29

Szkoła Liderów
Politycznych

Przywództwo w zmianie.
Zmiana w przywództwie.

Szanowne Uczestniczki i Uczestnicy,
na naszych oczach świat coraz bardziej
dzieli się na pół. Ostra polaryzacja
w Polsce dotyka różnic pokoleniowych,
interpretacji prawa, podziałów politycznych a przede wszystkim różnic wartości. To zjawisko, które widzimy zarówno
w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych
podczas wyborów prezydenckich czy
manifestacjach po śmierci George’a
Floyda. Różnicowania i podziałów nie
da się całkowicie wyeliminować. Konflikt może być twórczy i wzbogacający
dla obu stron. Niestety, gdy podziały
na poziomie państwa są zbyt duże,
tracą na tym obywatelki i obywatele.
W czasach niepewności przed przywódczyniami i przywódcami stoi wiele
wyzwań. Potrzebujemy zmian. Aby im
sprostać, świat potrzebuje dziś kompetentnych, odpowiedzialnych i uważnych
liderek i liderów, którzy budują solidarne wspólnoty, którzy potrafią wyjść poza
swoją bańkę — do takiej roli przygotowuje Szkoła Liderów Politycznych.
Szkoła Liderów Politycznych to najstarszy i najbardziej unikatowy program
edukacji przywódczej w Polsce, stworzony 27 lat temu przez profesora Oksfordu i założyciela Szkoły Liderów, prof.
Zbigniewa Pełczyńskiego. Zapraszamy
Was do Szkoły Liderów Politycznych —
przestrzeni, w której spotykają się osoby
o różnych poglądach politycznych. To,
co je łączy, to chęć dbania o jakość życia

publicznego i debaty. Uczestniczkami
i uczestnikami Szkoły Liderów Politycznych są liderki i liderzy szczebla samorządowego i centralnego, aktywistki
i aktywiści, liderki i liderzy organizacji
pozarządowych, ruchów społecznych,
think-thanków, urzędniczki i urzędnicy
państwowi, którzy chcą kształtować
rzeczywistość społeczno-polityczną
w Polsce.
Witajcie w gronie Uczestniczek
i Uczestników 29. Szkoły Liderów
Politycznych!
Niech to będzie twórczy czas. Pełen
wielu rozmów, wychodzenia poza swoją
„bańkę” i swoją strefę komfortu. Zachęcamy do zadawania pytań, do szukania
różnic i dostrzegania podobieństw.
Życzymy, aby 29. Szkoła Liderów Politycznych była czasem, w którym nie będziecie się formatować według jednego
ustalonego schematu. Chcemy, abyście
zostali sobą. Jednak życzymy Wam, aby
Szkoła była miejscem, w którym zbudujecie pomosty z tymi, z którymi ze
względu na swoje poglądy czy stereotypy być może nigdy nie nawiązalibyście
kontaktu.
Zespół Programu
Przemysław Radwan-Röhrenschef
Magdalena Tchórznicka
Karolina Grzegorzak
Adam August Michalik
3

Organizatorki i organizatorzy
ZESPÓŁ PROGRAMU

Przemysław Radwan-Röhrenschef
Związany ze Szkołą Liderów od 1995 roku, zaczynał jako człowiek od wszystkiego –
warsztatów dla młodzieży, sieci komputerowej i pierwszej strony www Szkoły. Absolwent II Szkoły Liderów, potem wewnętrzny jej krytyk i jednocześnie twórca większości programów Szkoły przez lata. A głównie wielki orędownik wspierania liderów,
którzy mają odwagę „wychylić się” w stronę polityki każdego szczebla. Od 2020 r.
pełni ponownie rolę prezesa Fundacji Szkoła Liderów.

Magdalena Tchórznicka
Od ponad 20 lat związana z wieloma organizacjami pozarządowymi. Pracowała jako
członkini zarządów, szefowa zespołów, koordynatorka projektów, konsultantka, ekspertka. W latach 2010-2018 szefowa zespołu politycznego Fundacji Szkoła Liderów
oraz członkini Zarządu Fundacji. W latach 2012-2017 szefowa jednej z organizacji
harcerskich w Polsce – Stowarzyszenia Harcerskiego. Obecnie pod szyldem własnej
działalności współpracuje z wieloma instytucjami – prowadząc zarówno programy edukacyjne i doradcze, jak i szkolenia. W Forum Energii koordynuje program
LeadAIR: pierwszy w Polsce program szkoleniowo-doradczy dla miast pomagający
kompleksowo podejść do tematu smogu i neutralności klimatycznej. Trenerka umiejętności miękkich – przywództwo, komunikacja, wystąpienia publiczne, przywództwo oparte na wartościach. Moderatorka spotkań i konsultacji. Entuzjastka wprowadzenia zmian, podważania rzeczywistości i zadawania pytań.

Karolina Grzegorzak
Z Fundacją związana od marca 2020. Zajmuje się koordynacją Warszawskiej Akademii Młodych Liderów oraz współpracą przy programie Szkoły Liderów Politycznych.
Doświadczenie zdobywała w warszawskich organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury, gdzie odpowiadała głównie za działania koordynacyjne lub rozwojowe.
Absolwentka Szkoły Trenerów STOP, regularnie prowadzi warsztaty, obecnie najczęściej z nauczycielami/kami. Odpoczywa podczas praktyki jogi lub długich spacerów
po lesie. Chętnie odwiedza kina studyjne, a w domu z przyjemnością ogląda seriale
kryminalne.

Adam August Michalik
Działacz społeczny i student politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat związany z działalnością w samorządzie szkolnym, studenckim oraz w Młodzieżowych
Radach. Absolwent Warszawskiej Akademii Młodych Liderów i Akademii Liderów
Wolontariatu. Założyciel oraz jeden z twórców projektów „Akt Kultury” i „Młodzi
o polityce”.
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ASYSTENTKI I ASYSTENCI GRUP

Agnieszka Mastalerz-Madej
Przez większość życia związana ze Szczecinem, gdzie przez 7 lat była nauczycielką
akademicką w Uniwersytecie Szczecińskim. Specjalistka ds. ekonomii, analizy finansowej, a z zamiłowania polityki społecznej.  Obecnie mieszka na Pojezierzu Drawskim,
środkowej części Pomorza Zachodniego, gdzie podejmuje lokalne inicjatywy mające
na celu poprawę życia mieszkańców, współpracując z mieszkańcami różnych miast
woj. zachodniopomorskiego. Inicjatorka pierwszej zakończonej sukcesem inicjatywy
uchwałodawczej w Drawsku Pomorskim. Aktywistka, zaangażowana w walkę o prawa
człowieka. Odpowiada również za lokalne oraz ogólnopolskie social media.  
Absolwentka 28. Szkoły Liderów Politycznych.

Agnieszka Rupniewska  
Od 2018 radna Rady Miasta w Zabrzu. W wyborach samorządowych w 2018 roku
ubiegała się o urząd Prezydenta miasta Zabrze. Otrzymała poparcie 22 381 mieszkańców Zabrza. W wyborach do Rady Miasta otrzymała najlepszy wynik w swoim okręgu
wyborczym i jednocześnie drugi najlepszy wynik w mieście, uzyskując 1 588 głosów.
Od wielu lat jest zaangażowana w działalność społeczną i publiczną. Jest Prezesem
Zarządu spółki działającej w branży energetyczno-instalacyjnej. Ukończyła Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka MBA. Wykładowczyni prawa gospodarczego i handlowego. Ukończyła Akademię Liderów RP. Ma na swoim koncie ambitne i innowacyjne projekty biznesowe. Jest Prezesem Stowarzyszenia NOWE
ZABRZE, które działa na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i budowy społeczeństwa
obywatelskiego. Absolwentka 28. Szkoły Liderów Politycznych.

Julian Drob
PR-owiec. Zawodowo rzecznik prasowy w administracji publicznej. Pracował wcześniej
dla firm z branży IT, elektronicznej, instytucji kultury oraz jako dyrektor biura poselskiego. W latach 2015-2016 pełnomocnik stowarzyszenia Młodzi dla Polski w Bydgoszczy. W latach 2016-2019 przewodniczący Forum Młodych PiS w okręgu bydgoskim.
W 2018 roku rzecznik prasowy Tomasza Latosa – kandydata ma prezydenta Bydgoszczy. Jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Wyższej Szkoły Bankowej
w Bydgoszczy. Posiada certyfikat Practitioner Business Coach. Absolwent Akademii
Liderów RP. Absolwent 27. Szkoły Liderów Politycznych.

Marcin Grzybowski
Urodzony w Grodkowie (woj. opolskie), od najmłodszych lat związany z Zabrzem. Ma 40 lat,
żonę i dwóch synów. Studiował w wyższej Szkole Ochrony Pracy w Katowicach na kierunku
„Zarządzanie i inżynieria produkcji”. Jest harcmistrzem, instruktorem ZHP, Komendantem Zabrzańskiego Hufca ZHP (w latach 2012-2015), prezesem Stowarzyszenia „GUIDO”.
Członek Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego, Przewodniczący Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej. Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.
Asystent Europosła Marka Balta, pełniący obowiązki Przewodniczącego Nowej Lewicy w Zabrzu. Jest aktywny i pomysłowy. Ludzie i otoczenie są dla niego napędem i motywatorem do
pracy i ulepszania siebie, a co za tym idzie także Polski. Dostrzega możliwości Polski, a przede
wszystkim potencjał kryjący się w społeczeństwie. Absolwent 27. Szkoły Liderów Politycznych.
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O fundacji — Szkoła Liderów

Szkoła Liderów to instytucja dbająca
o jakość życia publicznego w Polsce
i wśród Polek i Polaków za granicami.
Od niemal 30 lat pracujemy na rzecz
rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wynajdujemy
i wspieramy liderki i liderów różnych
obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach
i organizacjach politycznych. Wierzymy,
że to właśnie osoby o zdolnościach przywódczych, pociągając za sobą innych, są
motorem zmian.
Fundacja jest miejscem spotkania i dialogu. W naszych programach uczestniczą
osoby z różnych opcji politycznych i społecznych. Konfrontacja z innym punktem
widzenia jest jednym z podstawowych
narzędzi Szkoły do budowania z jednej
strony kultury dyskusji opartej na sza-

cunku, z drugiej – świadomości własnego
systemu wartości i wywodzącej się z niego tożsamości.
Programy Fundacji są silnym doświadczeniem rozwojowym, dla wielu Absolwentek i Absolwentów stają się punktem zwrotnym w ich karierach w życiu
publicznym. Szkoła Liderów wyposaża
w narzędzia do przeprowadzania zmiany i wywierania wpływu, pogłębia samoświadomość i stwarza możliwości
dalszego rozwoju.
Wiele programów Fundacji, dzięki zaangażowaniu donorów, darczyńców i Absolwentów, pozostaje od lat bezpłatne.
Ponadto w ramach działalności gospodarczej Szkoła Liderów oferuje indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta
programy i usługi. Zysk z działalności
gospodarczej w całości przeznaczany jest
na cele statutowe organizacji.
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Harmonogram zjazdów

I zjazd

II zjazd

III zjazd

9-13 VI

17-19 VI

1-3 VII

Ramowy plan dnia podczas zjazdów
poszczególne dni mogą się nieznaczenie różnić godzinami rozpoczynania i kończenia zajęć

I część
9:00 – 10:00 		

Spotkania w grupach asystenckich i przegląd prasy

10:00 – 11:00

Przywództwo

11:00 – 13:00 		

Spotkania, wykłady w ramach cyklu „Państwo”

II część
14:30 – 18:30

Warsztaty / spotkania

III część
20:00 – 21:15
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Spotkania w grupach asystenckich
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Uczestnicy i uczestniczki

Jakub Bocheński
Sądeczanin, ekonomista, działacz społeczny. Fundator i Prezes Zarządu Fundacji
„Kierunek Przyszłość”. Asystent społeczny Wicemarszałkini Senatu RP Gabrieli
Morawskiej-Staneckiej. Członek Rady Programowej Radia Kraków oraz Koordynator
partii Wiosna w okręgu sądeckim. Założyciel grupy SPS Sądecka Pomoc Sąsiedzka,
która zrzesza ponad 150 wolontariuszy oraz pomogła ponad 330 osobom w potrzebie w okresie pandemii. Lider listy wyborczej Lewicy do Sejmu RP w wyborach w
2019 r. Absolwent kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie. Specjalności: „Audyt w jednostkach sektora finansów
publicznych” oraz „Zarządzanie przedsięwzięciami publicznymi”.

Łukasz Ciołko
Zastępca dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Koordynuje tworzenie i wdrażanie
dokumentów strategicznych, takich jak np. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego
2030. Projektuje działania resortu w obszarze wspierania rozwoju sektorów kreatywnych i procesów digitalizacji kultury. Zajmuje się tematyką zapewniania dostępu do
kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wiceprezes stowarzyszenia PROJEKT
URSYNÓW, którego misją jest reprezentowanie interesów mieszkańców dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy. Chwilowo w opozycji do aktualnych władz dzielnicy, niezmiennie działa na rzecz polepszania komfortu życia na Ursynowie.

Joanna Czerska Thomas
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Przedsiębiorczyni i społeczniczka. Polityczka. Radna Rady Miasta Bydgoszczy,
Przewodnicząca Komisji Przedsiębiorczości. Przewodnicząca koła .Nowoczesna
Bydgoszcz, członkini zarządu ogólnopolskiego partii. Laureatka nagrody specjalnej
w konkursie o tytuł Społecznika Roku 2020 tygodnika NEWSWEEK POLSKA za
zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19. Właścicielka Agencji Marketingowej M4Bizz. Członkini Bydgoskiej Społecznej Rady ds. Równości, a także Rady
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Studentka MBA. Mężatka, mama Huberta. Właścicielka kota i psa. Współtworzyła i popiera akcję „Pies w biurze”. Współorganizatorka comiesięcznych spotkań Biznes dla Kobiet (od 10 lat) oraz bezpłatnej konferencji biznesowej Charmsy Biznesu (od 10 lat). Prezeska Fundacji M4Bizz. Od początku
związana z .Nowoczesną. Poprzez udział w marszach demonstruje swoje poparcie
dla obrony praw obywatelskich. Inicjatorka #gabinet24, który za cel stawia dostęp
do gabinetu ginekologicznego dla każdej kobiety. Jako Radna RMB koncentruje się
na przedsiębiorcach, dobrostanie kobiet i wspieraniu osób z niepełnosprawnościami.
Przez pierwsze 2 lata złożyła 100 interpelacji, jako wynik spotkań z mieszkańcami
w ramach dyżuru radnej. Inicjatorka akcji Różowa Skrzyneczka w Bydgoszczy. Inicjatorka sklepu socjalnego w Bydgoszczy. Współautorka książki „Kobieta na swoim”.
Program Unijny w 2018 roku, w którym brała udział jako koordynatorka i szkoleniowiec, pozwolił dofinansować 72 biznesy kobiet (dofinansowanie na założenie działalności) z województwie kujawsko-pomorskim

Uczestnicy i uczestniczki

Anna Czyżewska
Prezeska Zarządu Federacji Mazowia. Antropolożka kultury związana z trzecim sektorem. Obecnie zajmuje się wspieraniem dialogu pomiędzy NGO i JST w województwie mazowieckim, a także doradztwem i szkoleniami dla samorządowych instytucji
kultury z całego kraju, w szczególności domów kultury. Konsekwentna socjaldemokratka.

Agnieszka Dąbrowska
Członek Zarządu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Polska 2050, liderka województwa
łódzkiego. Psychopedagog, pracownik Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej w Łodzi. Przygotowuje kandydatów na rodziny zastępcze do pełnienia tej roli. Prowadzi
też warsztaty, szkolenia, wykłady oraz konsultacje indywidualne w zakresie szeroko
pojętych kompetencji miękkich, psychoedukacji oraz kompetencji wychowawczych.
Absolwentka Wojskowej Akademii Medycznej. W ramach Ruchu Polska 2050 szczególnie interesuje ją wypracowanie nowych, jakościowych standardów działania Pieczy Zastępczej oraz Systemu Edukacji. Wiele działań ruchu w województwie łódzkim
koncentruje się właśnie na pomocy rodzinom zastępczym.

prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz
Ekonomista i polityk społeczny z Radomia. Ekspert Mazowieckiego Instytutu Strategie 2050. Lider Instytutu Rozwoju Ziemi Radomskiej. Dziekan Wydziału Nauk
Społecznych. Czynny członek Sieci Naukowo-Badawczej European Social Network
(ESN), European Association for Population Studies (EAPS) oraz Work and Family Researchers Network (WFRN). Ekspert krajowy w zakresie bilansu otwarcia
i opiniowania budżetu państwa na rok 2015 w obszarze polityki rodzinnej. Ekspert
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie prac nad przygotowaniem
Strategii Polityki Społecznej dla województwa Mazowiveckiego na lata 2014-2020
oraz 2021-2030. Ekspert merytoryczny w Firmie Konsultingowej Boanerges Consulting. Autor ponad 100 publikacji naukowych oraz 4 monografii naukowych poświęconych polityce społecznej, rodzinnej oraz demografii w Polsce i UE.
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Patryk Fajdek
Asystent Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, Wicemarszałkini Senatu RP. Koordynator Wiosny Biedronia w okręgu radomskim. Przewodniczący Stowarzyszenia Łączy
nas Radom. Inicjator wielu akcji społecznych i politycznych. Od lat zaangażowany
w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Do jego działań można zaliczyć zorganizowanie protestu mieszkańców na jednym z radomskich osiedli i doprowadzenie
wspólnie z nimi do powstrzymania budowy bloku mieszkalnego na jedynym w okolicy zielonym skwerze. Obecnie z jego inicjatywy tworzony jest w tym miejscu park
rekreacyjny. W kampanii parlamentarnej 2019 lider listy Lewicy do Sejmu. Administratywista – absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH w Radomiu, student prawa. Współorganizator ogólnopolskich konferencji naukowych
z zakresu prawa konstytucyjnego i samorządowego. Autor publikacji.

Kaja Filaczyńska
Jest lekarką, specjalistką endokrynologii, ekspertką ochrony zdrowia partii Razem.
Ukończyła Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Zaangażowała się politycznie, bo
ma dość oszczędzania na zdrowiu Polaków oraz zaniedbywania problemów ochrony
zdrowia przez kolejne ekipy rządzące. Współtworzyła program polityki zdrowotnej
partii Razem. Uczestniczyła w proteście głodowym rezydentów. Zależy jej na budowie systemu ochrony zdrowia, który jest przyjazny pacjentom i pracownikom.
W październiku 2020 roku zainicjowała list lekarzy do Trybunału Konstytucyjnego
przeciwko zakazowi aborcji w Polsce, pod którym podpisało się ponad tysiąc lekarzy
i lekarek.

Jagoda Gmachowska
Prezeska Stowarzyszenia Wiosna bez Barier. Kobieta z niepełnosprawnością działająca na rzecz skutecznego włączania osób z niepełnosprawnościami w procesy polityczne i społeczne. Ambasadorka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Adama
Bodnara. Angażowała się w kampanię społeczną #PomóżGłuchym. Współpracuje
z posłanką Moniką Rosą w zakresie praw OzN i Posłanką do PE dr Sylwią Spurek
– jest ambasadorką kampanii #TrzymamStronęKobiet. Działaczka na rzecz praw
człowieka, praw kobiet, praworządności i praw zwierząt. Angażowała się w akcję
NGOsów #EUforAnimals. Doradczyni ds. społecznych w Instytucie Progresywnego
Społeczeństwa. Motto życiowe: Wolność, Równość, Soczewica.
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Dominika Jocz
Zastępca Burmistrza Wasilkowa. Absolwentka studiów doktoranckich o specjalności
prawo finansowe oraz studiów MBA. W roku 2008 i 2009 wybrana najlepszą studentką województwa podlaskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako: asystent sędziego (2010-2011), nauczyciel i wykładowca (2009-2018), urzędnik (20142018), inspektor kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli (2018).
W latach 2014-2018 radna Rady Miejskiej w Wasilkowie, przewodnicząca Komisji
Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. W 2015 r. kandydatka na posła
w wyborach parlamentarnych z komitetu Kukiz’15, z wynikiem 4708 głosów. Od
grudnia 2018 r. – Zastępca Burmistrza Wasilkowa, Kierownik Wydziału Strategii
i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Sylwester Korycki
Z Ruchem Polska 2050 związany od września 2020: początkowo jako jeden z liderów
powiatu dębickiego, obecnie Lider Regionu Podkarpackie w Stowarzyszeniu Polska
2050. Moja codzienna działalność polega na rozwijaniu struktur stowarzyszenia, czy
to w zakresie terytorialnym, bazującym na powiatach, czy też tematycznym, opierającym się na liderach celowych. Duża część mojej aktywności to motywowanie oraz
współorganizowanie działalności związanej z oddolnymi inicjatywami stowarzyszenia. Mam tu na myśli akcje ekologiczne, społeczne i inne które wpisują się w DNA
naszego Stowarzyszenia. Jednocześnie działam jako członek „trójki politycznej”,
której celem jest organizacja struktur politycznych ruchu w województwie podkarpackim.

Dominika Kotapka
Zajmuję się wolontariatem Młodzi Solidarnie na terenie Okręgu nr 4 od października ubiegłego roku. To organizacja młodzieżowa, która powstała z inicjatywy Forum
Młodych PiS na potrzeby osób poszkodowanych w czasie pandemii, m.in. seniorów.
W ramach działalności wolontariackiej nierzadko wprowadzałam własne pomysły,
np. oprócz zwykłych działań związanych z udzielaniem pomocy, w święta Bożonarodzeniowe czy Wielkanocne podopieczni dostali od nas kartki lub drobne upominki.
Od 3 lutego 2021 r. jestem pełnomocnikiem władz Forum Młodych PiS w Okręgu
4 oraz przewodniczącą klubu FM PiS w Bydgoszczy. Moja działalność w kole młodzieżowym skupia się głównie na propagowaniu właściwych postaw społecznych,
szczególnie u młodych osób, np. poprzez właściwe wyrażanie pamięci o Żołnierzach
Wyklętych. Oprócz tego podejmujemy dyskusje z innymi organizacjami młodzieżowymi w debatach. Nieraz miałam okazję wystąpić na takim wydarzeniu.
Oprócz swojej aktywności w Forum Młodych jestem czynnym członkiem Samorządu
Studentów CM UMK. Biorę udział w radach dziekańskich oraz radach CM UMK pod
przewodnictwem pani rektor. Jest to doskonała możliwość do bronienia interesów
studentów, których reprezentuję. Oficjalnie w Samorządzie Studentów pełnię funkcję
wiceprzewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studentów CM UMK Wydziału
Farmaceutycznego. w

13

Uczestnicy i uczestniczki

Wojciech Kowalczyk
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, w Urzędzie Miasta Legionowo. Bezpartyjny ekspert ds. osób z niepełnosprawnością, prowadzi fanpage „Pokonać SMA”.
Reprezentuje prawa osób z niepełnosprawnościami, jeden z liderów społecznego
ruchu osób z niepełnosprawnością, czego przykładem jest laur Człowieka bez barier
2019. Zamierza zmienić system wsparcia osób z niepełnosprawnościami w system
niezależnego życia. Motywator znany z dialogu i aktywności społecznych. Absolwent
zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.
Kawaler Orderu Przyjaciel Niepełnosprawnych, finalista Ogólnopolskiego Konkursu
Europa To My, wyróżniony medalem okolicznościowym z okazji 100-lecia nadania
nazwy Legionowo za zasługi na rzecz Legionowa na polu działalności społecznej.

Małgorzata Kowalewska
Od wielu lat związana z sektorem organizacji pozarządowych. W Fundacji Orange
zarządza ogólnopolskim programem Pracownie Orange, w którym odpowiada za
rozwój liderów społeczności lokalnych we współpracy z partnerami społecznymi.
Kieruje także projektem FabLab powered by Orange – miejscem nieformalnej edukacji, gdzie wykorzystuje się potencjał zaawansowanych technologii i rzemiosła do
tworzenia różnorodnych projektów. Koordynowała także programy skierowane do
młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Absolwentka Zarządzania na Akademii
Leona Koźmińskiego. Prywatnie pasjonatka DIY i ogrodnictwa. Miłośniczka przyrody, pieszych wędrówek i ekologii.

Stefan Krajewski
Zajmuję się szeroką pojętą tematyką rolnictwa, zwłaszcza w aspekcie zarządzania
i ekonomii, oraz rozwoju. Pracowałem w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na różnych szczeblach: m.in. kierowałem biurem powiatowym, następnie
zajmowałem stanowisko dyrektora regionalnego ARiMR. Przez trzy lata byłem członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego, odpowiadając także za regionalne rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Jestem przewodniczącym wojewódzkich struktur
Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników, oraz członkiem
Zarządu Krajowego tej organizacji. W swojej pracy poselskiej szczególny nacisk kładę
na kwestie związane z polityką rolną państwa, modernizacją wsi oraz rozwojem
infrastruktury.
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Krzysztof Łazikiewicz
Radny Rady Miasta Chorzów, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu. Lider otwarty na nowe idee, konsekwentny w działaniu i skuteczny w realizacji zamierzonych
celów. Organizator spotkań w ramach Klubu Obywatelskiego oraz wystaw w Galerii Spełnionych Marzeń. Inicjator Chorzowskiego Festiwalu Filmów Europejskich.
Wysoko zmotywowany do podnoszenia własnych kwalifikacji i działania. W polityce
i w życiu publicznym najbardziej ceni przejrzystość i prawdę. W społecznej aktywności od lat towarzyszą mu hasła: „Najważniejszy jest człowiek” i „Każdy ma prawo do
szczęścia”.

Weronika Michalak
Pełni funkcję dyrektorki polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Health
and Environment Alliance (HEAL), analizującej wpływ czynników środowiskowych
na zdrowie obywateli Unii Europejskiej. Jest autorką i współautorką publikacji oraz
artykułów dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza i skutków zmiany klimatu na zdrowie, m.in. „Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne” czy
„Wpływ zmiany klimatu na zdrowie”, „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie mieszkańców Warszawy”, członkinią grup roboczych ekspertów zdrowia publicznego, aktywną
uczestniczką Szczytów Klimatycznych, koordynatorką kampanii HEAL, m.in. kampanii „Lekarze dla Klimatu”, a także organizatorką kilku konferencji poświęconych
tematyce zdrowotnych skutków zanieczyszczeń powietrza oraz zmieniającego się
klimatu.

Jolanta Milas
Przewodnicząca Państwo Fair Play, członek Krajowej Rady Programowej Koalicji
Polskiej, zaangażowana w ruch związany z Agendą Polską i programem naprawy
państwa prof. Roberta Gwiazdowskiego. Organizowała kampanie wyborcze, a także
kandydowała w wyborach do Europarlamentu i do Sejmu w 2019 r. Uczestniczy
w działaniach organizacji przedsiębiorców. Od wielu lat prowadzi agencję doradztwa
personalnego, gdzie jest aktywna w projektach rekrutacyjnych na najwyższe pozycje
wykonawcze dla korporacji międzynarodowych i firm krajowych. Wcześniej specjalista w eksporcie wyrobów hutniczych na rynki światowe. Absolwentka Akademii
Ekonomicznej oraz studiów MBA. Prowadzi również działalność publicystyczną
i producencką na kanale YouTube Jolanta Milas i realizuje cykl programów telewizyjnych „Z kamerą wśród posłów” (obecnie na Amazon Prime Video w trzech wersjach: polskiej, angielskiej i niemieckiej, dostępne na całym świecie). Popularyzuje
regionalizmy i Śląską tożsamość.
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Jolanta Niezgodzka
Radna Rady Miejskiej Wrocławia z ramienia Nowoczesnej, Przewodnicząca Zarządu
Osiedla Stare Miasto, sekretarzyca stowarzyszenia Nowa Nadzieja, Wiceprezeska
Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet. Ukończyła prawo na Uniwersytecie
Wrocławskim oraz Zarządzanie w Sektorze Publicznym na Uniwersytecie Ekonomicznym. Swoją aktywność rozpoczęła od zaangażowania się w działania na rzecz
osiedla Stare Miasto w 2017 r. Zainicjowała międzyosiedlową debatę dotyczącą problemu parkowania we Wrocławiu. W ciągu 4-letniej kadencji zorganizowała szereg
wydarzeń mających na celu aktywizację lokalnej społeczności i wzrost zaangażowania
mieszkańców w życie osiedla poprzez m.in.: organizację pikników, debat, spacerów
i spotkań. Współorganizowała spacery herstoryczne i lokalne strajki kobiet, które
były odpowiedzią na zaostrzenie ustawy aborcyjnej. W 2018 r. uzyskała mandat radnej miasta. Jako samorządowczyni przygotowała szereg inicjatyw uchwałodawczych.
Na jej wniosek do uchwały regulującej nadawanie nowych nazw obiektom, placom,
skwerom i ulicom wprowadzono przesłankę „dążenia do zachowania proporcji płci’’.
Regularnie zabiega o remonty śródmiejskich podwórek i wnętrz międzyblokowych,
a jej działania odnoszą efekty. Na co dzień współpracuje z lokalnymi organizacjami
pozarządowymi zajmującymi się m.in.: sprawami kobiet, pieczą zastępczą, ochroną
środowiska oraz ochroną zwierząt.

Łukasz Osmalak
Prywatnie jestem mężem wspaniałej żony Marzeny i ojcem nastoletniej córki Natalii
oraz dwóch nastoletnich synów: Maksa i Tymka. Z zawodu jestem inżynierem informatyki oraz trenerem piłki nożnej UEFA B. Mieszkamy w Mikołowie, gdzie od blisko
20 lat działam jako radny miejski, a obecnie radny powiatowy. Jestem społecznikiem
oraz wolontariuszem, organizatorem wielu akcji charytatywnych oraz wyjazdów
(kolonii i obozów) dla dzieci i młodzieży. Jestem organizatorem akcji Biura Świętego
Mikołaja, która od 20 lat wspiera potrzebujących powiatu mikołowskiego w czasie świąt Bożego Narodzenia, członkiem stowarzyszeń Uśmiech oraz Polska 2050.
W roku 2016 zająłem 3 miejsce w plebiscycie Człowiek Roku Województwa Śląskiego, a rok później zdobyłem statuetkę Mikołowianin Roku.

Marcin Oszańca
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Zastępca Wójta Gminy Dąbrowa, Rzecznik Zarządu Wojewódzkiego PSL w Opolu.
W szkole podstawowej był przewodniczącym samorządu uczniowskiego. Udzielał się
w akcjach charytatywnych. Był jednym z organizatorów pierwszego finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tułowicach. Ukończył I LO w Opolu o profilu matematyczno-fizycznym. Podczas studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Opolskiej był założycielem oraz Prezesem Koła Naukowego „ŻUBR”, a także Starostą
Roku. W 2006 rozpoczął pracę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pokonując kolejne szczeble kariery zawodowej awansował na stanowisko Naczelnika
Wydziału. W 2016 r. otworzył działalność gospodarczą, zajmującą się zastosowaniem
bezzałogowych systemów latających w rolnictwie oraz leśnictwie. W 2019 roku został
powołany na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Dąbrowa, która jest liderem rozwoju
oraz pozyskiwania funduszy w województwie opolskim. Nadzoruje gospodarkę komunalną, ochronę środowiska, gospodarkę przestrzenną, dział inwestycji i rozwoju.
Politycznie od 2015 roku związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. W 2018 roku
został powołany na Rzecznika Prasowego Zarządu Wojewódzkiego. Odpowiedzialny
jest za kontakty z prasą oraz social media.
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Paulina Paga
Absolwentka Kulturoznawstwa UW, aktywistka, Prezeska Fundacji Teren Otwarty,
inicjatorka partycypacyjnego Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, działającego na
terenie LSM w Lublinie, modelowej spółdzielni mieszkaniowej z lat 1960. W pracy
kuratorskiej i badawczej interesują ją założenia pionierskich europejskich osiedli
mieszkaniowych. Śledzi korelacje między systemami mieszkaniowymi a potencjałami
dla samoorganizacji mieszkańców w doświadczeniach krajów środkowoeuropejskich,
półperyferyjnych, które były obszarem radykalnych eksperymentów społeczno-ekonomicznych. Gra z materialnymi warstwami architektury z perspektywy antropolożki, subiektywnymi percepcjami użytkowników, indywidualnymi wspomnieniami
i prognozowanymi przyszłościami układów społecznych. Tworzy formaty do angażowania mieszkańców w procesy negocjowania przemian w ich najbliższym otoczeniu,
dostarcza narzędzi umożliwiających włączanie w dyskusję grupy marginalizowane.
Pomaga budować lub odzyskiwać podmiotowość – również polityczną – mieszkańcom osiedli. Prowadzi procesy „badań w działaniu” i projektuje formaty edukacyjne
w dziedzinie pedagogiki miejskiej.

Łukasz Pomrenke
Mechanik maszyn i urządzeń ze specjalizacją: nadzorowanie produkcji maszyn
i urządzeń. Działa w różnych obszarach wolontariatu akcyjnego, społecznego oraz
sportowego. Prezes Katowickiego Klubu Morsów ARKTYKA. Ojciec i mąż, pasjonat
sportów górskich oraz modelarstwa. Na Śląsku i w Zagłębiu w sposób oczywisty
Polska 2050 skupia się na kwestiach transformacji energetycznej i sprawach klimatu. „Chcę, żeby Polska stała się państwem, w którym to człowiek jest najważniejszy.
Zaangażowałem się w nasz ruch, bo wierzę, że potrafimy tak zmienić Polskę, żeby
patrzyła na ludzi i ich problemy w rzeczywisty sposób”.

Jerzy Przystajko
Aptekarz z Opola. Współtwórca programu zdrowotnego partii Razem i wieloletni
członek jej władz krajowych. Interesuje się polityką lekową, narkopolityką oraz szeroko pojętą polityką zdrowotną. Tę tematykę komentował w publikacjach na łamach
Krytyki Politycznej, Oko.press i Rzeczpospolitej. Współautor raportu „Lokalna
Suwerenność Lekowa” fundacji Instrat. Szef opolskiego biura poselskiego Marceliny
Zawiszy.
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Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Mama, była dziennikarka, była korespondentka TVP w Brukseli, szefowa kampanii
prezydenckiej Władysława Kosiniaka-Kamysza, koordynator ds. programu Koalicji
Polskiej, prezes stowarzyszenia „Kobiety w Centrum”, pracowała jako speechwriter
w Komisji Europejskiej. Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Dyplomacji na Collegium Civitas
i studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczka
The German Marshall Fund Brussels Forum’s Young Professionals Summit oraz
Multimedia Journalism Course Thomson Reuters w Londynie. Zna kilka języków,
walczy o większą aktywność kobiet w życiu publicznym i przywrócenie dialogu społecznego. Warszawa-Poznań.

Sandra Spinkiewicz
Radna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy (Koalicja Obywatelska). Absolwentka
Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz studiów Canadian
Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej oraz Université du Québec à Montréal. Całe zawodowe życie – przedsiębiorca rozwijający polski przemysł spożywczy,
elektroniczny oraz lotniczy. Od kilkunastu lat aktywnie działa na rzecz społeczności
Wawra – najbardziej zielonej dzielnicy Warszawy. Działalność społeczną zaczynała
od prowadzenia Rady Rodziców w jednej z wawerskich szkół podstawowych oraz
reprezentowania mieszkańców osiedli mieszkaniowych w walce o swoje prawa. Jest
również autorką wielu zwycięskich projektów inwestycyjnych z Budżetu Obywatelskiego. W wyborach samorządowych w 2018 r. startując z listy Koalicji Obywatelskiej, zdobyła mandat radnej w dzielnicy, w której mieszka, pracuje i udziela się
społecznie. Sprawowanie mandatu rozumie jako nieustanny dialog z mieszkańcami,
pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz pośredniczenie pomiędzy mieszkańcami
a urzędem. Jako współzałożycielka organizacji Kobieca Strona Wawra, aktywnie
działa na rzecz praw kobiet oraz zwiększenia ich udziału w życiu publicznym. Chętnie
włącza się w inicjatywy ekologiczne, walcząc o zachowanie dzikiej przyrody na terenie Wawra oraz promowania akcji wymiany palenisk na paliwo stałe. Promuje świadomą konsumpcję i ograniczenie zużycia plastiku. Prywatnie – szczęśliwa partnerka
i mama nastoletnich bliźniąt Julki i Janka. Skrzypaczka i altowiolinistka. Miłośniczka książek i dalekich podróży. Kocha jazdę konną i narciarstwo alpejskie.

Przemysław Staroń
Psycholog, nauczyciel, trener, wykładowca, autor książki „Szkoła bohaterek i bohaterów”, nagrodzony przez Komisję Europejską twórca międzypokoleniowego Zakonu
Feniksa, tutor niemal 50 olimpijczyków z filozofii, fan efektu wow, twórca #utrzy,
zwany też profesorem Snapem, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za
naprawianie świata”, wybrany Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej za „wzorowe
sprawowanie”. Nauczyciel Roku 2018, finalista nauczycielskiego nobla – Global Teacher Prize 2020, Digital Shaper 2020, jest na liście 100 osób, które zmieniają Polskę (na lepsze) wg Noizz.pl. Członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050.
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Michał Suchora
Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UW,
właściciel galerii sztuki współczesnej BWA Warszawa i rezydencji artystycznej BWA
Sokołowsko. Autor podcastu kulturalno-ekologicznego BWA Sokołowsko. Członek
zarządu Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie i Fundacji
Strefa Zieleni. Członek Partii Zieloni i asystent społeczny posłanki KO-Partii Zieloni
Urszuli Sary Zielińskiej.

Katarzyna Szymkowiak
Absolwent WWSSE w Środzie Wielkopolskiej (kierunek pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna).  Od 1999 r. do 2007 r. pracownik Biura Turystycznego, od 2007 r.
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie turystyki i ubezpieczeń; od 2015 r. –
działalność gospodarcza w zakresie gastronomii i hotelarstwa. Działalność społeczna:
przewodnicząca klasy, szkoły, Rady Rodziców, członek OSP, członek Stowarzyszenia
Polska – Francja – Europa, Stowarzyszenia LZW, Stowarzyszenia Wilkowyja nad Lutynią. Od 2007 do 2018 roku radna Rady Miejskiej w Jarocinie. W latach 2014-2019
sołtys wsi Wilkowyja. W 2018 roku startowała w wyborach na burmistrza Jarocina;
od tego roku pełni funkcję wicestarosty jarocińskiego. Mama trójki dzieci, babcia
trójki wnucząt.

Michał Tekliński
Prezes Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław, powołanego przez grupę mieszkańców
miasta zainteresowanych rozwiązaniem lokalnych miejskich problemów. Przewodniczący Rady Nadzorczej Dolnośląskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.
W latach 2004-2008 lider i koordynator wrocławskiego Oddziału Instytutu Tertio
Millennio. Zaangażowany w działanie kilku stowarzyszeń i fundacji. Prezes Mennicy Wrocławskiej, przedsiębiorca i członek zespołów doradczych ds. Rynku pracy
(Powiatowa Rada Rynku Pracy we Wrocławiu, Zespół ds. COVID-19 przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego na Dolnym Śląsku). Zwolennik jednomandatowych
okręgów wyborczych.
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Joanna Warecha
Dziennikarka, dokumentalistka, działaczka społeczna, od lat walcząca o przywrócenie godności ludziom z byłych PGR-ów, reżyserka filmów: „PGR OBRAZY”,
„Nieziemskie historie”, autorka książki „PGR OBRAZY… historie zlikwidowanych”.
Urodziła się w Pasłęku. Wychowała w Państwowych Gospodarstwach Rolnych na
Warmii. Przez blisko 23 lata związana była z mediami publicznymi. Pracę dziennikarską rozpoczynała w 1997 w Redakcji Rolnej TVP. Od 2007 do 2010 roku była
kierowniczką Informacji i Produkcji TVP Olsztyn. W 2011 roku została szefową
serwisów informacyjnych w TVP Info, a w 2013 roku współtworzyła kanał telewizji
regionalnej, była dyrektorka ds. programowych w TVP Regionalnej. Jest autorką akcji społecznych m.in. „ Your story, my voice”, które mają przywrócić godność najbardziej wykluczonej grupie społecznej w Polsce – mieszkańcom byłych Państwowych
Gospodarstw Rolnych. Działa aktywnie także na rzecz kobiet mieszkających na wsi.
Za swoją działalność otrzymała wiele tytułów i wyróżnień, m.in.: „Kobieta sukcesu”,
„Kobieta o wielkim sercu”, jest „Superbohaterką Wysokich Obcasów”.

Bartosz Wieliński
Absolwent studiów „Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO” realizowanych
przez uczelnię z Narodowym Bankiem Polskim oraz Master of Public Administration
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 9 lat związany z samorządem.
W latach 2014-2018 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie,
opiekuna Miejskiej Rady Seniorów oraz Przewodniczącego Zespołu I Średzkiego Budżetu Obywatelskiego. W latach 2015-2018 pełnił funkcję Dyrektora Biura/Członka
Zarządu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.
Od grudnia 2017 roku pełni funkcję Sekretarza Powiatu Średzkiego oraz wspiera
adaptację repatriantów powracających w ramach rządowego programu repatriacji.
Z żoną Marią i synem Ignacym mieszkają w Środzie Wielkopolskiej.

Miłosława Zagłoba
Gdańszczanka i Żuławianka. Prezes Fundacji Polska od Nowa i członek zarządu
Stowarzyszenia Polska 2050. Ekspert Instytutu Strategie 2050. Asystent w Zakładzie
Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Certyfikowany menedżer projektów PRINCE 2® Practitioner. Absolwentka I LO w Gdańsku oraz
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendystka Prezydenta
Miasta Gdańska oraz Foreign & Commonwealth Office i Stefan Batory Trust w Oxfordzie. Od ponad dwudziestu lat pracuje na rzecz organizacji pozarządowych, a od
prawie dziesięciu także międzyrządowych w obszarze promocji i rozwoju demokracji.
Jest żoną Witka, mamą Maurycego, towarzyszką przygarniętych psa i pięciu kotów.
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Łukasz Zaranek
Działacz społeczny i samorządowy w gminie Rogoźno (woj. wielkopolskie). Inicjator
i współzałożyciel organizacji pozarządowych działających na rzecz lokalnego społeczeństwa. Pomysłodawca i autor wielu projektów finansowanych ze środków krajowych i unijnych. Od 2014 radny Rady Miejskiej w Rogoźnie: w kadencji 2014-2018
przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury, w kadencji 20182023 przewodniczący Rady Miejskiej (od 2019 roku). Przedstawiciel Gminy Rogoźno
w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, członek Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wełny”. Autor dwóch książek i tomiku poezji. Laureat
Wawrzynu Pracy Organicznej w 2015 roku w kategorii: praca na rzecz wspólnot
lokalnych, przyznawanego przez Unię Wielkopolan.

Dorota Zawadzka-Stępniak
Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan (KL). Pracuję na rzecz ochrony środowiska w Polsce od ponad 16 lat. W tym czasie wpływałam
na kształt polityki klimatyczno-energetycznej, polityki ochrony środowiska oraz
finansowanie działań proekologicznych ze środków publicznych i prywatnych. Dzięki
swojemu unikalnemu doświadczeniu pracy we wszystkich 3 sektorach tj. publicznym
(Ministerstwo Środowiska oraz NFOŚiGW), prywatnym (Proeko CDM i PwC) oraz
pozarządowym (WWF i KL), mam świadomość wagi współpracy, inicjowania debaty
publicznej i wdrażania zasady partnerstwa w temacie polityki ochrony środowiska.
Obecnie wspieram przedsiębiorców prywatnych w realizacji wyzwań strategicznych
i regulacyjnych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu.

Elżbieta Żuraw
Menadżerka, finansistka, specjalistka od prowadzenia projektów i optymalizacji
procesów. Działaczka na rzecz popularyzacji rodzicielstwa zastępczego, wieloletnia
wolontariuszka w domach dziecka. Fanka ekologicznego ogrodnictwa i przyjaciółka
zwierząt, życzliwie spoglądająca na ideę zero waste. Prywatnie samodzielna mama
i pasjonatka górskich wędrówek. Jest prowadzącą cotygodniowego cyklu edukacyjnych rozmów na Facebooku „Za kwadrans Wiosna”.
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Konwersatoria

SUWERENNOŚĆ
WOLNOŚĆ RÓW
NOŚĆ WSPÓL
NOTA A NIEZAL
EŻNOŚĆ BEZPIE
CZEŃSTWO DO
BRO WSPÓLNE
A JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIAL
NOŚĆ
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Wybór fragmentów tekstów do zajęć, które odbędą się w dniach 9 VI – 3 VII 2021r.
Fragmenty tekstów są do użytku edukacyjnego tylko w ramach zajęć 29. Szkoły Liderów Politycznych.

Suwerenność
— Jean Bodin, Sześć Ksiąg o Rzeczpospolitej, w: S. Filipowicz i in. (red.), Historia idei politycznych, Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 333 (drugi akapit, od słów
„W ten sposób..”) - 334 (do końca pierwszego akapitu i słów „poza Bogiem”).
Kontekst: Klasyczny tekst XVI w. filozofii politycznej uznawany za początek nowożytnej idei suwerenności władzy politycznej.
Przesłanie: Istotą i esencją nowożytnej, świeckiej (pozbawionej legitymizacji religijnej) władzy politycznej jest jej suwerenność. Suwerenność ma przede wszystkim wymiar stanowienia prawa, które
dotyczy głównych obszarów działania państwa.

Wolność
— Isaiah Berlin, Dwie koncepcje wolności, w: tenże, Dwie koncepcje wolności, Respublika, Warszawa , s. 114
(od początku drugiego akapitu) do s.116 (koniec pierwszego akapitu).
Kontekst. Fragment słynnego wykładu klasyka myśli liberalnej Isaiaha Berlina z roku 1958 definiujący
liberalne „negatywne” rozumienie wolności.
Przesłanie. W tradycji klasycznego liberalizmu wolność ma charakter przede wszystkim „negatywny”,
w tym sensie, że jest wolnością „od” przymusu.
— Ernst-Wolfgang Böckenförde, Powstanie państwa jako element sekularyzacji, w: tenże, Wolność. Państwo. Kościół, Znak, Kraków 1994, s. 120 (od słów „Tak więc) – 121 (do końca).
Kontekst. Rozważania wybitnego niemieckiego konstytucjonalisty z roku 1991 na temat kształtowania
się współczesnego państwa demokratycznego oraz współczesnego rozumienia wolności, na tle procesów sekularyzacyjnych.
Przesłanie. Fragment tekstu zawiera słynny „paradoks Böckenfördego” mówiący o tym, że państwo
liberalne (wolnościowe) nie jest w stanie samo, bez odwołania się do zewnętrznych nieliberalnych źródeł, zachować swego wolnościowego charakteru.

Równość
— Norberto Bobbio, Liberalizm i demokracja, w: Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów źródłowych,
Dorota Pietrzyk Reeves i Bogdan Szlachta (red.), Wydawnictwo Dante, Kraków, 2003, s. 270 (Od początku
trzeciego akapitu od „Wolność i równość), do s. 272, (koniec pierwszego akapitu).
Kontekst: Tekst jednego z klasyków nowoczesnej myśli politycznej z roku 1991 o filozoficznych i politycznych dylematach demokracji.
Przesłanie: Tekst opisuje klasyczne dla tradycji liberalnej rozumienie równości koncentrujące się na
odniesieniu głównie do równości praw. Podkreśla napięcie między wolnością i równością.

Wspólnota a niezależność
— Tadeusz Mazowiecki, Rozdroża i wartości, Biblioteka więzi Warszawa 1970, s. 32 (od drugiego akapitu,
słów: „Postawę do której dąży) do s. 33 (do słów: „ich urzeczywistniania”). Biblioteka więzi Warszawa
1970.
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Wybór fragmentów tekstów do zajęć, które odbędą się w dniach 9 VI – 3 VII 2021r.

Kontekst: Fragment książki Tadeusza Mazowieckiego „Rozdroża i wartości” opublikowanej w roku 1970.
Przesłanie: W duchu klasycznego personalizmu tekst podkreśla, że sposobem budowania prawdziwej
niezależności współczesnego człowieka wobec rozmaitych zewnętrznych nacisków nie jest indywidualizm, ale poszukiwanie wspólnoty.
— Józef Tischner, Filozofia dramatu, Eiditions du Dialogue, Paryż 1990, s. 87 (od słów aksjologiczna) do
s. 88 (do końca)
Kontekst: Fragment jednego z najbardziej znanych dzieł księdza profesora Józefa Tischnera, napisanego w połowie lat osiemdziesiątych XX. wieku
Przesłanie: Nie ma „ja” bez „Ty”. Tylko w relacji do drugiego człowiek w pełni odkryć może swoją osobowość i wyjątkowość.

Bezpieczeństwo
— Thomas Hobbes, Lewiatan, w: S. Filipowicz i inni (red.), Historia idei politycznych, Wybór tekstów,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 357 (Ostatni akapit od słów „Albowiem”),
do s. 359 (do słów „powstałym przez zawłaszczenie”).
Kontekst: Fragment klasycznego tekstu XVII. w. myśli politycznej, w którym upatruje się źródeł zarówno współczesnego konserwatyzmu jak i liberalizmu.
Przesłanie: W przed politycznym stanie natury, ze względu na naturę człowieka, trudno zagwarantować powszechne bezpieczeństwo. Dlatego drogą do budowania bezpieczeństwa powszechnego jest
przenoszenie przez poszczególne jednostki ich suwerenności na zbiorowego suwerena - państwo.

Dobro wspólne a jednostka
— Józef Tischner, Kazanie na Wawelu, (Solidarność sumień) 19 października 1980, w: Wielkie mowy historii. Od Kennedy’ego do Ratzingera, Polityka. Spółdzielnia Pracy, Warszawa 2006, s. 192-195.
Kontekst: Fragment homilii z Mszy świętej jaką jesienią roku 1980, ksiądz profesor Józef Tischner
odprawił na Wawelu, w obecności liderów powstałej właśnie Solidarności.
Przesłanie: Tekst ten uznać można za manifest Solidarności i program wspólnego budowania dobra
wspólnego w postawie wolności, otwartości i szacunku dla każdego człowieka.

Odpowiedzialność
— Jacek Kuroń, Zło które czynię, w: Polityka i odpowiedzialność, Aneks Londyn 1984, s.13 (od początku)
do s. 14 (do słów „ograniczyć jego skutki”)
Kontekst: Fragment tekstu Jacka Kuronia z roku 1981, który można uznać za jego manifest polityczny
pedagogiczny i etyczny.
Przesłanie: Odnosząc się do wymiaru pedagogicznego tekst stawia pytanie o odpowiedzialność pedagoga i działacza społecznego za los i postępowanie jego uczniów.
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