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Stowarzyszenie Polska 2050  to ruch społeczny zainicjowany przez Szymona Hołownię po wyborach prezydenckich w 2020 roku. Chcemy Polski solidarnej, zielonej i demo-
kratycznej dla naszych dzieci i wnuków. Chcemy zmieniać Polskę, działając lokalnie, charytatywnie, proekologicznie. Powołaliśmy regionalne biura, nasi wolontariusze są 
aktywni na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a także za granicą. Polska 2050 to nowa jakość w polityce rozumianej jako służba obywatelom. Tu bierzemy 
sprawy w swoje ręce i zmieniamy rzeczywistość krok po kroku. Dyrektorem ds. regionów w Stowarzyszeniu Polska 2050 jest Agnieszka Buczyńska. 

KIM JESTEŚMY? 

STOWARZYSZENIE POLSKA 2050, CO UDAŁO SIĘ DO TEJ PORY?

Zadaniem Instytutu jest zapewnienie bieżącego wspar-
cia analitycznego dla Stowarzyszenia i partii politycznej, 
przygotowywanie i analiza badań społecznych, a także 
opracowywanie kompleksowych planów dla Polski pod 
zbiorczym hasłem #WiemyJak, które wytyczają kierunki 
programowe ruchu w poszczególnych dziedzinach. In-
stytut działa w całej Polsce. Uważamy, że poszukiwanie 
dobrych rozwiązań dla naszego kraju wymaga zrozumie-
nia tego jak wygląda sytuacja w poszczególnych regio-
nach i powiatach. Nasze oddziały powstały już w 14 wo-

jewództwach. Współpracuje z nami ok. 150 ekspertów 
i ekspertek z całej Polski. Eksperci na bieżąco wspierają 
Koło Parlamentarne Polska 2050 w pracach legislacyj-
nych analizując projekty ustaw, tworząc założenia do 
działań legislacyjnych ruchu i poprawki do procedowa-
nych w parlamencie projektów. Przygotowują również 
założenia do ważnych wystąpień polityków ruchu. Sto-
warzyszenie to serce ruchu - oddolna aktywność spo-
łeczna. Głowa to wiedza ekspertów Strategii 2050. Z gło-
wy i serca wypływa dobra polityka - wrażliwa na potrzeby 
ludzi i profesjonalna. Taka polityka to nasze ręce.

INSTYTUT STRATEGIE 2050

OKRĘGI WYBORCZE DO SEJMU W WOJ. ŁÓDZKIM 

Jestem liderką, aby organizować przestrzeń 
do rozwoju dla naszych wolontariuszy. 
Ważne jest dla mnie, aby właśnie ta nowa 

jakość, którą proponuje Polska 2050, stała się standardem 
zarówno na scenie politycznej jak i społecznej. Moja pasją 
jest mądra edukacja, której w Polsce tak bardzo brakuje.

AGNIESZKA DĄBROWSKA
LIDERKA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. ŁÓDZKIM

Łodzianka, Wiceprzewodnicząca Łódzkie-
go Zespołu Parlamentarnego. W Sejmie 

RP jestem członkinią Komisji Infrastruktury oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Jestem 
ekspertką ds. rozwoju miast, działaczką Kongresu Ruchów 
Miejskich, publicystką, absolwentką ASP. Jako pierwsza 
posłanka dołączyłam do Szymona Hołowni po jego kam-
panii, aby zapoczątkować i zaznaczyć obecność ruchu Pol-
ska 2050 w Parlamencie.

HANNA GILL-PIĄTEK
POSŁANKA NA SEJM RP, PRZEWODNICZĄCA KOŁA PAR-
LAMENTARNEGO POLSKA 2050, ODPOWIEDZIALNA ZA 
TWORZENIE STRUKTUR POLITYCZNYCH W REGIONIE

W Stowarzyszeniu zajmuję się wsparciem 
prawnym i prowadzeniem mediacji. Za-
równo w pracy społecznej, jak i zawodowej 

w centrum mojej uwagi pozostaje człowiek i jego prawa. 
Szczególnie Prawo Rodzinne i Opiekuńcze, oraz ustawo-
dawstwo z zakresu pieczy zastępczej stanowi przedmiot 
mojego wnikliwego zainteresowania. W Polsce 2050 widzę 
szansę lepszej ojczyzny. Obok pracy w ramach łódzkiego 
Zarządu Stowarzyszenia Polska 2050, jestem także odpo-
wiedzialna za budowanie struktur politycznych w woje-
wództwie łódzkim.

PATRYCJA BORKOWSKA
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. ŁÓDZKIM

Działam w ruchu Polska 2050, ponieważ 
w życiu liczą się dla mnie takie wartości, jak 
szacunek do drugiego człowieka, poszano-

wanie prawa czy wolność słowa. Tu spotkałam ludzi, któ-
rzy myślą podobnie i tak jak ja mają natur społeczników. 
W łódzkim Stowarzyszeniu Polska 2050 jestem odpowie-
dzialna za kontakt z mediami, media społecznościowe oraz 
budowę struktur politycznych w województwie łódzkim. 
Szczególnie bliski jest mi też temat pieczy zastępczej.

EWA SZYMANOWSKA
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. ŁÓDZKIM

Dołączyłem do ruchu Polska 2050, bo wie-
rzę, że problemy osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym zyskają odpowiednią 

uwagę i skuteczne rozwiązania zarówno w politycznej, jak 
i obywatelskiej działalności ruchu. Jestem członkiem Zarzą-
du regionalnego Stowarzyszenia Polska 2050 w wojewódz-
twie łódzkim, odpowiadam m.in. za rekrutację i kontakt 
z wolontariuszami. Jestem członkiem grupy eksperckiej 
w Instytucie Strategie 2050 dotyczącej pieczy zastępczej. 

DAMIAN PACZEŚNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. ŁÓDZKIM

Jestem radcą prawnym, radnym Rady Miej-
skiej w Łodzi od 2014 roku. W Polsce 2050 
działam od grudnia 2020 roku. W łódzkim 

samorządzie zajmuję się planowaniem przestrzennym, 
ochroną zabytków i przyrody oraz kulturą. Lubię pytać 
i sprawdzać, co widać po złożonych przeze mnie ponad 
600 interpelacjach. W wolnych chwilach czytam, słucham 
i podróżuję.

BARTŁOMIEJ DYBA-BOJARSKI
ODPOWIEDZIALNY ZA TWORZENIE STRUKTUR POLI-
TYCZNYCH W REGIONIE

POLSKA 2050 ŁÓDZKIE
facebook.com/PL2050    facebook.com/Polska2050Lodzkie   instagram.com/polska.2050  instagram.com/polska2050.lodzkie

Kontrakty obywatelskie.Kontrakty obywatelskie. Zawarliśmy od października 
2020 roku już kilkadziesiąt tzw. kontraktów, czyli zobo-
wiązań wobec lokalnych społeczności, które dotyczą ich 
konkretnych spraw. Chodzi np. o powstanie w Krakowie 
parkletów - mobilnych, zielonych przestrzeni miejskich, 
w których mieszkańcy mogą przysiąść i odpocząć, prze-
budowę niebezpiecznego przystanku na Podkarpaciu lub 
monitoring smogu w Białymstoku czy nielegalnych wy-
sypisk na pomorskich plażach.  Jak działamy? Używamy 
wszelkich możliwych narzędzi, które są w rękach obywa-
teli, tj. lokalnych inicjatyw uchwałodawczych, funduszy so-
łeckich, budżetów obywatelskich, orzecznictwa, lokalnych 
działań, akcji i interpelacji. Dzięki coraz większej współpra-
cy z przedstawicielami samorządów, którzy dołączają do 
Polski 2050 lub współpracują z nami w ramach programu 
“Partnerstwo na rzecz Samorządu Otwartego”, działamy 
szybciej i sprawniej. 
  
Jesteśmy eko.Jesteśmy eko. Zrealizowaliśmy setki, jeśli nie tysiące róż-
norodnych działań ekologicznych i prośrodowiskowych. 
Powołaliśmy ogólnopolską grupę złożoną z koordynato-
rów, którzy pilotują m.in. sprzątania terenów zielonych “od 
morza do gór”, przygotowują i składają interpelacje lub 
petycje związane np. z wycinką lub składowaniem niebez-
piecznych dla zdrowia odpadów. Stworzone przez nas łąki 
kwietnie rosną m.in. w Augustowie, Piasecznie, Rzeszowie 
czy Opolu. W szycie toreb z recyklingu zaangażowało się 
kilka województw. W ramach lokalnych działań wolonta-
riusze, nierzadko specjaliści w swoich dziedzinach, prowa-
dzą też akcje edukacyjne i informacyjne. Jeśli nie wiecie, 
jak stworzyć bomby nasienne czy zbudować domki dla je-
rzyków (tych przez “rz”), murarek lub owadów, zgłoście się 
do nas! 

Prowadzimy w wielu miastach Polski stałą pomoc dla pomoc dla 
osób w kryzysie bezdomnościosób w kryzysie bezdomności, w tym regularny  stre-
etworking. Uruchomiliśmy też stronę na Facebooku: Pol-
ska 2050 – Pomoc w Kryzysie Bezdomności. Publikujemy 
tam aktualnie podejmowane działania Stowarzyszenia. 
Tylko w lipcu 2021 roku zakończyliśmy pierwszą część 
ogólnopolskiej akcji #WodaToŻycie polegającej na wypo-
sażeniu osób w kryzysie bezdomności w bidony na wodę, 
w którą włączyli się też wolontariusze z Wielkiej Brytanii. 
Podczas piątkowych cyklicznych wyjść krakowskiej grupy 
“Plantacja Dobra” wiele osób może zjeść ciepły- posiłek. 
Dzięki wolontariuszom z woj. mazowieckiego mogliśmy 
spisać kolejne osoby w Narodowym Spisie Powszechnym 
i ofiarować kilkadziesiąt par nowych tenisówek. 
  
“Razem dla rodzin zastępczych”.“Razem dla rodzin zastępczych”. Wspieramy rodziny za-
stępcze poprzez darmowe, zdalne korepetycje dla dzieci. 
W roku szkolnym 2020/2021 projekt objął około 1300 dzie-
ci, zaangażował ponad 800 korepetytorów, włączył w ak-
cje pomocowe i informacyjne dotyczące sytuacji prawnej 
i materialnej tych rodzin. A wszystko dzięki oddolnej inicja-
tywie wolontariuszki z Mazowsza. 
 Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy 
i członków Stowarzyszenia. Wspieramy ich działania MINI-MINI-
GRANTAMIGRANTAMI.. W ciągu ostatniego roku naszej działalności 
powstały: Klub Krwiodawców Polska 2050, Dyskusyjne Klub Krwiodawców Polska 2050, Dyskusyjne 
Kluby Książkowe “2050 Myśli” Kluby Książkowe “2050 Myśli” orazoraz Kluby Seniora Pol- Kluby Seniora Pol-
ska 2050ska 2050, których na koniec czerwca jest już około 20. 
W efekcie działań Klubów Seniora od 12 do 17 września or-
ganizowany jest ogólnopolski zjazd Seniorów w Poroninie! 
W woj. łódzkim znajdziesz klub w Łodzi.  

Ukończyłem studia na kierunku Zarządza-
nie w logistyce, a następnie studia pody-
plomowe z zarządzania nieruchomościa-

mi. Wspieram inicjatywy mające na celu odnowę umowy 
społecznej. Współtworzyłem program samorządowy dla 
Łodzi, byłem koordynatorem regionalnym Sieci Eksperc-
kiej Lepsza Polska. Jestem członkiem-założycielem Stowa-
rzyszenia Nowoczesna Łódź i jej przewodniczącym. W tym 
roku złożyłem 18 interpelacji. Działam jako radny osiedlowy 
w Andrzejowie. Dlaczego Polska 2050? Bo dalej będę robić 
to, co do tej pory, ale tylko ugrupowanie centrowe może 
uskutecznić realizację umowy społecznej i skończyć z po-
laryzacją nas wszystkich.

PAWEŁ DRĄŻCZYK
RADNY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO



DLACZEGO DZIAŁAM W POLSCE 2050?DLACZEGO DZIAŁAM W POLSCE 2050?

CO MÓWIĄ O NAS LICZBY?

KONTAKT

1893
członków

stowarzyszenia

26 000
wolontariuszy
w całej Polsce
i za granicą

17
zarządów

regionalnych

99
ton zebranych

śmieci

6500
rozdanych

sadzonek drzew

zespół redakcyjny: Marianna Łoboda, Bartłomiej Niemkiewicz, Marika Miechowicz, Katarzyna Suwała, Dorota Cichocka. Dziękujemy lokalnym biurom Polski 2050 za dostarczenie treści i pomoc sekretarzy w opracowaniu.

Bez złotówki podarowanej przez państwo, dzięki Bez złotówki podarowanej przez państwo, dzięki 
wpłatom setek tysięcy ludzi, mamy możliwość wpłatom setek tysięcy ludzi, mamy możliwość 
tworzenia największego w Polsce ruchu obywa-tworzenia największego w Polsce ruchu obywa-
telskiego. Dobitnie udowadniamy, że dobra po-telskiego. Dobitnie udowadniamy, że dobra po-
lityka nie musi “przepalać” gigantycznych sum, lityka nie musi “przepalać” gigantycznych sum, 
że może być tworzona i finansowana przez nas, że może być tworzona i finansowana przez nas, 
którzy dzielimy tę samą wizję dobrego państwa, którzy dzielimy tę samą wizję dobrego państwa, 
te same marzenia i plany zmiany Polski na po-te same marzenia i plany zmiany Polski na po-
kolenia. Wyłącznie dzięki wpłatom osób takich kolenia. Wyłącznie dzięki wpłatom osób takich 
jak Ty, możemy budować ruch w całej Polsce, jak Ty, możemy budować ruch w całej Polsce, 
opłacić biura, czy prowadzić prace programowe opłacić biura, czy prowadzić prace programowe 
w ważnych obszarach, jak np. zdrowie Polaków w ważnych obszarach, jak np. zdrowie Polaków 
czy neutralność klimatyczna. Pomóż nam budo-czy neutralność klimatyczna. Pomóż nam budo-
wać Polskę demokratyczną, zieloną i solidarną już wać Polskę demokratyczną, zieloną i solidarną już 
dziś - wystarczy, że ustawisz zlecenie cykliczne na dziś - wystarczy, że ustawisz zlecenie cykliczne na 
stronie wspieraj.polska2050.plstronie wspieraj.polska2050.pl

wesprzyj nas zleceniem stałym

25 zł
FUNDACJA 

POLSKA OD NOWA
85 1600 1462 1885 1849 6000 0001

albo dowolną inną kwotą

wspieraj.polska2050.pl

DLACZEGO POTRZEBUJEMY 
WPŁAT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ?

#MINIGRANTY#MINIGRANTY
nasz najnowszy projektnasz najnowszy projekt
Wspieramy finansowo inicjatywy tworzone przez 
wolontariuszy i członków Stowarzyszenia, których 
odbiorcami mogą być wszyscy mieszkańcy i miesz-
kanki Polski. 
Członek Stowarzyszenia Polska 2050 składa wnio-
sek w imieniu grupy wolontariuszy o dofinanso-
wanie projektu. Pozyskane środki służą do zakupu 
materiałów niezbędnych do realizacji działania. 
Sfinansowaliśmy już 75 projektów, 50 w pierwszej, 
wiosennej edycji i 25 w dodatkowej, którą zorgani-
zowaliśmy jeszcze w czerwcu ze względu na duże 
zainteresowanie. Teraz zbieramy pomysły na kolej-
nych 50 inicjatyw, które wybierzemy w edycji jesien-
nej. Przyznane jak dotąd MINIGRANTY dotyczą: ak-
tywizacji i edukacji obywatelskiej, ekologii, pomocy 
potrzebującym, warsztatów dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Fundusz jest dla osób, którzy chcą zro-
bić coś na rzecz innych, zmienić kawałek naszego 
kraju, choć o centymetr. Wszystkie projekty można 
znaleźć na stronie minigranty.polska2050.pl.

Polska 2050

@polska.2050

@PL_2050

DOŁĄCZ DO NAS!
Wspierać nasze działania można na wiele spo-Wspierać nasze działania można na wiele spo-
sobów. Jeżeli działasz na rzecz naszego ruchu sobów. Jeżeli działasz na rzecz naszego ruchu 
– czy to poprzez czynny udział w organizowa-– czy to poprzez czynny udział w organizowa-
nych przez nas akcjach, czy poprzez działania nych przez nas akcjach, czy poprzez działania 
w internecie – to już możesz nazywać się wo-w internecie – to już możesz nazywać się wo-
lontariuszemlontariuszem

Aby zostać wolontariuszem 
zarejestruj się na stronie 

polska2050.pl 
i zacznij działać!

inny temat przewodni, są to m.in. warsztaty fotograficz-
ne, podczas których dzieci uczą się jak prawidłowo zro-
bić zdjęcia studyjne, fotoreportażowe czy przyrodnicze. 
Organizowaliśmy też zajęcia, na których dzieci budowa-
ły baśniowy świat z kartonów. Podczas akcji powstawa-
ły ogromne zamki, które następnie uczestnicy malowali 
farbami. Z  okazji Dnia Dziecka, Klub Seniora Stowarzy-
szenia Polska 2050 w woj. łódzkim, wraz z wolontariu-
szami zorganizowali dla dzieci z domów dziecka i rodzin 
zastępczych konkurs plastyczny pod tytułem „Mój przy-
jaciel”. Nadesłano 27 prac, które były oceniane w trzech 
grupach wiekowych. Na koniec wyłoniono zwycięzców 
nagród głównych, jednak i pozostałe dzieci otrzymały 
nagrody pocieszenia. To tylko niektóre z zajęć, które ini-
cjujemy, ale przy każdym takim wydarzeniu ważny jest 
dla nas element edukacyjny. Chcemy, by dzięki naszym 
warsztatom dzieci się rozwijały i poznawały świat w spo-
sób przyjazny i mądry.

Temat dzieci przebywających w domach dziecka i rodzi-
nach zastępczych jest nam w woj. łódzkim szczególnie 
bliski. Bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji Stowarzy-
szenia “Razem dla rodzin zastępczych”, polegającej na 
udzielaniu zdalnie i nieodpłatnie korepetycji dla dzieci. 
Nasi wolontariusze prowadzą zajęcia z różnych przed-
miotów, humanistycznych, ścisłych czy języków obcych. 
W całej Polsce aż 1300 dzieci korzysta z korepetycji pro-
wadzonych przez ponad 800 nauczycieli. To akcja, która 
niewątpliwie jest naszym sukcesem, a którego by nie 
było, gdyby nie zaangażowanie ludzi. 
Ponadto, dbamy też o promocję zdrowego żywienia 
wśród dzieci dzieci. Z naszej inicjatywy przekazaliśmy 
ponad tonę owoców do wszystkich placówek wycho-
wawczych w Łodzi. 
Organizujemy cykliczne warsztaty dla dzieci z rodzin 
zastępczych, które zapewniają jednocześnie opiekę 
wytchnieniową dla ich opiekunów. Każde zajęcia mają 

Dzieci z pieczy zastępczej to ważny temat w naszym regionie

PAULINA ŁĄCZYŃSKA - ogólnopolska koordynator-
ka projektu “Razem dla rodzin zastępczych”
Dołączyłam do wolontariuszy już w kampanii, czując 
nadzieję na nową jakość w dyskursie politycznym. Jak 
się okazało -  była to dobra decyzja. Dostałam możli-
wość realizowania siebie poprzez pomoc innym. Po-
znałam niesamowitych ludzi, którzy przywrócili mi 
wiarę w bezinteresowne działanie. Praca w Stowarzy-
szeniu daje mi też nadzieję, że można się łączyć ponad 
podziałami, robić coś dobrego wspólnie, nie patrząc 
na to,  jakie mamy poglądy.
Marzy mi się Polska pojednana, dbająca o najsłab-
szych i bezpieczna dla moich dzieci. Bardzo mocno 
ufam, że uda się dołożyć chociaż małą cegiełkę do 
realizacji tych marzeń. Dołączając do Stowarzyszenia, 
nie wiedziałam że tyle uda się zrobić. To właśnie ko-
lejne działania pomocowe realizowane z lokalną ekipą 
spowodowały, że z pomysłu akcji dedykowanej dzie-
ciom, rozwinęliśmy największy ogólnopolski projekt 
zdalnych korepetycji dla dzieci z rodzin zastępczych. 
Na tym jednak nie koniec, bo z kolei ta akcja zmobili-
zowała nas do ogólnego wsparcia rodzin zastępczych. 
Kilkumiesięczna obserwacja ich problemów i syste-
matyczny kontakt zaowocowały wypracowaniem po-
stulatów zmian w systemie pieczy. W naszej akcji dalej 
trwają korepetycje, z których w ostatnim roku szkol-
nym skorzystało ponad 1300 dzieci, organizujemy lo-
kalnie akcje pomocowe i działamy, aby każde dziecko 
mogło mieć rodzinę, bo na nią zasługuje.

ŻANETA PILORZ - koordynatorka projektu Pomoc 
osobom w kryzysie bezdomności w woj. śląskim 
W głowie kilka myśli, ale po chwili, na pierwszym pla-
nie pojawiają się ludzie. Tak, to jest to, co trzyma mnie 
w gotowości. Po pierwsze - Ci, z którymi w Stowa-
rzyszeniu pracuję ramię w ramię, z którymi łamiemy 
stereotypy względem osób w kryzysie bezdomności. 
Codzienny kontakt, godziny rozmów, głowy pełne po-
mysłów, żar w sercach, ręce gotowe do pracy i nadzieja 
- by żyć w Polsce, gdzie “człowiek człowiekowi NIE wil-
kiem”! My wiemy, że to się da, jesteśmy tego przykła-
dem - dzielą nas miasta, wykształcenie, pochodzenie 
i wyznanie. A jednak potrafimy nie tylko rozmawiać, 
ale i działać.
Naszymi odbiorcami też są ludzie, którzy mają obecnie 
“pod górkę”, którym trzeba pomóc. Dopóki moje pań-
stwo nie spełnia swej rodzicielskiej powinności wzglę-
dem obywateli w potrzebie -  będziemy to robić My. 
Tak naprawdę chciałabym, by to państwo dbało o każ-
dego obywatela i aby nasze działania stały się zbędne.

W woj. łódzkim zrealizujemy m.in. mini happe-
ning na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, podczas któ-
rego będzie promowane Rodzicielstwo Zastępcze, 
sztandarowy projekt łódzkiego oddziału Stowarzy-
szenia. Minigrant posłuży do zakupu materiałów 
potrzebnych do zabaw na powietrzu, a także prze-
prowadzenia akcji promocyjnej i informacyjnej.
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