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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. WIELKOPOLSKIM

Z Ruchem jestem związana od początku 
kampanii prezydenckiej. Jestem psycholożką, 
w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej 

na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 7 lat działam 
w Wielkopolskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Chorobą Al-
zheimera, gdzie prowadzę treningi pamięci dla osób starszych. 
Działam w Stowarzyszeniu, bo wierzę w kraj, który ponad inte-
res partyjny przedkłada troskę o obywatela. W którym rządzą-
cy rozumieją, że kryzys klimatyczny to prawdziwy problem i to 
ostatni moment, by na niego zareagować.

ZOFIA ILKOWSKA
LIDERKA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. WIELKOPOLSKIM

Z wykształcenia jestem prawnikiem, aktual-
nie kończę doktorat na Uniwersytecie Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, specjalizuję się 

w prawie ochrony dziedzictwa kulturowego. Bardzo lubię być 
blisko ludzi, dlatego prawie 5 lat temu razem z przyjacielem 
otworzyłem kawiarnię, gdzie często można mnie spotkać. 
W Polsce 2050 jestem współodpowiedzialny za tworzenie 
struktur politycznych w Wielkopolsce oraz jestem członkiem 
wojewódzkiego Zarządu Stowarzyszenia.

PIOTR LASIK
CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. WIELKOPOLSKIM

POLSKA 2050 WIELKOPOLSKIE
facebook.com/PL2050    facebook.com/Polska2050Wielkopolskie   instagram.com/polska.2050  instagram.com/polska2050.wielkopolskie

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. wielkopolskich znajdziesz klub w Śremie oraz 
Poznaniu.

Z ruchem Szymona Hołowni jestem związa-
na od 13 grudnia 2019 roku. Dość symbolicz-
ny dzień na dołączenie do wolontariatu, który 

mocno przyspieszył tempo mojego życia. W kampanii prezy-
denckiej angażowałam się w zbieranie podpisów wraz z akcją 
“door to door”, która wymagała ode mnie najwięcej deter-
minacji. Osobiście organizowałam wiec wyborczy w Środzie 
Wielkopolskiej, w której jestem liderką do dzisiaj. Członkostwo 
w Zarządzie traktuję jako wyróżnienie i wyzwanie. Przejęłam 
opiekę nad relacjami, jakie ruch tworzy z samorządowcami. 
Znam osobiście prawie wszystkich liderów Stowarzyszenia 
i samorządowców w poszczególnych powiatach. Moje do-
tychczasowe doświadczenie życiowe i zawodowe pomaga mi 
w dobieraniu ludzi do obecnej i przyszłej działalności społecz-
no-politycznej. Pracy tej oddaję mój czas i serce, pragnę, aby 
ten projekt się rozwijał i byśmy przyczynili się do rzeczywistej 
zmiany.

DR EWA SCHÄDLER
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. WIELKOPOLSKIM

Jestem absolwentką studiów na kierunku sto-
sunki międzynarodowe. W ruchu działam wła-
ściwie od początku, gdzie jako wolontariuszka 

w kampanii prezydenckiej mogłam zaobserwować rodzącą się 
społeczność osób gotowych zmieniać krok po kroku naszą rze-
czywistość społeczną i polityczną. Dzięki tej wyjątkowej energii 
i zaangażowaniu działamy dalej, a ja mam przyjemność two-
rzyć struktury Stowarzyszenia i prowadzić jako sekretarz po-
znańskie biuro, do którego serdecznie zapraszam wszystkie 
osoby pragnące dowiedzieć się więcej o Polsce 2050.

LIDIA TYL
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. WIELKOPOLSKIM

Ukończyłam stosunki międzynarodowe ze 
specjalizacją stosunki dyplomatyczne i kon-
sularne. Zawodowo zajmuję się prowadze-

niem projektów w firmie współpracującej z agencjami NATO 
oraz Unii Europejskiej. W ruch jestem zaangażowana od startu 
kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni. Lubię podróżować, 
poznawać różne kultury, rozmawiać z ludźmi. W życiu cenię 
sobie minimalizm i prostotę. Wolny czas lubię spędzać w spo-
sób aktywny, najlepiej w otoczeniu natury.

ALEKSANDRA RUSINEK  
KOORDYNATORKA INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. 
WIELKOPOLSKIM 

Podjęłam decyzję o przystąpieniu  do Polski 
2050, bo uwierzyłam, że inna Polska jest moż-
liwa, skutecznie rozwiązująca problemy oby-

wateli, skupiona na przyszłości. Nasz ruch jest szansą na zmia-
ny, na przerwanie rządów monopolu władzy, która zawłaszcza 
kolejne obszary naszej wolności.  Chcemy zrobić konkretne 
rzeczy, zlikwidować nielegalne wysypiska śmieci, przeprowa-
dzić transformację energetyczną, poprawić dostępność do 
lekarzy specjalistów, przystosować polską szkołę do wyzwań 
współczesnego świata, rozdzielić państwo od kościoła.

PAULINA HENNIG–KLOSKA
POSŁANKA NA SEJM RP XIII I IX KADENCJI, EKONO-
MISTKA I POLITOLOŻKA

Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu. Moją pasją były od za-

wsze podróże i poznawanie różnych kultur. Praca w dyplomacji 
(Ambasada RP w Dublinie, Konsulat RP w Sydney) oraz w biz-
nesie międzynarodowym w Niemczech dały mi możliwość 
rozwoju, zdobycia doświadczeń we współpracy z różnymi ludź-
mi. Z ruchem Szymona Hołowni jestem związana od samego 
początku kampanii prezydenckiej. Osią mojej pracy są ludzie, 
budowanie relacji i zespołów do podejmowania wspólnych ini-
cjatyw na rzecz propagowania społeczeństwa obywatelskiego. 
Wierzę, że polityka ma służyć ludziom i być przestrzenią do 
kształtowania lepszego życia dla nas wszystkich. Dlatego ca-
łym sercem oddana jestem pracy w Polsce 2050.

AGATA SOBCZYK  
ODPOWIEDZIALNA ZA BUDOWANIE STRUKTUR POLI-
TYCZNYCH W WIELKOPOLSCE, LIDERKA M. POZNANIA 
W STOWARZYSZENIU

Jestem członkiem zespołu budującego struk-
tury polityczne w Wielkopolsce. Nadzoruję 
także okręg zachodniopomorski, opolski, War-
szawę wraz z jej tzw. obwarzankiem. Jestem 

profesorem prawa specjalizującym się w prawie gospodar-
czym. Interesuję się wpływem nowoczesnych technologii na 
życie gospodarcze i społeczeństwo oraz rynkami finansowymi.

TOMASZ SÓJKA  
PEŁNOMOCNIK SZYMONA HOŁOWNI DO BUDOWY STRUK-
TUR 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!

realizują od października 2020 roku, do tej pory 
zorganizowali ponad 40 wyjść, czyli prawie 500 go-
dzin wolontariatu. Oprócz samych działań na ulicy 
wolontariusze wspierają również inne organizacje, 
np. przy wydawaniu posiłków osobom potrzebu-
jącym. Ważne jest to, że nie działają w odosob-
nieniu. Na bazie tzw. kontraktu obywatelskiego 
Stowarzyszenia, wszelkie pozyskane informacje 
z wizyt streetworkerów przekazywane zostają pro-
fesjonalnym organizacjom pozarządowym, oraz 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie. 

Polska 2050 w Wielkopolsce w dużym stopniu 
wspiera osoby w kryzysie bezdomności. W pomoc 
lokalnym ośrodkom i instytucjom zaangażowały 
się ekipy z ponad 20 powiatów!
Jednym z realizowanych działań jest streetwor-
king - praca polegająca na wychodzeniu do osób 
w kryzysie bezdomności w miejsca, w których 
przebywają - do pustostanów, namiotów, koczo-
wisk. Tylko w Poznaniu w tę formę pomagania 
zaangażowało się 25 wolontariuszy Polski 2050, 
wspieranych przez liderów innych powiatów Wiel-
kopolski. Streetworkerzy z Poznania działania 

STREETWORKING - “ŻÓŁTE” WSPARCIE W POZNANIU

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.

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. wielkopolskim dzieci pod kierunkiem pla-
styczki wykonały malowidło na przygotowanym 
podłożu murowanego ogrodzenia Domu Pomocy 
Społecznej. Z inicjatywy Rady Osiedla Stare Wino-
grady, Grupy Sąsiedzkiej oraz poznańskich wolon-
tariuszy Polski 2050 w projekcie wzięły udział dzieci 
z okolicznych osiedli wraz z rodzicami oraz człon-
kowie Stowarzyszenia z dziećmi. Inicjatywa spotka-
ła się z bardzo przychylnym przyjęciem ze strony 
mieszkańców DPS-u. Dotacja z minigrantu w zna-
czący sposób wsparła budżet przedsięwzięcia, po-
kryto część kosztów farb i narzędzi malarskich.
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