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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 politycznej, przy-
gotowywanie i analiza badań społecznych, a także opraco-
wywanie kompleksowych planów dla Polski pod zbiorczym 
hasłem #WiemyJak, które wytyczają kierunki programowe 
ruchu w poszczególnych dziedzinach. Instytut działa w ca-
łej Polsce. Uważamy, że poszukiwanie dobrych rozwiązań dla 
naszego kraju wymaga zrozumienia tego jak wygląda sytu-
acja w poszczególnych regionach i powiatach. Nasze oddzia-
ły powstały już w 14 województwach. Współpracuje z nami 

ok. 150 ekspertów i ekspertek z całej Polski. Eksperci na bie-
żąco wspierają Koło Parlamentarne Polska 2050 w pracach 
legislacyjnych analizując projekty ustaw, tworząc założenia 
do działań legislacyjnych ruchu i poprawki do procedowa-
nych w parlamencie projektów. Przygotowują również zało-
żenia do ważnych wystąpień polityków ruchu. Stowarzysze-
nie to serce ruchu - oddolna aktywność społeczna. Głowa to 
wiedza ekspertów Strategii 2050. Z głowy 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. PODKARPACKIM

POLSKA 2050 PODKARPACKIE
facebook.com/PL2050    facebook.com/Polska2050Podkarpackie   instagram.com/polska.2050  instagram.com/polska2050.podkarpackie

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! 

Od wielu lat jestem menedżerem oraz kie-
rownikiem projektów. Moje doświadczenie 
postanowiłem wykorzystać w Polsce 2050, 

której od blisko roku jestem aktywnym członkiem. Do tej 
pory nie byłem tak zaangażowany w żadną organizację. 
W Stowarzyszeniu pełnię funkcję lidera miasta Rzeszowa, 
ponadto koordynuję nasze kontrakty obywatelskie. W trak-
cie pandemii zorganizowałem i koordynowałem akcję od-
dawania osocza od ozdrowieńców, która pomogła zebrać 
osocze dla ponad 100 osób. Prowadziłem akcje na rzecz 
środowiska, m.in. budki dla jerzyków, łąki kwietne. Działal-
ność w Stowarzyszeniu pozwoliła mi poznać ludzi, którzy 
podobnie jak ja chcą działaniem zmieniać rzeczywistość 
dla dobra kolejnych pokoleń. Będę rozwijał struktury poli-
tyczne w oparciu o to D.N.A.

KRZYSZTOF STAŃKO
ODPOWIEDZIALNY ZA BUDOWĘ STRUKTUR POLI-
TYCZNYCH W REGIONIE, CZŁONEK STOWARZYSZENIA 
POLSKA 2050

Mieszkam w Bieszczadach. Jako pracow-
nik Ustrzyckiego Domu Kultury, najwięk-
szego ośrodka miejskiego w Bieszczadach, 
realizuję moje pasje związane z fotografią, 

filmem i grafiką komputerową. Od lat aktywnie działam 
w organizacjach samorządowych. Zaangażowałem się w 
ruch jeszcze w kampanii Szymona, z myślą o przyszłości 
młodych ludzi. Polityka w Polsce powinna być realizowa-
na w perspektywie pokoleń. Przez kilka miesięcy byłem w 
Zarządzie Stowarzyszenia w województwie podkarpackim. 

ADAM BARDZIŃSKI
ODPOWIEDZIALNY ZA BUDOWĘ STRUKTUR POLITYCZ-
NYCH W REGIONIE

Od niedawna jestem magistrem prawa. 
Studiowałem na Uniwersytecie Rzeszow-
skim. Szymonowi Hołowni towarzyszę od 

początku kampanii prezydenckiej. Ujął mnie myśleniem 
w perspektywie pokolenia, na dalsze lata. Uwielbiam dzia-
łać z ludźmi i walczyć o lepsze jutro. Pełnię funkcję członka 
Zarządu Stowarzyszenia w województwie podkarpackim. 
Bardzo lubię podróżować. Interesuję się historią Polski, po-
lityką oraz sportem, zwłaszcza piłką nożną. W wolnej chwili 

SEBASTIAN ŻAK
CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 W 
WOJ. PODKARPACKIM

Jestem działaczką społeczną, wolonta-
riuszką, redaktorką w Radiu Centrum i 
przedsiębiorczynią. Pracowałam jako Prze-

wodnicząca Rzeszowskiej Rady Kobiet w Rzeszowie, byłam 
wieloletnią członkinią i Przewodniczącą Rady Osiedla w 
Rzeszowie. Jestem Radną w Rzeszowie oraz prezeską sto-
warzyszenia działającego na rzecz ludzi wykluczonych, w 
trudnych sytuacjach życiowych i potrzebujących. Prywat-
nie - matką dwóch synów. Kocham zwierzęta i walczę o 
przyrodę. Moją pasją są sporty wodne, wędrówki piesze i 
podróże.

ANNA SKIBA 
ODPOWIEDZIALNA ZA BUDOWĘ STRUKTUR POLITYCZ-
NYCH W REGIONIE, RADNA MIASTA RZESZOWA

Od 2014 roku jestem Burmistrzem Ustrzyk 
Dolnych, zresztą jako jeden z najmłodszych 
burmistrzów w Polsce. W ruchu buduję 

struktury polityczne w województwie podkarpackim. Do 
współpracy zapraszam głównie samorządowców i oso-
by wywodzące się z organizacji pozarządowych. W mojej 
codziennej pracy odnajduję absurdy prawne, które utrud-
niają funkcjonowanie samorządów i ich mieszkańców, 
chciałbym to zmienić. Staram się realizować projekty inno-
wacyjne, które stawiają gminę Ustrzyki Dolne jako pioniera 
nowych rozwiązań niespotykanych w polskich samorzą-
dach. Propaguję rozwiązania proekologiczne, ale z zastrze-
żeniem ich korzyści dla mieszkańców. Jestem zwolenni-
kiem większej decyzyjności organizacjom pozarządowym, 

BARTOSZ ROMOWICZ 
ODPOWIEDZIALNY ZA BUDOWĘ STRUKTUR POLITYCZ-
NYCH W REGIONIE, BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH

W styczniu 2021 roku zostałem wybrany na 
jednego z członków regionalnego Zarządu 
Stowarzyszenia, koordynowałem powiat 

rzeszowski. Na co dzień jestem tatą trójki dzieci, studen-
tem na uczelni WSPiA na kierunku Bezpieczeństwo We-
wnętrzne oraz wieloletnim przedsiębiorcą na rynku za-
granicznym. W Polsce 2050 chciałbym wykorzystać moje 
doświadczenie pracy z innych krajów europejskich do 
kształtowania lepszego jutra dla nas wszystkich.

DANIEL PASTERZ 
CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 W 
WOJ. PODKARPACKIM

Na co dzień działam jako Lider regionu, ko-
ordynując zarówno działalność Stowarzy-
szenia Polska 2050, jak i tworzenie części 

politycznej. Do Polski 2050 dołączyłem w rodzimym po-
wiecie dębickim, uczestniczyłem w akcjach społecznych i 
ekologicznych, potem pełniłem funkcję lidera powiatu. Od 
stycznia pełnię funkcję lidera województwa, współpracując 
z pozostałymi członkami zarządu. Od 10 lat zajmuję się za-
rządzaniem projektami w przedsiębiorstwach międzyna-
rodowych. Czas wolny spędzam z rodziną oraz słucham… 
audiobooków. Nie stoję w miejscu, chcę pozytywnie moty-
wować otoczenie do działania na rzecz lepszych nas i lep-
szej Polski.

SYLWESTER KORYCKI
LIDER ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 W 
WOJ. PODKARPACKIM, ODPOWIEDZIALNY ZA BUDOWĘ 
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!

dniach pionizator jest już u niego w domu. Wo-
lontariusze szukają transportu, bo gabaryty prze-
kraczają możliwości zwykłego auta. Udostępniona 
wiadomość w mediach społecznościowych zo-
staje udostępniona kilkadziesiąt razy. Pojawia się 
Krystian, również osoba z niepełnosprawnościami, 
z odpowiednim autem i oferuje, że z Ustrzyk do 
Rzeszowa przewiezie pionizator za darmo. Dzięki 
zaangażowaniu Damiana Szuberta, lidera pow. 
łańcuckiego, dołącza p. Sebastian, ojciec dzieci z 
niepełnosprawnościami, który oferuje z kolei prze-
wóz kurierem lub transport osobisty do Warszawy. 
Pionizator trafia do Szymka, a jego zdjęcia w no-
wym sprzęcie p. Radosław przesyła do osób zaan-
gażowanych.
To tylko jedno z kilkudziesięciu oddolnych pod-
karpackich działań z ostatnich miesięcy. O tym, co 
robimy na gruncie społecznym, ale i politycznym 
dowiesz się z naszego profilu w mediach społecz-
nościowych, newslettera oraz strony internetowej. 
Polska 2050 to ludzie, którzy po prostu chcą dzia-
łać. 

Kwiecień 2021 roku. Brzozowska wolontariuszka 
Gabriela Rogula na forum dla dzieci z niepełno-
sprawnościami poznaje p. Radosława, który pod 
Warszawą samotnie wychowuje Szymona. Oka-
zuje się, że chłopiec po urodzeniu ma problemy z 
sercem. Podczas operacji dochodzi do zatrzyma-
nia akcji serca, reanimacja trwa 50 minut, nieste-
ty następuje niedotlenienie mózgu. Obecnie Szy-
mon nie widzi, nie siedzi, ma zanik mięśni, a do 
ich pobudzenia potrzebny jest pionizator. Matka 
odeszła, zostawiając go z tatą. Na forum interne-
towym p. Radosław poszukuje specjalistyczne-
go wózka. Gabriela nawiązuje kontakt, decyduje 
się mu oddać wózek, z którego wyrósł jej syn. Na 
portalu pomocowym Radosław zakłada również 
zbiórkę na zakup pionizatora. Na koncie nie ma 
jednak żadnych wpłat.
Tymczasem, inna wolontariuszka z podkarpackiej 
ekipy na grupie sprzedażowej znajduje pioniza-
tor warty 4-6 tys. zł, który można odebrać za dar-
mo. Jest w Ustrzykach Dolnych, co tylko ułatwia 
sprawę, bo Adam Bardziński, lider powiatu biesz-
czadzkiego, mieszka tam na co dzień. Po kilku 

Bo ludzi dobrej woli na Podkarpaciu jest więcej

MAGDALENA MROCZKO - sekretarz, koordynator 
ds. mediów regionalnych w woj. podlaskim

Głównym powodem, dla którego zaangażowałam 
się w pracę w Stowarzyszeniu była nadzieja niesio-
na kandydaturą Szymona Hołowni na urząd Pre-
zydenta RP. Polska od wieków była wielokulturo-
wa, co nie znaczy, że podzielona. Dzieli nas przede 
wszystkim brak szacunku do drugiego człowie-
ka, do jego poglądów czy wiary. A przecież, mimo 
wszystko, wierzę, że ludzie są dobrzy. Najgorszym, 
co można zrobić jest tzw. okopanie się w swoim 
obozie. Obawiam się, że w przypadku braku zmian, 
kryzys polsko-polski może się jeszcze pogłębiać. 
Dzięki działaniom w Stowarzyszeniu pokazujemy, 
że może być inaczej. Mam nadzieję, że Polaków 
można zjednoczyć i pojednać w różnorodności. Ma-
rzy mi się spokojna, bezpieczna, solidarna Polska. 
Bez destrukcyjnych konfliktów. Kraj, z którego mło-
dy człowiek nie będzie chciał wyjeżdżać z powodu 
braku perspektyw.

MAGDALENA DOROŻAŁA - koordynatorka akcji 
ekologicznych w woj. mazowieckim i autorka cy-
klu rozmów „Eko-kawka”
Jes  tem w Stowarzyszeniu, bo wierzę w lepsze jutro. 
Ale nic nie dzieje się samo. Czuję, że jedyną drogą 
jest praca u podstaw poprzez edukację, budzenie 
świadomości i oddolne działania. To, czego nikt ni-
gdy nas - jako narodu - nie uczył, czyli zasad funk-
cjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Wiem, 
że nie jest to łatwe, ale może się udać, jeśli każdy 
z nas poczuje się współodpowiedzialny i zamiast 
czekać na zmiany, sam zacznie je wprowadzać.
Bliskie są mi tematy związane z kryzysem klima-
tyczno-przyrodniczym. Nasza wiedza w tym obsza-
rze “kuleje”, przez co nie zdajemy sobie sprawy, że 
każda nasza decyzja ma konsekwencje dla naszego 
środowiska. Od początku wiedziałam, że w ruchu 
jest przestrzeń, aby działać w tym obszarze z ludź-
mi o podobnej ekologicznej wrażliwości. I miałam 
rację.

W woj. podkarpackim wykonamy m.in. tablicę 
upamiętniającą Żydów, ofiar rzeszowskiego getta. 
Przypomnimy mieszkańcom i turystom o trudnej 
historii miasta. Przed wojną Rzeszów był zamiesz-
kany w ok. 40% przez ludność żydowską. Podczas  
likwidacji getta w 1942 roku, wywieziono i zamordo-
wano ponad 15 tysięcy Żydów. Co roku w Rzeszowie 
odbywa się „Marsz Żywych”. Tablica pamiątkowa w 
formie przedwojennego planu miasta z granicami 
getta zostanie umieszczona na Placu Ofiar Getta. 
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