji, które od lat realizowane są w                 
Polsce i na świecie. Podczas festiwalu dowiesz się jak w harmonijny sposób użyć naturalnych,              
niskoprzetworzonych i odnawialnych materiałów do budowy domu. To możliwość spotkania z projektantami,            
wykonawcami i właścicielami domów, stworzonych z potrzeby życia w zrównoważonym, zdrowym otoczeniu.            
Specjaliści z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego oraz ich goście opowiedzą o           
systemach zrównoważonego projektowania, permakulturze, technologiach budowania, energetyce i wielu         
pokrewnych tematach. 
 
W trakcie otwartych warsztatów będzie można zanurzyć ręce w paździerzach konopnych, glinie, czy spróbować              
sił w stawianiu ścian ze słomy i tynkowaniu. To nauka przez doświadczenie, atrakcyjna forma pierwszego               
kontaktu z naturalnymi materiałami budowlanymi.  
 
Pierwszy dzień konferencji skierowany jest do tych, dla których zagadnienia technologii naturalnych są mniej              
znane. To szeroki przegląd możliwości. Drugi dzień - dla osób nieco znających temat i tych, którzy chcą pogłębić                  
wiedzę w tym zakresie.  
 
Część konferencyjna jest biletowana. Wstęp do strefy warsztatowej oraz spotkanie z mieszkańcami domów             
naturalnych będą otwarte dla każdego . Zapraszamy! 
 
Więcej o festiwalu:  

- www.festiwal.osbn.pl 
- https://www.facebook.com/events/1146372102152493/ 

https://www.facebook.com/events/1146372102152493/
http://www.festiwal.osbn.pl/
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Osoby kontaktowe w sprawach festiwalu 
 
Przemek Woś - koordynator festiwalu  
+48 604 229 125 
ja.przemekwos@gmail.com 
 
Magdalena Górska  - koordynator festiwalu, program 
+48 669 757 613 
ekodama.architektura@gmail.com 
 
Przemek Raj - media 
+48 502 617 174,  
przemekraj@yahoo.com 

 
Katarzyna Rączka-Bilińska - sprawy formalne 
katarzzyna@gmail.com 
 
 
Kontakt oficjalny do OSBN: 

- info@osbn.pl 
- www.osbn.pl 
- FB: https://www.facebook.com/osbnpl 

 

 

 

mailto:przemekraj@yahoo.com
mailto:katarzzyna@gmail.com
mailto:info@osbn.pl
mailto:ekodama.architektura@gmail.com
https://www.facebook.com/osbnpl
mailto:ja.przemekwos@gmail.com
http://www.osbn.pl/
http://cczemplik@gmail.com/
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Program Festiwalu  
 

 
 
Sobota  (24.06.2017) 
 
PODSTAWY, PRZYKŁADY, IDEE (sala wykładowa nr 316) 
Część biletowana, wykłady 20 min + dyskusja 10 min (jeśli będzie więcej pytań, to w czasie przerwy na kawę).  
 

10:00-10:15 Otwarcie festiwalu   

10:15-10:45 Wykład wprowadzający - Ekościema nie przejdzie.  
O marzeniach o powrocie na łono natury i o powrocie natury do miasta. 

Maciej Jagielak (Fuchi Studio/ 
OSBN) 

TECHNOLOGIE  

10:45-11:15 Z jakich naturalnych materiałów budować i dlaczego budować naturalnie.  
Jakie są technologie i przegląd polskich realizacji. Style naturalnego 
budowania.  

Przemek Woś (Świadom/OSBN) 

11:15-11:45 Dom budowany z użyciem słomy i drewna - dlaczego warto i dlaczego to 
się może udać. 
Trzy drogi realizacji marzenia o własnym domu naturalnym.  

Ryszard Biliński  
(Biotica/OSBN) 
 

11:45-12:05 Przerwa na kawę (20 min) 

12:05-12:35 Budowanie z użyciem konopi. O technologii  na przykładzie konopnego 
domu w Teodorowie. Od posiania do budowania. 

Piotr Jastrzębski (Podlaskie 
Konopie/OSBN) 

12:35-13:05 Budynki z drewna. O drewnianych naturalnych budynkach, drapaczach 
chmur i zastosowaniu drewna w budownictwie. Polskie i zagraniczne 
przykłady.  

Mateusz Szwagierczak 
(Organica/OSBN) 
 

13:05-13:35 Budowanie z prefabrykatów słomiano-drewnianych. 
Omówienie technologii, polskie i zagraniczne realizacje.  Moritz Reichert (Dobry Dom / OSBN) 

13:35-14:15 Przerwa obiadowa (40 min) 

14:15-14:45 A ile to kosztuje?  
Opowieść z budowy z kosztorysami 3 domów realizowanych w różnych 
metodach (opcje DIY, high tech, lokalni fachowcy)  

Przemek Raj (Farma Stoczki/OSBN) 
 

14:45-15:15 O naturalnych wnętrzach i materiałach naturalnych do  wnętrz.  Natalia Buczkowska (OSBN) 
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Dlaczego to takie ważne i jakie są możliwości.  

15:15-15:45 O tynkowaniu z gliny, wapna, tadelaktu. W środku i na zewnątrz.  Kasia Rączka-Bilińska (Tynki 
Naturalne/OSBN) 

15:45-16:05 Przerwa na kawę  (20 min) 

SZERSZE SPOJRZENIE 

16:05-16:35 Naturalne projektowanie i budowanie w szerszym kontekście. 
Permakultura. O myśleniu całościowym w procesie projektowania i 
budowania nowych miejsc.  

Magdalena Górska 
(eKodama/OSBN) 

16:35-17:05 Permakultura i natura w mieście.  
Ogrody społeczne i farmy miejskie.  

Ben Lazar (Permakultura.edu.pl) 

17:05-17:35 Osada Twórców, przykład zrównoważonego założenie na wsi.  
Fuzja Fab Labu, Cohousingu, Permakultury i Budowania naturalnego.  

Paweł Sroczyński (Cohabitat) 

17:35-17:45 Zakończenie pierwszego dnia festiwalu  

17:45-18:00 Przerwa na kawę  (15 min) 
 

SPOTKANIE z mieszkańcami naturalnych domów  
Część otwarta za darmo, prezentacje 10 min dla 3-4 domów, rozmowy i seria pytań. 

18:00-19:15 Krótkie prezentacje i dyskusja, rozmowy.  
 Prowadzenie - Przemek Raj 

od 20:30 Wspólne świętowanie - Impreza  
Dyskusje na luzie i zabawa. Kontynuacja spotkania mieszkańców domów 
naturalnych.  

 

 
WARSZTATY -  Przestrzeń otwarta BUWu: 
 
Część otwarta za darmo.  W przestrzeni warsztatowej będą wystawione materiały naturalne, tynki, ściany. 
Będziecie mogli tu dotknąć wszystkiego :). W tej strefie porozmawiacie z wykonawcami, projektantami. Poza 
zaplanowanymi warsztatami cały czas będzie się coś działo . Znajdować się tu będzie też recepcja festiwalu 
(punkt rejestracji na festiwal), będzie można tu kupić koszulkę lub torbę OSBN oraz uzyskać więcej informacji o 
stowarzyszeniu i Budownictwie Naturalnym. Jeśli nie wybierasz się na wykłady, zajrzyj do nas tutaj :). 
Zapraszamy.  
 

11:00-12:30 Gliniane sgraffito dla małych i dużych.  
Wykonaną kompozycję zabierasz ze sobą. 

Grupa studentów z ASP Gdańsk, Tomasz 
Zmyślony 

12:30-14:00 Wykończeniowe tynki gliniane, tadelakt. Biohabitat Opole  

14:00 -16:00 Budowanie ściany konopnej w szalunku.  
Konopna cegiełka na wynos.  

Podlaskie Konopie & Budynki z konopi  

15:00-16:30 Ziemia ubijana. Biohabitat Opole / Mech. Build 

16:30-18:00 Wykonywanie ścianek działowych z bloczków konopno glinianych i 
płyt glinianych.  Erwin Sanakiewicz 
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Niedziela (25.06.2017)  
 
POSZERZENIE WIEDZY (sala wykładowa nr 316) 
Część biletowana, wykłady 20 min + dyskusja 10 min (jeśli będzie więcej pytań, to w czasie przerwy na kawę).  
 
 

10:00-10:10 Otwarcie dnia  

10:10-10:40 Wykład wprowadzający - No-greenwash green.  
O poszukiwaniu sensu zrównoważonej architektury. Maciej Jagielak (Fuchi Studio/OSBN) 

CIEKAWE REALIZACJE z dobrą historią - przegląd działań 
(15 min prezentacja + dyskusja na koniec bloku) 

10:40-10:55 Budujemy Dom (akcja społecznościowa). Naturalny Dom 
OPEN-SOURCE 

Ania Zawadzka i Jan Dowgiałło 
(Mech.Build/OSBN)  

10:55-11:10 Dom Optymalny. Optymalizacja konstrukcji i kosztów w naturalnym 
domu we współpracy z OSBN. Omówienie budowy.  

Adrian Wyparło (OSBN) 
 
Przemek Woś (Świadom/OSBN) 

11:10-11:25 BioDomek. Naturalny, mobilny domek modułowy.  Magdalena Górska (eKodama/OSBN) 

11:25-11:40 Sauny społeczne. Naturalny sposób na zdrowie  Mateusz Szwagierczak (Organica/OSBN) 

11:40-11:55 Eko design na ASP w Gdańsku. Krótka prezentacja projektów z 
zakresu architektury i wzornictwa realizowanych na uczelni. 

Tomasz Zmyślony (ASP Gdańsk /OSBN) 

11:55-12:10 Dyskusja  

12:10-12:30 Przerwa na kawę  (20 min) 

TECHNOLOGIE NATURALNE W ZBLIŻENIU 

12:30-13:00 Techniki budowania z konopi. Jakie są możliwości. Przemek Brzyski (Politechnika Lubelska/OSBN) 

13:00-13:30 Tynki wewnętrzne  i zewnętrzne w budynkach z konopi. Czym się 
różnią i na co zwrócić uwagę.  

Marcin Kacprzyk (Costka/OSBN) 

13:30-14:00 Nie tylko dom. Słoma w budynkach publicznych szkołach i 
biurowcach. Do czego dążymy w Polsce i jakie są możliwości za 
granicą. Przykłady, normy, badania. Działania OSBN.  

Przemek Woś (Świadom/OSBN) 

14:00-14:45 Przerwa obiadowa (40 min) 

FIZYKA BUDOWLI 

14:45-15:15 Lambda to nie wszystko.  
Materiały naturalne  a fizyka budowli.  

Tomasz Bernard 

15:15-15:45 Architektura oszczędności czy Architektura cyrkulacji? 
Opowieść o tym dlaczego Architekci powinni być jak skauci. 

Tomasz Mielczyński (BUILDgreen/OSBN)  

15:45-16:15 Inne materiały stosowane w budownictwie naturalnym. 
O perlicie, celulozie, keramzycie. szkle piankowym i jumbo bales. O 
kosztach i energii wbudowanej.  

Cezary Czemplik (Wędrowni Architekci/OSBN) 
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16:15-16:35 Przerwa na kawę  (20 min) 

WIĘCEJ DETALI 

16:35-17:05 Klepiska. O naturalnych podłogach z gliny.  
O własnych eksperymentach i realizacjach zagranicznych.  

Magdalena Górska (eKodama/OSBN) 

17:05-17:35 Budownictwo z użyciem gliny oraz tynki gliniane w zbliżeniu.  Tomasz Bernard 

17:35-18:05 Rodzaje drewna, naturalne elewacje z drewna, zielone dachy. 
Przegląd możliwości naturalnych konstrukcji i wykończeń elewacji i 
dachu.  

Mateusz Szwagierczak (Organica/OSBN) 

18:05-18:30 Zakończenie festiwalu i podziękowania  

 
 
 
WARSZTATY- Przestrzeń otwarta BUW 
 
Część otwarta za darmo. W przestrzeni warsztatowej będą wystawione materiały naturalne, tynki, ściany. 
Będziecie mogli tu dotknąć wszystkiego :). W tej strefie porozmawiacie z wykonawcami, projektantami. Poza 
zaplanowanymi warsztatami cały czas będzie się coś działo . Znajdować się tu będzie też recepcja festiwalu 
(punkt rejestracji na festiwal), będzie można tu kupić koszulkę lub torbę OSBN oraz uzyskać więcej informacji o 
stowarzyszeniu i Budownictwie Naturalnym. Jeśli nie wybierasz się na wykłady, zajrzyj do nas tutaj :). 
Zapraszamy.  
 
 

11:00-12:30 Malowanie naturalnymi farbami dla dzieci i dużych, tynki naturalne.  Marcin Kacprzyk, Costka Budownictwo Naturalne 

12:30-14:00 Pokaz robienia tadelaktu.  Inne wykończenia naturalne.  Katarzyna Rączka-Bilińska, Tynki Naturalne.pl 

13:30-15:30 Wypełnianie ściany słomą i tynkowanie gliną.  Ryszard Biliński,  Biotica Sp. z o.o. 

15:00-16:30 Proste zamki ciesielskie.  Organica D&B 

16:30-18:00 Składanie altany ogrodowej z materiałów naturalnych. Cezary Czemplik, Wędrowni Architekci 
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Lista prelegentów i prowadzących warsztaty (alfabetycznie) 
 

 

Ryszard Biliński  (Biotica/OSBN) 
 
Budowniczy, tynkarz, szkoleniowiec, doradca. Od wielu lat kieruje 
naturalnymi budowami. Prowadzi pokazy i warsztaty w zakresie 
naturalnych wykończeń, jak i procesu budowy od podstaw, zwłaszcza 
w technologii izolacji z kostek słomy.  

 

Tomasz Bernard (Lehmbau Bernard) 
 
Od wielu lat zgłębiam wiedzę na temat materiałów pochodzenia 
naturalnego a w szczególności gliny, słomy, konopi, lnu etc. Podczas 
pracy na uczelni zajmowałem się pomiarami przegród budowlanych, 
ich symulacjami komputerowymi jak i certyfikacją tynków glinianych. 
Jestem fascynatem budownictwa glinianego. Tworzę i produkuję tynki 
gliniane we własnej firmie Lehmbau Bernard GmbH. Przygotowuję 
obszerny program badawczy dla przegród z wypełnieniem słomianym 
oraz tynkami gliniano-wapiennymi na realnym budynku. 

 

Przemek Brzyski (Politechnika Lubelska/OSBN) 
 
Pracownik Politechniki Lubelskiej na Wydziale Budownictwa i 
Architektury. Moje prace badawcze skupiają się wokół spoiwa 
wapiennego oraz wykorzystania konopi przemysłowych w 
budownictwie. Poza pracą naukową zajmuje się wykonawstwem i 
projektowaniem w zakresie budownictwa z konopi. 

 

Natalia Buczkowska (OSBN) 
 
W projektowaniu kieruje się zasadami Głębokiej Ekologii. Wielokrotnie 
uczestniczyła w warsztatach budownictwa naturalnego i permakultury. 
Uczestniczka międzynarodowego programu Yes We Can (2009). 
Współorganizatorka międzynarodowego festiwalu ekologicznego dla 
młodzieży Live and Act (2012). Obecnie używa  ekologicznego 
projektowania w tworzeniu naturalnych wnętrz.  

 

Czemplik Cezary (Wędrowni Architekci/OSBN) 
 
Architekt, społecznik, od 10 lat bada i uczestniczy w rozwoju 
budownictwa naturalnego w oparciu o tradycyjne polskie rozwiązania. 
Zawodowo zajmuję się projektowaniem, fizyką budowli i inicjowaniem 
projektów badawczych i społecznych. Obecnie na starcie inicjatywy 
“home with out” zajmującej się mikro budownictwem, dla osób 
wykluczonych mieszkaniowo i energetycznie 
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Dowgiałło Jan (MECH.BUILD/OSBN) 
Mech.build to duet architektki i socjolożki Anki Zawadzkiej i architekta 
Janka Dowgiałło. Działamy na polach takich jak ekobudownictwo, 
miejskie ogrodnictwo i interwencje, edukacja ekologiczna. 
Projektujemy, budujemy i eksperymentujemy w duchu 
zrównoważonego rozwoju. Łączymy nowoczesne technologie i 
energooszczędne rozwiązania z zastosowaniem zdrowych, 
naturalnych materiałów.  

 

Magda Górska  (eKodama/OSBN) 
 
Jestem uprawnionym architektem. Specjalizuję się w zrównoważonym 
projektowaniu opartym o uważność i permakulturę. Projektuję zdrowe 
budynki naturalne i wnętrza, prowadzę warsztaty, wykłady oraz akcje 
związane z permakulturą. Jestem projektantem systemu mobilnych, 
naturalnych modułów mieszkalnych BioDomek. Promuje budownictwo 
naturalne na blogu na FB (eKodama). Działam czynnie w OSBN. W 
latach 2015/2016 byłam wiceprezesem OSBN.  

 

Maciej Jagielak (Fuchi Studio/OSBN) 
 
Zajmuję się zgłębianiem wiedzy o budowaniu ze słomy, gliny, drewna i 
innych nisko-przetworzonych materiałów. Jeżdżę po Polsce 
odwiedzajac ludzi budujących i mieszkających w domach z  tych 
materiałów. Sam chętnie projektuję takie budynki, mam bowiem 
przekonanie, że w naturalnym budownictwie naprawdę chodzi o coś 
więcej niż tylko współczynniki zużycia energii, czy modne formy. 
Jestem obecnie prezesem OSBN.  

 

Piotr Jastrzębski (Podlaskie Konopie/OSBN) 
 
Z zawodu Architekt krajobrazu a na co dzień (od 2013 r.) pasjonat 
konopi włóknistych i technologii hempcrete (beton konopny). Jestem 
wiceprezesem gospodarstwa (800 ha) w którym uprawiamy i 
przetwarzamy konopie przemysłowe m.in. na cele budowlane . W 2016 
roku rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce domu w  całości 
izolowanego betonem konopnym. Jestem członkiem min IHBA, EIHA 
a od 2016 r członkiem zarządu OSBN. 

 

Kacprzyk Marcin (Costka/OSBN) 
 
Budownictwo naturalne...odkąd o tym usłyszałem wsiąkłem w to 
całkowicie. stało się to moją pasją, a od pasji zaczęło się stawać 
pracą. Cały czas odkrywam coś nowego i super ciekawego. To jest to 
co zdecydowanie chciałbym w życiu robić... budować naturalne, 
zdrowe domy. Jestem również producentem naturalnych farb i tynków.  
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Ben Lazar (Permakultura.Edu.PL) 
 
Projektuję parki, ogrody, siedliska. Daję wykłady historii idei 
permakultury, środowiskowych zasad etycznych, głębokiej ekologii 
oraz ekosystemowego projektowania w tym suwerenności 
żywnościowej. Podróżuję po kraju niejako “apostoł” zdrowego 
światopoglądu :-) Zimą animowałem permakulturę w miastach: 
Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Łodzi. Teraz, czas na 
wieś w ramach serii Warsztatów projektowania permakulturowych 
gospodarstw. 

 

Tomasz Mielczyński (BUILDgreen/OSBN) 
 
Architekt projektujący i realizujący energooszczędne i ekologiczne 
budynki mieszkalne. Laureat wielu konkursów architektonicznych, 
autor nagradzanych realizacji. W dziedzinie jego szczególnych 
zainteresowań znajdują się rozwiązania prowadzące do oszczędności 
Energii Pierwotnej w całym cyklu życia budynku, oraz projektowanie 
dla cyrkulacji - energii i materii wokół budynku.  
 

 

Przemysław Raj (Farma Stoczki/OSBN) 
 
Przemek Raj z zamiłowania buduje domki/domy słomiane, 
eksperymentuję z zielonymi dachami i propaguję wykorzystanie 
zdrowego rozsądku i naturalnych materiałów w budownictwie. Od kilku 
lat wraz z rodziną mieszkam w słomianym domu. Interesuje się 
również ekonomią i  sensownym ograniczaniem kosztów budowy. 
 
 

 

Katarzyna  Rączka-Bilińska (Tynki Naturalne/OSBN) 
 
Specjalistka od naturalnych wykończeń z gliny, wapna i tadelaktu.  
Od wielu lat uczestniczy w naturalnych budowach. Organizuje i 
prowadzi warsztaty. Członkini zarządu OSBN.  
 

 

Moritz Reichert (Dobry Dom/OSBN) 
 
Moją pasją są budynki naturalne, minimalistyczne, współczesne, 
eksperymentalne i tradycyjne, zwłaszcza budynki strawbale w stylu 
skandynawskim. Na co dzień produkuję prefabrykaty słomiano - 
drewniane i wykonuje z ich pomocą budynki. Jestem też współtwórcą 
systemu mobilnych modułów mieszkalnych BioDomek.  
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Erwin Sanakiewicz (Glinakonopia.eu / OSBN) 
 
Produkuję naturalne materiały budowlane z gliny i konopii, w tym m.in. 
cegły, bloczki z gliny lekkiej, płyty gliniane i konopne. Zgłębiam wiedzę 
z zakresu budownictwa naturalnego, bo mam zamiar wybudować 
sobie dom z takich materiałów 

 

Sarnicki Szymon (Biohabitat.Opole/OSBN) 
Zassany przez glinę zostałem na przełomie 2007/2008. Od tego czasu, 
z wieloma przygodami zajmuję się budowaniem naturalnym 
zawodowo, budujemy w technologiach strawbale hempcrete, glina 
lekka. Specjalizujemy sie również w wysokojakościowych naturalnych 
wykończeniach (tynki, tadelakt). Razem z ekipą opracowaliśmy i 
sprzedajemy rewelacyjne tynki gliniane wykończeniowe (MyTerra). W 
ramach odklejania od gliny stawiamy konstrukcje drewniane, siejemy 
trawę na dachach, strzelamy z łuku.  
 

 

Mateusz Szwagierczak (Organica/OSBN) 
 
Zazwyczaj mówię o sobie, że jestem niestrudzonym  pasjonatem 
budownictwa naturalnego, to oddaje mój stosunek do tego tematu i 
życia w ogóle. Projektuje i wykonuje domy naturalne. Najchętniej 
podejmuje się pełnych zleceń design&build, gdzie mamy pełną 
kontrolę nad estetyką, rozwiązaniami technologicznymi  i kosztami od 
samego początku projektu. Prowadzę firmę Organica w Polsce, i 
Naturlige Hjem w Norwegii. 

 

Paweł Sroczyński (Fundacja Cohabitat/OSBN) 
Członek założyciel OSBN oraz Fundacji Cohabitat. Popularyzator 
samowystarczalności, edukator, projektant i budowniczy. Buduję 
eksperymentalną bazę samowystarczalną w Marcinowie - Osada 
Twórców.  
 

 

Przemek Woś (Świadom/OSBN) 
 
Projektuję budynki w technologiach naturalnych. Jestem jednym z 
twórców programu Dom Optymalny, który pozwolił rozsądnie 
ograniczyć koszty budowy domu jednorodzinnego. Obecnie pracuję 
nad projektem największego w Polsce budynku mieszkalnego z 
użyciem kostek słomy. 
Jako członek Zarządu OSBN, wkładam swój czas i zapał w 
rozpowszechnianiu i rozwój budownictwa naturalnego w Polsce. 
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Wyparło Adrian (Dom Regionalny/OSBN) 
Na co dzień projektuję i buduję nowoczesne domy w harmonii z 
otoczeniem, naturalnie wpisujące się w kontekst miejsca i 
współtworzące je. Fascynujące mnie poszukiwanie i ukazywanie 
potencjalnego piękna, ukrytego w niemal każdym miejscu. 

 

Anna Zawadzka (MECH.BUILD/OSBN) 
 
Mech.build to duet architektki i socjolożki Anki Zawadzkiej i architekta 
Janka Dowgiałło. Działamy na polach takich jak ekobudownictwo, 
miejskie ogrodnictwo i interwencje, edukacja ekologiczna. 
Projektujemy, budujemy i eksperymentujemy w duchu 
zrównoważonego rozwoju. Łączymy nowoczesne technologie i 
energooszczędne rozwiązania z zastosowaniem zdrowych, 
naturalnych materiałów.  

 

Tomasz Zmyślony (ASP Gdańsk/OSBN) 
 
Interesuje mnie tworzenie architektury przyjaznej dla otoczenia i 
człowieka, architektury spójnej z tożsamością miejsca, czerpiącej z 
jego tradycji i historii jednak współczesnej w wyrazie i spełniającej 
wymogi współczesnego świata. 
Obecnie jako członek OSBN i wykładowca na Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku popularyzuję ideę budownictwa z naturalnych i 
nisko przetworzonych materiałów oraz prowadzę badania nad 
zastosowaniem materiałów naturalnych w budownictwie. 
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