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Szanowni Państwo,
z okazji naszego 25-lecia zapraszamy Państwa do udziału w historycznym
wydarzeniu – aukcji jubileuszowej!
Przedmioty, które oferujmy na aukcji, opowiadają historię 25 lat Szkoły
Liderów. Pokazują idee, procesy i emocje i mają wartość przede wszystkim
sentymentalną. Nasza historia jest długa i barwna, pisana nie tylko liczbami
i datami, ale przede wszystkim anegdotami, przyjaźniami, sprzeczkami
i niepowtarzalnymi wspomnieniami. W aukcji sięgamy do prapoczątków
Szkoły i koncepcji ZAP-a, źródeł programu Liderzy PAFW, odkurzamy stare
zdjęcia i biuletyny, propagujemy wiedzę o przywództwie w miastach.
Zysk z aukcji zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe Fundacji
Szkoła Liderów. Dzięki wylicytowanym kwotom będziemy mogli zorganizować
kolejne spotkania i debaty.
Nasza aukcja to okazja do dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji, zakupu
niepowtarzalnych pamiątek, ale także szansa na wsparcie Szkoły Liderów,
a przez to jakości życia publicznego w Polsce.
Zapraszamy do licytacji!
Zespół Szkoły Liderów

„Koncepcja kształcenia polityków /wstępne
założenia/”, Zbigniew Andrzej Pełczyński
1994 r., 8 stron, twarda okładka
Cena wywoławcza: 100 zł

Oryginalny maszynopis z 1994 roku, w którym profesor Zbigniew Pełczyński opisuje
swój „Program kształcenia polityków”, który stał się podwaliną koncepcji Szkoły dla
Młodych Liderów Społecznych i Politycznych. Szkoła, pod różnymi nazwami, jest
nieustanie kontynuowana przez 27 edycji i ma ponad tysiąc absolwentek i absolwentów.
W treści (pisownia i numeracja oryginalna): 1. Wprowadzenie; 2. Co to znaczy POLITYKA
i POLITYK; 4. Cel kursu; 5. Założenia dydaktyczne; 6. Wstępny program kursu; 7. Dobór
prowadzących zajęcia.

Zdjęcie Zbigniewa Andrzeja Pełczyńskiego
z Billem Clinton’em w 1993
2019 r., wydruk czarno-biały, 24x38 cm, rama 42x52 cm
Cena wywoławcza: 100 zł
Bill Clinton, 42. prezydent Stanów Zjednoczonych (w latach 1993–2001), tak wspomina
znajomość z ZAP-em: „Czas spędzony na Oxfordzie w latach 1969-1972 ukształtował moje
życie. Istotną rolę odegrał w tym mój mentor, Zbigniew. Przydział mentora był kwestią
przypadku, ale miał ogromne znaczenie. Kiepski – zapewniłby studentowi trzy lata
nieszczęść, z dobrym – perspektywy były o wiele lepsze. Studenci dla zabawy często ich
porównywali. Nam trafił się dobry, byliśmy tego pewni”. („Zbigniew Pełczyński. Podarunek
życia”; David McAvoy, wyd. Bosz; Olszanica 2018; s. 130).
Zdjęcie przedstawia urzędującego prezydenta USA ze swoim dawnym mentorem w Białym
Domu w roku 1993.

Fragment pierwszego opisu Programu Liderzy
PAFW oraz tom reportaży o jego uczestnikach
i uczestniczkach
2002 r., 13x18 cm, rama 28x37 cm; 2012 r., oprawa miękka
Cena wywoławcza: 100 zł

W 2002 roku Przemysław Radwan-Röhrenschef i Radek Jasiński z Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności stworzyli pierwszy opis programu dla, który nazwali „Liderzy zmian”.
W 2004 roku odbyła się jego pierwsza edycja, już jako Program Liderzy PAFW. Ta krótko
opisana koncepcja zapoczątkowała historię programu, który teraz ma ponad 660
absolwentów i absolwentek w całej Polsce.
Historie 10 z nich opisali wybitni reporterzy w wydanym w 2012 roku tomie „Tutaj drzwi
trzeba otwierać powoli.”, z niezwykłymi zdjęciami Anny Bedyńskiej. Tom reportaży jest
białym krukiem, nigdzie już niedostępnym.

Komplet książek z serii „Miasto Szczęśliwe”,
Wydawnictwo Wysoki Zamek
Cena wywoławcza: 100 zł
Seria książek o tematyce miejskiej, która poprzez obszary zagadnień i autorów łączy
symbolicznie trzy programy Szkoły Liderów: Szkołę Liderów Politycznych, Program
Liderzy PAFW i Szkołę Liderów Miast.
Must-have każdego burmistrza, prezydenta i… wójta, aktywisty i aktywistki, lidera
i liderki ruchu miejskiego, urzędników, polityków i prawodawców, oraz każdego kto chce
sprawiać, żeby w Polskich gminach żyło się lepiej, łatwiej i szczęśliwiej.
W serii:
Peter Walker „Jak rowery mogą uratować świat” (z autografem autora i przedmową
absolwenta XI edycji Programu Liderzy PAFW Huberta Barańskiego).
Charles Montgomery „Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze
miasta”.
Janette Sadik-Khan i Seth Solomonow „Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi”.
„Miasto na plus. Eseje o polskich przestrzeniach miejskich” – wśród autorów dwoje
absolwentów Szkoły: Liderów Hanna Gill-Piątek (Szkoła Liderów Politycznych)
i Hubert Barański (Program Liderzy PAFW).

Biuletyn „Młody Lider”
1996 r., wydruk czarno biały, 7 stron, twarda okładka
Cena wywoławcza: 100 zł

Początki Szkoły Liderów to czasy jeszcze sprzed ewolucji cyfrowej, czego dowodem są
gazetki i biuletyny wydawane przez uczestników Szkół podczas ich trwania, a także
pomiędzy nimi; które służyły wymianie informacji i budowaniu wspólnoty. Oferujemy
drugi numer biuletynu „Młody Lider” pod redakcją Grzegorza Witkowskiego, wydany
w styczniu 1996 roku, a w nim m.in.: „Nasz twórca”; „Wizyta na Białorusi”; „Warsztaty
umiejętności obywatelskich”; „Impresje” i „Będąc młodym liderem”.

Regulamin aukcji dostępny na:
https://bit.ly/33VI6nm

