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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. ŚWIĘTOKRZYSKIM 

Z wykształcenia jestem nauczycielem po-
lonistą z 18-letnim stażem pracy w szkole. 
Obecnie, dzięki wielu szkoleniom i pracy – 
ekspertem finansowym w zakresie kredy-

tów i ubezpieczeń, przedsiębiorcą. Od wielu lat jestem we-
getarianką i pasjonatką zdrowego stylu życia. Od zawsze 
byłam zainteresowana pomocą ludziom w potrzebie, stąd 
moja obecność w Stowarzyszeniu i organizowanie, a teraz 
koordynacja wielu akcji pomocowych. Zresztą, od począt-
ku mojego zaangażowania pełniłam funkcję liderki ds. ak-
cji, a od kwietnia 2021 zostałam Liderką Zarządu.

GRAŻYNA ADYDAN 
LIDERKA STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 W WOJ. 
ŚWIĘTOKRZYSKIM

Jestem taką trójki dzieci, Prezesem Stowa-
rzyszenia “Zabiegane Starachowice”, Prze-

wodniczącym Komitetu Rewitalizacji Starachowic.
W ruchu Polska 2050 jestem członkiem Zarządu regionu 
świętokrzyskiego, członkiem Tymczasowej Rady Stowarzy-
szenia, będącej organem doradczym, a także członkiem 
zespołu politycznego, dbającego o to, aby do naszych two-
rzących się struktur dołączały osoby, które podzielają nasze 
wartości i D.N.A. Ważnym tematem jest dla mnie jakość 
debaty publicznej, praworządność, szeroko pojęte środo-
wisko naturalne, o które musimy zadbać dla kolejnych po-
koleń.

IRENEUSZ GWÓŹDŹ 
CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM, ODPOWIEDZIALNY ZA 
BUDOWĘ STRUKTUR POLITYCZNYCH W REGIONIE

POLSKA 2050 ŚWIĘTOKRZYSKIE
facebook.com/PL2050    facebook.com/Polska2050Swietokrzyskie   instagram.com/polska.2050  instagram.com/polska2050.swietokrzyskie

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. świętokrzyskim znajdziesz klub w Kielcach. 

Jestem tzw. rekruterką, opiekuję się nowy-
mi wolontariuszami i gospodarowaniem 
ich potencjału i jednocześnie autorką coty-
godniowych newsletterów świętokrzyskich, 

współkoordynatorką akcji #2050sadzonek w wojewódz-
twie świętokrzyskim i koordynatorką działań ekologicz-
nych w regionie. Interesują mnie drony, innowacje techno-
logiczne i oczywiście ochrona przyrody.

MAŁGORZATA CZŁOWIEKOWSKA 
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Jestem w ruchu od początku kampanii, tj. 
od stycznia 2020 roku.  Z zawodu- archi-
tektką wnętrz, a prywatnie- mamą dwójki 

dorosłych dzieci i zapaloną ogrodniczką. Jestem miłośnicz-
ka dzikiej natury i psów wszelkiej maści. Dlatego ważne są 
dla mnie tematy związane z ochroną przyrody, a najbar-
dziej ustanowienie przepisów, które pomogą nam ją chro-
nić. W Stowarzyszeniu działam także jako sekretarz biura 
świętokrzyskiego. 

AGATA OSÓBKA
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Pełnię funkcję członka Zarządu Stowa-
rzyszenia Polska 2050 w regionie święto-

krzyskim oraz pełnomocnika ds. budowania struktur po-
litycznych w naszym regionie. Działam w województwie 
od samego początku kampanii prezydenckiej. Jestem za-
angażowany w działania na rzecz Polski zielonej, również 
w wymiarze gospodarczym. Dążę do tego, aby szacunek 
i edukacja stanowiły fundament, na którym zbudujemy 
świat dla naszych dzieci, dla następnych pokoleń. Polska to 
mój kraj ojczysty, a za moją drugą ojczyzną uważam Hisz-
panię, którą uwielbiam za cudownych przyjaciół, kulturę, 
muzykę i kuchnię.

RAFAŁ KASPRZYK 
CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM, PEŁNOMOCNIK SZYMONA 
HOŁOWNI DS. BUDOWY STRUKTUR POLITYCZNYCH 
W REGIONIE

Jestem samorządowcem, radnym powia-
tu skarżyskiego, przewodniczącym Komi-
sji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, In-

frastruktury i Porządku Publicznego. Społecznie działam 
m.in. jako prezes Stowarzyszenia “Ku Odnowie Suchednio-
wa”, Suchedniowskiego Towarzystwa Tenisowego „SET” 
i wiceprezes Stowarzyszenia „Kuźniczy Krąg” działającego 
przy Suchedniowskim Ośrodku Kultury. Z zawodu jestem 
przedsiębiorcą, prywatnie mężem i ojcem. 

EMIL TOKARCZYK 
ODPOWIEDZIALNY ZA BUDOWĘ STRUKTUR POLITYCZ-
NYCH W REGIONIE

Jestem przedsiębiorcą, od ponad dwu-
dziestu lat związanym głównie z branżą 
budowlaną oraz IT, a prywatnie ojcem trój-

ki dzieci.  W ramach regionalnego Instytutu Strategie 2050 
koordynuję m.in. zespoły analityczne zajmujące się ekolo-
gią, administracją publiczną oraz edukacją.

MAREK GRZYWNA
KOORDYNATOR INSTYTUTU STRATEGIE POLSKA 2050 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 



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 
i zacznij działać!

szy. Zasadziliśmy też drzewa w parku w Suchednio-
wie, a w Staszowie rozdawaliśmy sadzonki kwiatów 
i krzewów nektarodajnych. Sadzonki drzew nawią-
zują do kampanijnego pomysłu niwelowania śladu 
węglowego, ale i do aktualnego projektu ekologicz-
nego Stowarzyszenia pod hasłem “Ziemia na poko-
lenia”. Trudno znaleźć lepszy wyraz myślenia w ka-
tegorii pokoleń niż drzewa, które przetrwają dłużej 
niż my. 
Region jest również znany z cyklicznej pomocy od-
działowi psychiatrii dziecięcej w Kielcach. Do tej pory 
odbyło się już dziesięć (!) edycji akcji „Gramy w kolo-
ry”, polegającej na wsparciu szpitala i oddziału, któ-
ry notorycznie boryka się z brakiem odpowiedniego 
wyposażenia dla podopiecznych. Dzięki członkom 
i wolontariuszom Polski 2050 przekazujemy środki 
czystości i materiały do terapii zajęciowej.

W regionie świętokrzyskim Stowarzyszenie Polska 
2050 realizuje różnego rodzaju działania. Popular-
nością cieszą się szczególnie akcje skierowane do 
schronisk i placówek opiekujących się zwierzętami, 
działania mające na celu ochronę przyrody (w tym 
interwencje oraz petycje) oraz działalność dobro-
czynna.
W ostatnim czasie rozdaliśmy ponad 2100 sadzonek 
drzew iglastych i liściastych. Do działań włączyły się 
prawie wszystkie powiaty z naszego województwa. 
W końcu kwietnia 2021 roku pozyskaliśmy sadzonki 
od nadleśnictw i osób prywatnych. Następnie prze-
wieźliśmy je do poszczególnych miast (bo sadzonki 
musiały być odpowiednio przechowywane, by nie 
wyschły ich korzenie). Finalnie trafiły do rąk miesz-
kańców, a potem na ich działki, ogrody, a także różne 
skwery na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wolontariu-

SADZIMY DRZEWA I “GRAMY W KOLORY”!

MAGDALENA DOROŻAŁA - koordynatorka akcji 
ekologicznych w woj. mazowieckim i autorka cyklu 
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 świa-
domości i oddolne działania. To, czego nikt nigdy nas 
- jako narodu - nie uczył, czyli zasad funkcjonowania 
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 klimatycz-
no-przyrodniczym. Nasza wiedza w tym obszarze “ku-
leje”, przez co nie zdajemy sobie sprawy, że każda na-
sza decyzja ma konsekwencje dla naszego środowiska. 
Od początku wiedziałam, że w ruchu jest przestrzeń, 
aby działać w tym obszarze z ludźmi o podobnej eko-
logicznej wrażliwości. I miałam rację.

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. świętokrzyskim zaangażowali się m.in. senio-
rzy z Klubu Seniora Polska 2050, którzy odnowili plac 
zabaw dla dzieci z Rodziny Zastępczej, działającej jako 
Pogotowie Rodzinne w Kielcach. W ramach minigran-
tu organizatorzy zdemontowali zepsute części urzą-
dzeń. Na  placu zabaw pojawiła się nowa huśtawka 
i ławka. Wartością dodaną projektu jest aktywizacja 
seniorów oraz integracja pokoleniowa.

Polska 2050 Świętokrzyskie

@polska2050.swietokrzyskie

@PL2050Sw

email: swietokrzyskie@polska2050.pl 
tel: 500 685 736
Kielce, ul. Wesoła 37/1


