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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 
wsparcia analitycznego dla Stowarzyszenia i partii po-
litycznej, przygotowywanie i analiza badań społecz-
nych, a także opracowywanie kompleksowych planów 
dla Polski pod zbiorczym hasłem #WiemyJak, które 
wytyczają kierunki programowe ruchu w poszcze-
gólnych dziedzinach. Instytut działa w całej Polsce. 
Uważamy, że poszukiwanie dobrych rozwiązań dla 
naszego kraju wymaga zrozumienia tego jak wyglą-
da sytuacja w poszczególnych regionach i powiatach. 
Nasze oddziały powstały już w 14 województwach. 

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 proce-
dowanych w parlamencie projektów. Przygotowują 
również założenia do ważnych wystąpień polityków 
ruchu. Stowarzyszenie to serce ruchu - oddolna ak-
tywność społeczna. Głowa to wiedza ekspertów Stra-
tegii 2050. Z głowy i serca wypływa dobra polityka 
- wrażliwa na potrzeby ludzi i profesjonalna. Taka po-
lityka to nasze ręce.

INSTYTUT STRATEGIE 2050

OKRĘGI WYBORCZE DO SEJMU W WOJ. LUBUSKIM 

POLSKA 2050 LUBUSKIE
facebook.com/PL2050    facebook.com/Polska2050Lubuskie   instagram.com/polska.2050  instagram.com/polska2050.lubuskie

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! 

Jestem pedagogiem, doradcą zawodo-
wym, działaczką społeczną. Przez kilkana-
ście lat byłam związana z Towarzystwem 

Pomocy Głuchoniewidomym jako tłumacz – przewodnik, 
instruktor i egzaminator szkoleń dla tłumaczy.  Jestem 
absolwentką WSP w Warszawie. Jestem Prezeską i założy-
cielką Fundacji Rozwoju Aktywności Lokalnych FALA. Do 
Szymona dołączyłam jeszcze w listopadzie 2019 roku. Bu-
dowałam struktury na terenie województwa, a od niedaw-
na wspieram także tworzenie pionu politycznego. Jestem 
mamą 4-letniego Tymona. Szczególnie ważne są dla mnie 
tematy osób z niepełnosprawnościami, m.in. dostępem do 
opieki zdrowotnej. Nadrzędnym celem w ruchu jest budo-
wanie solidnych struktur w województwie i pokazanie, że 
politykę można robić inaczej. Znalazłam się tutaj, bo ważna 
jest dla mnie Polska solidarna, zielona i bezpieczna. To wi-
zja kraju, jakiego chcę dla mojego syna

MAJA NOWAK 
LIDERKA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 W 
WOJ. LUBUSKIM

Mieszkam w małej wsi Stare Polichno pod 
Gorzowem Wielkopolskim. Jestem absol-
wentką filologii polskiej na Uniwersytecie 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z zamiłowania fotografu-
ję, a zawodowo działam w kulturze. Prywatnie jestem ener-
getyczną mamą, żoną i ciocią. Pasjonuje mnie muzyka, w 
tym gra na afrykańskich bębnach djembe, a także dużo 
spaceruję po leśnych ścieżkach. Do ruchu Polska 2050 
przyciągnęło mnie społecznikowskie zacięcie. Początkowo 
byłam wolontariuszką, później liderką powiatu gorzow-
skiego, a obecnie pełnię funkcję członkini Zarządu w wo-
jewództwie lubuskim.

IGA WIŚNIEWSKA
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050  
W WOJ. LUBUSKIM

Inicjuję, a także koordynuuję i uczestniczę 
w  działaniach charytatywnych, społecz-

nych, ekologicznych oraz związanych z poprawą lokalnych 
warunków w mieście, powiecie i województwie, wszystko 
w ramach naszej działalności Stowarzyszenia Polska 2050. 
Widzę, że to działanie ma sens, a jego owoce zaczynamy 
wymiernie obserwować nie tylko na terenie Zielonej Góry, 
ale i całego regionu lubuskiego

IWONA WOŹNIAK
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM, LIDERKA MIASTA ZIE-
LONA GÓRA I POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO.

Jestem rodowitą mieszkanką Gubina, ab-
solwentką pedagogiki specjalnej i rewali-

dacji osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Zielono-
górskim oraz filologii polskiej i dziennikarstwa na UAM w 
Poznaniu, neurologopedii klinicznej oraz wczesnej logope-
dii klinicznej na UM we Wrocławiu, obecnie studiuję psy-
chologię. Znam specyfikę pracy w szkołach i przedszko-
lach ogólnodostępnych i specjalnych, a także poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych. Jestem entuzjastką 
nowoczesnych metod wychowania i nauczania. Kocham 
zwierzęta, od zawsze są obecne w moim domu. Od dawna 
bliskie były mi wartości, o których mówi Szymon Hołownia, 
czyli Polska zielona, solidarna, bezpieczna i demokratycz-
na. Jestem żoną i mamą dwóch synów.

IZABELA ZIĘTKA
KOORDYNATORKA INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. 
LUBUSKIM, ODPOWIEDZIALNA ZA TWORZENIE STRUK-
TUR POLITYCZNYCH W REGIONIE

Jestem generałem broni rezerwy Wojska 
Polskiego, byłym Dowódcą Generalnym 
Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcą Bryga-

dowej Grupy Bojowej w Iraku, dyrektorem Departamentu 
Strategii i Planowania Obronnego MON. W 2016 r. prze-
prowadziłem część praktyczną ćwiczenia Anakonda 16, w 
którym brało udział ponad 30 tys. żołnierzy z 25 krajów. Po-
nadto, jestem doktorem nauk o obronności. Od 2017 roku 
w rezerwie, aktualnie pełnię funkcję fundatora i prezesa 
fundacji bezpieczeństwa i rozwoju Stratpoints.
Współpracuję z Szymonem Hołownią od 2019 roku, bo jest 
człowiekiem uczciwym, koncyliacyjnym i zdeterminowa-
nym, aby zmienić Polskę. Tak samo rozumiemy bezpie-
czeństwo narodowe.

MIROSŁAW RÓŻAŃSKI
DORADCA POLSKI 2050 DS. BEZPIECZEŃSTWA NARO-
DOWEGO, ODPOWIEDZIALNY ZA TWORZENIE STRUKTUR 
POLITYCZNYCH W REGIONIE



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!

“Żywe altany”“Żywe altany” to pomysł na to, jak połączyć dzia-
łanie proklimatyczne z praktycznym miejscem 
odpoczynku. Z jednej strony sadzimy rośliny, któ-
re oczyszczają glebę ze szkodliwych substancji, z 
drugiej - tworzymy zieloną budowlę, która wpisze 
się w krajobraz i zapewni cień. Do budowy żywej 
altany niezbędne są żywe pędy wierzby wiciowej. 
To szybkorosnąca, odporna na trudne warunki ro-
ślina wykorzystywana do rekultywacji zanieczysz-
czonych terenów. Pędy żywe, ponieważ tylko takie 
się ukorzenią,  muszą być wycięte krótko przed bu-
dowaniem altany i odpowiednio przechowywane 
(najlepiej zadołowane w wilgotnym miejscu). W 
województwie lubuskim dzięki wolontariuszom 
powstały 4 żywe altany4 żywe altany: w Pszczewie, Skwierzynie, 
Sulęcinie i Słubicach. Kolejne - w planach.
To tylko wybrane działania z ostatniego czasu. O 
tym, co robimy na gruncie społecznym, ale i poli-
tycznym dowiesz się z naszego profilu w mediach 
społecznościowych, newslettera oraz strony inter-
netowej.

Z pewnością wiele razy, prowadząc samochód po 
zmroku w ostatniej chwili zauważasz rowerzystę 
lub pieszego i cudem unikasz tragedii. Zadajesz so-
bie pytanie: Czy za szybko jechałem? Byłam zmę-
czony? A może po prostu nie mieliśmy szans go 
zobaczyć? 11 lipca odbył się pierwszy lubuski rajd rajd 
rowerowyrowerowy  Polski 2050, którego najważniejszym 
założeniem było zwrócenie uwagi uczestników na 
kwestie bezpieczeństwabezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po-
stawiliśmy na edukację i tworzenie prawidłowych 
nawyków dotyczących bezpieczeństwa w zakresie 
własnej widoczności – uświadamialiśmy, że świa-
tełko lub odblask mogą naprawdę uratować życie.
Trasa rajdu biegła na ścieżce rowerowej na trasie 
Nowa Sól – Kożuchów -Stypułów o długości 25 km. 
Uczestnikom towarzyszyły punkty kontrolne za-
wierające quizy oraz maty edukacyjne. Na mecie 
uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe. Jeden z 
punktów kontrolnych na trasie przejazdu przygo-
towali strażacy z OSP Stypułów, a w nim krótkie 
szkolenie z pierwszej pomocy. 

“Żywe altany” i “Bądź widoczny po zmroku” to też nasze akcje!

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.

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.

W woj. lubuskim realizujemy m.in. akcję ekowo-
reczków. Wolontariusze uszyją własnoręcznie wo-
reczki wielokrotnego użytku na owoce, warzywa 
lub pieczywo. Celem działań jest promowanie na-
wyków proekologicznych oraz integracja z miesz-
kańcami miasta. Woreczki będą rozdawane na tar-
gowisku miejskim w Żarach.

Polska 2050 Lubuskie

@polska2050.lubuskie

email: lubuskie@polska2050.pl 
tel: 500 686 679
Zielona Góra, ul. Mickiewicza 13/1


