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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. WARMIŃSKO-MAZURSKIM 

MAZURSKIE
POLSKA 2050 WARMIŃSKO- 
facebook.com/PL2050    facebook.com/Polska2050WarmińskoMazurskie   instagram.com/polska.2050 

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! 

Mam żonę, dwójkę dzieci i dwójkę wnuków. 
Z zawodu jestem leśnikiem, a od 2002 roku 
również samorządowcem. Jeszcze w kam-
panii byłem jednym z sygnatariuszy karty 

samorządowej proponowanej przez sztab Szymona. Obecnie 
tworzę struktury polityczne Polski 2050 w województwie war-
mińsko-mazurskim oraz jestem ekspertem ds. ochrony środo-
wiska Instytutu Strategie 2050. Analizuję i opiniuję dokumenty 
programowe, wspomagam w tym zakresie struktury politycz-
ne i członków Stowarzyszenia Polska 2050.

ANDRZEJ KIMBAR 
ODPOWIEDZIALNY ZA BUDOWĘ STRUKTUR POLITYCZ-
NYCH W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Jestem także koordynatorką do spraw me-
diów w regionie warmińsko-mazurskim, z za-
wodu pielęgniarką, trenerką Treningu Umie-
jętności Społecznych drugiego stopnia dla 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych z całościowymi zaburzenia-
mi rozwojowymi, a także osób z ADHD, zespołami genetyczny-
mi, FASD, trenerem sensoplastyki i metod relaksacji dla dzieci. 
Jako mama w niezawodowej rodzinie zastępczej napisałam 
książkę  w formie e-booka: „Łóżeczko z którego wyjęłam mi-
łość - Adopcja chorego dziecka zmieniła nasze życie”.

MAGDALENA MADEJA
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Nowa jakość w polityce to także nowa jakość 
w samorządach. Chcemy je zmieniać tak, aby 

wreszcie działały dla mieszkańców, a nie dla włodarzy powia-
tów, miast, czy gmin. Chcemy obudzić w nas społeczeństwo 
obywatelskie, aby to lokalne społeczności miały większy wpływ 
na podejmowane decyzje, które ich bezpośrednio dotyczą.

ROBERT KLIMOWICZ
ODPOWIEDZIALNY ZA BUDOWĘ STRUKTUR POLITYCZ-
NYCH W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM, LIDER PO-
WIATU EŁCKIEGO W STOWARZYSZENIU POLSKA 2050, 
SAMORZĄDOWIEC

Moim zadaniem jest sprawić, aby głos z każ-
dego powiatu i gminy Warmii i Mazur był sły-
szany w Polsce. Wraz z moim zespołem eks-
pertów pracujemy nad analizami, które mają 

pokazać to, czego potrzebuje nasz region. Aktualnie pracuje-
my m.in. nad dostępnością lokali komunalnych oraz sytuacją 
opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W tym pierwszym 
zadaniu już kilkanaście gmin, po naszych apelach, zmieniło 
swoje lokalne uchwały. Jest to dowód na to, jaki realny wpływ 
możemy mieć na życie mieszkańców. 

BARTOSZ NOWICKI
KOORDYNATOR REGIONALNY INSTYTUTU STRATEGIE 
2050

Jestem z zawodu agrolotnikiem, a społeczni-
kiem od zawsze, dlatego działam m.in. jako 
Prezeska Warmińskiego Stowarzyszenia Ko-

biet Kieźlińskich, jestem członkinią Rady Sołeckiej i Gmin-
nej Rady Pożytku Publicznego w Gminie Dywity k. Olsztyna. 
W Stowarzyszeniu Polska 2050 koordynuję akcje oddolne wo-
lontariuszy w województwie. 

WANDA DRZEWIECKA
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Jestem dziennikarką, lektorką, specjalistką 
Public Relations, animatorką działań społecz-
nych. Od wielu lat działam na rzecz rozwoju 
miasta i integracji mieszkańców, ratowania 

zabytków i ochrony środowiska.
Szymon Hołownia pokazał mi dobry plan na zbudowanie Pol-
ski zielonej, demokratycznej, solidarnej. Polski, w której każdy 
obywatel będzie się czuł bezpiecznie. Widzę jak krok po kroku 
ten plan realizuje i chcę w tym uczestniczyć. 

JOANNA CZARKOWSKA
LIDERKA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Jestem pracownikiem socjalnym, aktualnie 
pełnię funkcję Prezesa Kamiliańskiej Misji Po-
mocy Społecznej. Pracuję z osobami wyklu-

czonymi jako streetworker, prowadzę schronisko dla osiem-
dziesięciu osób w kryzysie bezdomności oraz mieszkania 
treningowe. Jestem współprzewodniczącą Komisji Ekspertów 
ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Oby-
watelskich oraz członkinią rady społecznej Rzecznika Praw 
Obywatelskich. W Stowarzyszeniu Polska 2050 jestem człon-
kinią Zarządu ogólnopolskiego i ekspertką Instytutu Strategie 
2050 w dziedzinie wykluczeń.

ADRIANA POROWSKA
PEŁNOMOCNICZKA SZYMONA HOŁOWNI ODPOWIE-
DZIALNA ZA BUDOWĘ STRUKTUR POLITYCZNYCH 
W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Ukończyłem studia na Akademii Medycznej 
w Warszawie. Działałem w lekarskiej „Solidar-
ności”. Do 2007 roku kierowałem Kliniką Neu-

rochirurgii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, następ-
nie objąłem obowiązki dziekana Wydziału Nauk Medycznych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W latach 2016-2019 
byłem prorektorem tej uczelni. Mój zespół prowadził badania 
nad zastosowaniem komórek macierzystych w terapii m.in. 
stwardnienia zanikowego bocznego i stwardnienia rozsiane-
go. 14 kwietnia 2021 zrezygnowałem z członkostwa w klubie 
parlamentarnym PiS. Nie mogę pogodzić się z akceptacją 
rozwiązań podpisanych przez sygnatariuszy „Polskiego Ładu”. 
Potrzebujemy systemowego zagwarantowania większych na-
kładów na opiekę zdrowotną. Nie chcę wracać do centralizacji 
zarządzania, rodem z PRL-u. Bliskie mi rozwiązania odnala-
złem w “Planie dla Zdrowia” Polski 2050

WOJCIECH MAKSYMOWICZ
POSEŁ NA SEJM RP, CZŁONEK KOŁA PARLAMENTARNEGO 
POLSKA 2050



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.

DOŁĄCZ DO NAS!

Aby zostać wolontariuszem 
zarejestruj się na stronie 

polska2050.pl 
i zacznij działać!

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

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

szenia wspieranej w końcówce prac przez wolonta-
riuszy i sympatyków z całego regionu. Szczególny 
wkład w powstanie dzieła należy przede wszyst-
kim do Henryka i Marii Kropidłowskich, Hanny 
Dadełło, Julka Pawłowskiego, Krzysztofa Klimka, 
Ewy Leśniak, Ewy i Wiesława Pieniaków oraz go-
spodarzy RDO LEONISZKI - Małgorzaty i Tadeusza 
Werkowskich. Sporo pracy w wykończenie włożyli 
wolontariusze z Olsztyna i Elbląga. Spotkanie było 
również świetną okazją do wzajemnego poznania 
się i wielu konstruktywnych rozmów,
Na zaproszenie z regionu przyjechali Poseł Polski 
2050 Wojciech Maksymowicz, dyrektor ds. regio-
nów Agnieszka Buczyńska, Jan Szyszko oraz Sta-
nisław Zakroczymski z Zarządu Strategii 2050 oraz 
lokalni samorządowcy i liderzy. 

W ramach letniej kampanii Polski 2050 #Poznaj-
MYsię, 1 lipca w Samborowie odbyło się spotkanie 
członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Polska 
2050 z regionu Warmii i Mazur oraz centralnych 
struktur naszego ruchu. Spotkanie miało również 
na celu zrealizowanie przyznanego minigrantu 
pod nazwą “MALUJEMY NADZIEJĘ!”, integrację 
wolontariuszy, sympatyków i członków naszego 
Stowarzyszenia.
Wspólnie stworzyliśmy projekt, a właściwie pierw-
szy w Polsce „płotal”, czyli malowidło na płocie 
Rodzinnego Domu Opieki w Samborowie. Udo-
wodniliśmy, że działając razem możemy więcej, że 
myślimy w kategoriach przyszłych pokoleń, trosz-
cząc się o przyszłość naszych dzieci i wnuków. Pro-
jekt i wykonanie malowidła na płocie Rodzinnego 
Domu Opieki to dzieło ostródzkiej ekipy Stowarzy-

#POZNALIŚMY się “MALUJĄC NADZIEJĘ”

DOBROSŁAW ROLA - koordynator pomocy dla 
osób w kryzysie bezdomności i koordynator 
kampanii #PoznajMYsię
Cześć, nazywam się Dobrosław i działam w Ruchu 
Polska 2050 od ponad roku. Dlaczego tu jestem? 
Jak magnes przyciągnęła mnie energia bijąca od 
zaangażowanych w działania ludzi. Ta niesamowita 
siła była czymś, co poczułem w sobie. Wielokrotnie 
angażowałem się różne działania jako wolontariusz, 
jednak nigdzie nie zagrzałem miejsca na dłużej, bo 
nie czułem, że jestem “u siebie”. Wystarczył mie-
siąc, by w ramach Polski 2050 w Poznaniu rozpo-
cząć projekt streetworkingu, a rok, by w skali całego 
kraju zrealizować ponad 10 tysięcy godzin wsparcia 
dla osób w kryzysie bezdomności. Polska 2050 to 
nie twarze na okładkach gazet, nie głosy mówiące 
z odbiorników radiowych czy telewizyjnych. To lu-
dzie - wolontariusze i ich walka o Polskę lepszą każ-
dego dnia. 

MAREK KRAWCZYK - wolontariusz biura Stowa-
rzyszenia Polska 2050
Jako prawnik i osoba zainteresowana samorzą-
dem terytorialnym od samego początku zwróciłem 
uwagę na tzw. kontrakty obywatelskie, unikatowy 
projekt Stowarzyszenia, polegający na podejmowa-
niu zobowiązań wobec lokalnej społeczności. Obok 
wielu inicjatyw pomocowych, edukacyjnych czy 
społecznych uważam, że jest to wyjątkowy koncept. 
To, co zaskakuje mnie każdego dnia, to skala na-
szych działań. Wiele projektów, takich jak wspiera-
nie osób w kryzysie bezdomności, udzielanie kore-
petycji dzieciom wychowujących się w rodzinach 
zastępczych, dociera swoim zasięgiem do wszyst-
kich zakątków naszego kraju, a nawet poza jego 
granice. To właśnie powoduje, że chętnie włączam 
się w kolejne działania, które dzięki wspólnemu wy-
siłkowi i zaangażowaniu wielu osób, od pomysłu 
potrafią się przeobrazić w ogólnopolską akcję. 
Dla mnie Stowarzyszenie Polska 2050 to przede 
wszystkim niezwykli, fajni ludzie, a dzisiaj moi kole-
żanki i koledzy, którzy poświęcają codziennie wiele 
energii i czasu, aby zmieniać kawałek po kawałku 
świat wokół nas. 

W woj. warmińsko-mazurskim zrealizujemy m.in. 
zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych dla 
dzieci z terenów wiejskich w województwie. Zajęcia 
będą prowadzone przez Trenera TUS przy wsparciu 
wolontariuszy Stowarzyszenia Polska 2050. Fun-
dusze z minigrantu posłużą na zakup materiałów 
do treningu. w Gdańsku, który połączymy z akcją 
edukacyjną na temat wartości drzew w przestrzeni 
miejskiej, a także skutków ekologicznych, estetycz-
nych i psychologicznych ich wycinki.

Polska 2050 Warmińsko-mazurskie

@PL2050WMaz

email: warminsko-mazurskie@polska2050.pl 
tel: 500 686 748
Olsztyn, ul. Żeromskiego 24m


