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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. Insty-
tut działa w całej Polsce. Uważamy, że poszukiwanie do-
brych rozwiązań dla naszego kraju wymaga zrozumienia 
tego jak wygląda sytuacja w poszczególnych regionach 
i powiatach. Nasze oddziały powstały już w 14 wojewódz-

twach. Współpracuje z nami ok. 150 ekspertów i eksper-
tek z całej Polski. Eksperci na bieżąco wspierają Koło 
Parlamentarne Polska 2050 w pracach legislacyjnych 
analizując projekty ustaw, tworząc założenia do dzia-
łań legislacyjnych ruchu i poprawki do procedowanych 
w parlamencie projektów. Przygotowują również zało-
żenia do ważnych wystąpień polityków ruchu. Stowarzy-
szenie to serce ruchu - oddolna aktywność społeczna. 
Głowa to wiedza ekspertów Strategii 2050. Z głowy i ser-
ca wypływa dobra polityka - wrażliwa na potrzeby ludzi 
i profesjonalna. Taka polityka to nasze ręce.

INSTYTUT STRATEGIE 2050

OKRĘGI WYBORCZE DO SEJMU W WOJ. OPOLSKIM 

Jestem pełnomocniczką Szymona odpo-
wiedzialną za tworzenie struktur politycz-

nych w województwie opolskim i członkinią Zarządu wo-
jewódzkiego w Stowarzyszeniu. Działam w ruchu Polska 
2050 od momentu jego powstania. Od samego początku 
motywuje mnie współpraca z niezwykłymi ludźmi, których 
tu poznałam oraz poczucie sprawczości naszych działań. 
Do współpracy zapraszam wszystkich tych, którzy wierzą, 
że wspólnie jesteśmy w stanie budować Polskę demokra-
tyczną, solidarną i zieloną. 

AGATA LIKA
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. OPOLSKIM, PEŁNOMOCNICZKA SZYMONA 
HOŁOWNI DS. BUDOWY STRUKTUR POLITYCZNYCH 

Działam w ramach zespołu tworzącego 
struktury polityczne Polski 2050 w woje-

wództwie opolskim. Jako wieloletni radny, wykorzystuję 
swoje doświadczenie, nie tylko do tworzenia struktur, ale 
również do wielu akcji proekologicznych, w które z pasją 
się angażuję. Polska 2050 jest dla mnie nadzieją na Polskę 
zieloną i ponad podziałami, wolną w myśleniu i w działaniu.

PIOTR SITNIK
ODPOWIEDZIALNY ZA BUDOWĘ STRUKTUR POLI-
TYCZNYCH W REGIONIE, CZŁONEK STOWARZYSZENIA 
POLSKA 2050 

POLSKA 2050 OPOLSKIE
facebook.com/PL2050    facebook.com/Polska2050Opolskie   instagram.com/polska.2050  instagram.com/polska2050.opolskie

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 Liderem Zarządu w Stowarzyszeniu 
Polska 2050 w regionie opolskim. W kam-
panię prezydencką zaangażowałem się 

w 100 procentach, wierząc, że w Polsce nadszedł czas na 
diametralne zmiany. Niedługo później zacząłem pełnić rolę 
lidera powiatowego. Przez cały czas mocno włączałem się 
w działalność ruchu, po powstaniu Stowarzyszenia wsze-
dłem w skład zarządu regionalnego. Każdy kto mnie zna 
wie, że lubię pomagać innym, a przy okazji staram się mo-
tywować i mobilizować ludzi do działania. Zainicjowałem 
ostatnio imprezy plenerowe w ramach letniej kampanii 
#PoznajMYsię, na które serdecznie wszystkich zapraszam.

DARIUSZ ZIĘBA 
LIDER  ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. OPOLSKIM

W Stowarzyszeniu  Polska 2050 zajmuję się 
mediacją na rzecz członków ruchu. Ponad-
to, działam w Tymczasowym Sądzie Kole-

żeńskim. Jako Koordynator Regionalnego Instytutu Strate-
gii 2050 wraz z zespołem zajmujemy się wypracowaniem 
założeń do projektowanych strategii dla naszego regionu 
i dla całej Polski. 
Największą satysfakcję w ruchu daje mi praca wolontariu-
sza na rzecz osób w potrzebie oraz pomoc organizacjom 
typu “non profit” w pozyskiwaniu środków.

MAŁGORZATA KOTOWSKA 
KOORDYNATORKA INSTYTUTU STRATEGIE POLSKA 2050 
W WOJ. OPOLSKIM 

Jestem członkiem Zarządu w wojewódz-
twie opolskim. Mam 22 lata, ale czuję się, 
jakbym spędził tu pół mojego życia, może 

dlatego, że przebywamy ze sobą coraz więcej, a ilości dzia-
łań przybywa. Zaangażowałem się,  bo wierzę, że Polska 
2050 roku to prostu moja Polska.

ADAM GOMOŁA
CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. OPOLSKIM 

Jestem członkiem Zarządu i koordynato-
rem akcji społecznych w województwie 
opolskim, ale gdy trzeba zakasać rękawy 

i np. samemu uszyć torby, piórniki czy też kosmetyczki 
z banerów pozostałych po kampanii Szymona Hołowni do 
przekazania osobom w kryzysie bezdomności- dla mnie to 
żaden problem. Lubię angażować się w różnorodne przed-
sięwzięcia, a Polska 2050 daje mi taką możliwość na każ-
dym kroku. 

RAFAŁ MICHALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. OPOLSKIM



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 wo-
lontariuszy i członków Stowarzyszenia, których od-
biorcami mogą być wszyscy mieszkańcy i mieszkanki 
Polski. 
Członek Stowarzyszenia Polska 2050 składa wniosek 
w imieniu grupy wolontariuszy o dofinansowanie pro-
jektu. Pozyskane środki służą do zakupu materiałów 
niezbędnych do realizacji działania. Sfinansowaliśmy 
już 75 projektów, 50 w pierwszej, wiosennej edycji 
i 25 w dodatkowej, którą zorganizowaliśmy jeszcze 
w czerwcu ze względu na duże zainteresowanie. Te-
raz zbieramy pomysły na kolejnych 50 inicjatyw, które 
wybierzemy w edycji jesiennej. Przyznane jak dotąd 
MINIGRANTY dotyczą: aktywizacji i edukacji obywatel-
skiej, ekologii, pomocy potrzebującym, warsztatów dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Fundusz jest dla osób, 
którzy chcą zrobić coś na rzecz innych, zmienić kawa-
łek naszego kraju, choć o centymetr. Wszystkie projek-
ty 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 

wysiłek i możliwość wyjścia z domu, integracja, 
a jednocześnie zbieranie śmieci i ochrona lokalne-
go środowiska. Ekospacery odbyły się do tej pory 
w Niwkach, Strzelcach Opolskich, Gogolinie, Kę-
dzierzynie-Koźlu oraz w Głuchołazach. Udało się 
przy nich zebrać ogromną, jak na skalę naszego 
województwa, ilość śmieci, efekty można policzyć 
w tonach. Pokazaliśmy również lokalnej społecz-
ności, że działamy nie tylko na gruncie politycz-
nym, ale także oddolnie, tworząc różnorodną, ale 
sprawnie działającą grupę, która chce zmieniać 
otoczenie kawałek po kawałku.

Województwo opolskie to region “zatwardziałych” 
społeczników, działających intensywnie w terenie. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się tzw. 
projekty outdoorowe, pikniki z atrakcjami, zbiórki. 
Jednym z nich są także ekospacery, czyli jedno-
razowe lub cykliczne sprzątanie miejsc zielonych 
z odpadów i przywrócenie im naturalnego stanu. 
Trudnym przeżyciem dla regionu był czasowy 
lockdown, przyjęty jednak ze zrozumieniem, 
w związku z zachorowaniami na Covid-19. For-
muła ekospacerów tym bardziej przysłużyła się 
wolontariuszom z woj. opolskiego. Dzięki niej mo-
gli połączyć przyjemne z pożytecznym. Fizyczny 

“EKO-SPACERUJEMY” W CAŁYM WOJEWÓDZTWIE

MAREK KRAWCZYK - wolontariusz biura Stowarzy-
szenia Polska 2050
Jako prawnik i osoba zainteresowana samorządem te-
rytorialnym od samego początku zwróciłem uwagę na 
tzw. kontrakty obywatelskie, unikatowy projekt Stowa-
rzyszenia, polegający na podejmowaniu zobowiązań 
wobec lokalnej społeczności. Obok wielu inicjatyw po-
mocowych, edukacyjnych czy społecznych uważam, 
że jest to wyjątkowy koncept. 
To, co zaskakuje mnie każdego dnia, to skala naszych 
działań. Wiele projektów, takich jak wspieranie osób 
w kryzysie bezdomności, udzielanie korepetycji dzie-
ciom wychowujących się w rodzinach zastępczych, 
dociera swoim zasięgiem do wszystkich zakątków 
naszego kraju, a nawet poza jego granice. To właśnie 
powoduje, że chętnie włączam się w kolejne działa-
nia, które dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowa-
niu wielu osób, od pomysłu potrafią się przeobrazić 
w ogólnopolską akcję. 
Dla mnie Stowarzyszenie Polska 2050 to przede 
wszystkim niezwykli, fajni ludzie, a dzisiaj moi koleżan-
ki i koledzy, którzy poświęcają codziennie wiele energii 
i czasu, aby zmieniać kawałek po kawałku świat wokół 
nas. 

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. opolskim realizujemy m.in. akcję worków na 
zbiórkę nakrętek. W ramach minigrantu organizato-
rzy dostarczają do bloków oznaczone i opisane worki. 
Zadaniem mieszkańców jest zapełnianie worków pla-
stikowymi nakrętkami. Wolontariusze odbierają za-
pełnione worki i dostarczają nowe. Akcja odbywa się 
w Nysie, ale ambicją organizatorów jest zwiększenie 
zasięgu na cały Powiat Nyski. Przedsięwzięcie ma jed-
nocześnie charakter proekologiczny i charytatywny.

Polska 2050 Opolskie

@polska2050.opolskie

email: opolskie@polska2050.pl 
tel: 500 674 251
Opole, ul. 1 maja 61


