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Barbara Bielawska 

Mieszkanka gminy Narewka. Z zawodu pedagog, posiada doświadczenie zawodowe 

w edukacji i pomocy społecznej. Propagatorka aktywizacji kobiet na terenach wiejskich oraz 

alternatywnych form edukacji przedszkolnej. Z ramienia Fundacji Rozwoju Dzieci i Młodzieży 

im. J. A. Komeńskiego mentor oraz ekspert w pisaniu w Ustawy Żłobkowej w latach 2009-

2010. W społeczności lokalnej pełni rolę sołtyski oraz prezeski Koła Gospodyń Wiejskich 

Łuczyna w Narewce. Związana z Polskim Stronnictwem Ludowym od 2010 roku, kandydatka 

na wójta w gminie Narewka w 2010 r., reprezentantka PSL w wyborach do Sejmu, Parlamentu 

Europejskiego oraz Rady Powiatu. Obecnie sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Podlaskiego 

PSL oraz skarbnik Zarządu Powiatowego PSL w Hajnówce. 

 

Agnieszka Chudziak 

Witniczanka, skarbnik Gminy Kłodawa. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 

studiów podyplomowych (Akademia Liderów Samorządu. Audyt i kontrola wewnętrzna, 

Zarządzanie publiczne, MBA). Specjalistka w zakresie finansów z ponad 20-letnim 

doświadczeniem zawodowym (księgowa, kierownik finansów, skarbnik). W latach 2014-2018 

radna Rady Miejskiej Witnicy. Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu. 

Prowadzącą bloga Witniczanka.pl. Prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalno-

Rozwojowych „pasjONAta” oraz członkini Wojewódzkiej Rady Kobiet (lubuskie). Inicjatorka 

wielu akcji ekologicznych, społecznych i politycznych. Nagrodzona tytułem Społecznik Roku 

2021. Prywatnie – szczęśliwa mężatka i matka Michała i Piotra, miłośniczka książek i ogrodu. 

 

Bartłomiej Czaja 

Radny Miasta Chorzów, Prezes Fundacji Gramy do Końca, dziennikarz. W wieku 28 lat został 

najmłodszym radnym miasta Chorzów, a rok później Prezesem Fundacji Gramy do Końca.  

Z zawodu dziennikarz, właściciel wydawnictwa lokalnego TubaChorzowa, ukończył studia 

magisterskie z zarządzania, a także podyplomowe MBA. W swojej kadencji stara się być blisko 

mieszkańców, odpowiadając na ich pytania, a także próbując rozwiązać każdy problem. Jako 



Prezes Zarządu Fundacji Gramy do Końca odpowiada na prośby osób ubogich, chorych czy  

z niepełnosprawnością. Głównym zadaniem fundacji jest aktywizacja sportowa, czyli zajęcia 

dla dzieci, stypendia czy wsparcie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Uważa, że  

w dzisiejszych czasach nie można jednak zamykać się na jedną grupą potrzebujących, dlatego 

wspiera również dzieci z niepełnosprawnością, osoby w kryzysie bezdomności, dzieci 

z domów dziecka czy też uchodźców z Ukrainy. 

 

Monika Fedorczuk 

P.o. dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Wcześniej ekspertka ds. rynku pracy 

w Konfederacji Lewiatan, członek Rady Rynku Pracy i podzespołu ds. reformy rynku pracy 

Rady Dialogu Społecznego. W latach 2012-2018 pracowała w Ministerstwie Rodziny. Brała 

udział w przygotowaniu planu finansowego Funduszu Pracy oraz w pracach legislacyjnych nad 

nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jako współpracownik 

m.in. Szkoły Głównej Handlowej realizowała projekty badawcze dotyczące funkcjonowania 

dialogu społecznego w Polsce, rynku pracy i edukacji. Autorka licznych artykułów i publikacji 

z zakresu polityki zatrudnienia, rynku pracy i dialogu społecznego. Specjalizuje się w 

zagadnieniach rynku pracy i polityki społecznej. 

 

Magdalena Forc-Cherek.  

Od ponad dwudziestu lat pracuje zawodowo w samorządzie terytorialnym. Od początku 

zajmuje się rozwojem obszarów wiejskich z wykorzystaniem środków zewnętrznych. W 2006 

r. założyła wspólnie z innymi aktywnie działającymi członkami organizacji Lokalną Grupę 

Działania (LGD) Chata Kociewia. Grupa funkcjonuje do dziś. Przez długi czas działalności 

LGD była wiceprezesem, później jej prezesem. W 2018 r. wygrała wybory samorządowe w 

gminie, z którą zawodowo była związana od zawsze. Dziś jest Wójtem Gminy Starogard 

Gdański i wraz ze swoimi radnymi wspólnie pracuje nad jej spójnym rozwojem. 

 

Konrad Gwóźdź  

Mieszkaniec Zakościela, Wiceprezes Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowe Zespoły 

Sportowe (LZS), Asystent Społeczny Posła Dariusza Klimczka, Sekretarz Zarządu 

Powiatowego PSL w Opocznie, Prezes Zarządu Powiatowego Forum Młodych Ludowców  

w Opocznie, Członek Społecznej Rady w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika  

w Piotrkowie Trybunalskim. Absolwent SGGW, ukończył studia licencjackie na kierunku 

dietetyka. Od 2018 roku działacz Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, gdzie realizuje wiele 

projektów dla mieszkańców wsi i małych miast, m.in. program powszechnej nauki pływania 

dla dzieci z klas I-III, współzawodnictwo sportowe dla wszystkich grup wiekowych, wsparcie 

szkolenia sportowego w małych klubach sportowych, organizacja obozów dla dzieci 

i młodzieży. Dyrektor organizacyjny XIV Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Spale. W latach 

2020-2022 koordynator Ogólnopolskiego Programu Ośrodki Szkolenia Sportowego 

Młodzieży LZS. W polityce włącza się czynnie w działania partii reprezentując poglądy 

młodych ludzi, głównie mieszkańców wsi i małych miast. 



 

Jan Jaśkowiak  

Prezes Fundacji „Instytutu Tertio Millennio”. Od 7 lat związany z Instytutem. Koordynował 

ogólnopolski projekt „Dar na 100”, związany z setną rocznicą urodzin Jana Pawła II. Obecnie 

Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

i organizacji pozarządowych. Od 2014 roku pełni funkcję radnego Rady Miejskiej w Świdnicy. 

Do rady startował jako kandydat bezpartyjny. Pełni również funkcję prezesa zarządu 

Stowarzyszenia Dla Dobra Publicznego z siedzibą w Świdnicy. Ukończył dyplomację 

europejską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia Master of Business Management na 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obecnie student Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dziedzina – ekonomia i finanse). W trakcie 

doktoratu zgłębia wiedzę w zakresie ekonomii ortodoksyjnej i ekonomii heterodoksyjnej. 

Ukończył studia Executive MBA na Collegium Humanum. 

 

Dominika Jocz-Lenkiewicz 

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 (2014-2018), 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.  

 

 

Jakub Kocjan 

Kampanier na rzecz praworządności w Akcji Demokracji, Koordynator Porozumienia Dla 

Praworządności, współlider Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego. Prawnik  

i aktywista. Od 2017 roku prowadzi w Akcji Demokracji kampanię w obronie niezależności 

sądów. Koordynuje prace Porozumienia dla Praworządności, forum współpracy 7 organizacji 

społecznych i 10 partii demokratycznej opozycji. Współzakładał Studencki Komitet 

Antyfaszystowski na UW. Wyróżniony Nagrodą Prezydenta Warszawy dla osób działających 

na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. T. Mazowieckiego „za działania 

prodemokratyczne i antyfaszystowskie, a w szczególności za aktywną obronę niezależności 

sądownictwa”. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, student Szkoły Głównej 

Handlowej. Absolwent Akademii Demokracji Socjalnej, Akademii Monitoringu Prawa oraz 

Centrum Prawa Amerykańskiego. Dwukrotny stypendysta Ministra Nauki za znaczące 

osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk prawnych. 

 

 



Agnieszka Kosińska 

Członkini Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego oraz koordynator Partii Polska 2050 

Szymona Hołowni ds. budowania struktur politycznych w województwie 

zachodniopomorskim. Od listopada 2019 do lipca 2020 pełniła funkcję szefa regionalnego 

sztabu Szymona Hołowni. Od podstaw budowała struktury wolontariackie. Z wykształcenia 

socjolożka, pracowała w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta oraz Pomorskiej Akademii 

Medycznej. Przez osiem lat była przewodniczącą rady rodziców w Szkole STO. Absolwentka 

Wydziału Politologii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Uwielbia pracę z 

ludźmi i potencjałem, jaki każdy z nich nosi w sobie. Współzałożycielka Młodzieżowej Rady 

Miasta i Ogólnopolskiej Rady Samorządów Uczniowskich. Do czasu pandemii wolontariuszka 

w szczecińskim hospicjum, a od ponad trzech lat działa w Spotkaniach przy Zupie. ZUPA to 

wolontariackie spotkania dla osób w kryzysie bezdomności, samotnych i wykluczonych 

społecznie. Obecnie w ramach współpracy z Fundacja STOCZNIA finalizuje ogólnopolski 

projekt Programu Miejsc Przyjaznych Autystom. Wolontariat ma wpisany w DNA. Lubi 

pomagać i lubi ludzi. 

 

Aneta Kowalewska  

Urzędnik samorządowy, nauczyciel akademicki, manager, specjalista marketingu politycznego 

i terytorialnego, dziennikarz. Od 2014 roku zastępca burmistrza Wyszkowa odpowiedzialna za 

edukację, sprawy społeczne, sport, kulturę, promocję, politykę społeczną, senioralną oraz 

współpracę i komunikację zewnętrzną. Doktor nauk społecznych ze specjalnością nauka  

o polityce, w szczególności w dziedzinie samorządu terytorialnego, badacz lokalnych elit 

władzy. Wieloletni dziennikarz mediów lokalnych. Doświadczony specjalista marketingu 

politycznego, PR, marketingu terytorialnego, marki osobistej. Absolwentka studiów MBA. 

Mediator specjalizujący się w mediacjach rodzinnych, szkolnych i administracyjnych. 

 

Marcin Krzak 

Członek Rady Krajowej i Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy, Koordynator Wojewódzki 

Tęczowej Lewicy, Asystent społeczny Posła na Sejm RP – Roberta Obaza. Prawnik 

i administratywista, studiował na WPiA UAM oraz WPAiE UWr. Konsultant oraz autor 

projektów ustaw w ramach współpracy z Biurem Legislacji Koalicyjnego Klubu Poselskiego 

Lewicy. Przeprowadził akcję dot. przyjęcia „Uchwał solidarności z osobami LGBT+” przez 

lokalne samorządy, polityki antydyskryminacyjnej prowadzonej przez JST. W ramach 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej współtworzył projekty uchwał w sprawie przyjęcia 

programów leczenia niepłodności metodą in vitro dla mieszkańców miasta Jelenia Góra, 

Legnicy i powiatu karkonoskiego. Projektował założenia programowe Nowej Lewicy dla 

województwa dolnośląskiego oraz koordynuje prace nad Programem Nowej Lewicy dla 

Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego. Jeden z liderów Grupy Odnowy Wsi Janowice Wielkie 

– nagradzanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W 2018 r. kandydował do Rady 

Gminy Janowice Wielkie. Pracownik samorządowy. Doradca prawny i ds. public relations. 

 

Marta Majewska 



Adwokat, samorządowiec, wykładowca, społecznik, od 2018 burmistrz Hrubieszowa, członek 

Zarządu i Sekretarz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Absolwentka Programu 

Przywództwo w Samorządzie (Szkoła Liderów), Wydziału Prawa KUL oraz prawa 

amerykańskiego na Chicago Kent College of Law, EMBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej 

w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego 

w WSKPiSM w Warszawie. W latach 2014-2018 z-ca Burmistrza Hrubieszowa. W latach 

2016-2018 wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie. 

Członkini i założycielka Hrubieszowskiej Rady Kobiet. Członek Komisji Praw Człowieka 

Związku Miast Polskich. W pracy stawia na rolę służebną samorządu otwartego na współpracę, 

transparentność oraz włączenie w rozwój gminy jej mieszkańców i dialog ze społecznością 

lokalną. 

 

Sebastian Mlak 

Radny Rady Powiatu Wadowickiego. Pochodzi i mieszka w Wadowicach. Zasiada 

w Zarządzie Platformy Obywatelskiej RP w Małopolsce, Zarządzie Stowarzyszenia Młodzi 

Demokraci w Małopolsce. Jest wiceprzewodniczącym Ruchu Samorządowego Tak dla Polski 

w Małopolsce. Udziela się również w wielu stowarzyszeniach sportowych i obywatelskich, 

takich jak: LGD Wadoviana, WIO Wadowice, LKS Zaskawianka Wadowice, Otwórzmy 

Drzwi na Świat. Jest sekretarzem Wadowickiej Rady Sportu oraz sekretarzem Rady Osiedla nr 

5 w Wadowicach. W MKS Skawa Wadowice pełni funkcję kierownika siatkarskiej drużyny 

seniorów. 

 

Piotr Ogrodowczyk 

Politolog, ukończył Europeistykę oraz Administrację Publiczną, otworzył przewód doktorski 

w temacie działalności służb specjalnych w systemach totalitarnych. Od kilkunastu lat 

związany z działalnością partyjną, przez wiele lat działał w Platformie Obywatelskiej, od 

ponad roku działa w Ruchu Polska 2050, aktualnie pełni funkcję Lidera Regionu 

Zachodniopomorskiego. Przez prawie 2 kadencje Sejmu RP pełnił funkcję asystenta posła. 

Nauczyciel historii i WOS w szkole średniej, działa na rzecz edukacji politycznej wśród 

młodzieży i dorosłych. Niezależnie od działalności politycznej chętnie angażuje się w akcje 

społeczne. 

 

Damian Pacześniak 

Obywatel Łodzi. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach interdyscyplinarnych 

studiów matematyczno-przyrodniczych. Od 5 lat koordynuje kampanię społeczną promującą 

rodzicielstwo zastępcze. Dołączył do ruchu Polska 2050 bo wierzy, że problemy osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym zyskają odpowiednią rangę. Jest członkiem zarządu 

regionalnego Stowarzyszenia Polska 2050 oraz członkiem roboczej grupy eksperckiej  

w Instytucie Strategie 2050 dotyczącej pieczy zastępczej. W partii Polska 2050 Szymona 

Hołowni pełni funkcję pełnomocnika do budowania struktur partii w województwie łódzkim. 

 



Natalia Panchenko 

Jedna z najbardziej znanych liderek ukraińskiej społeczności w Polsce, obrończyni praw 

człowieka, działaczka społeczna. Liderka inicjatywy społecznej „Euromaidan-Warszawa". 

Prezeska fundacji „Stand with Ukraine". Aktywistka od lat skupia się na rozwoju przyjaznych 

stosunków polsko-ukraińskich i pomocy Ukraińcom w Polsce, a od 24 lutego 2022 na 

działaniach antywojennych i pomocy Ukrainie. Organizuje antywojenne manifestacje, zbiórki 

na rzecz Ukrainy, pomaga uchodźcom z tego Państwa na terenie Polski, a także prowadzi 

advocacy kampanię na rzecz poparcia Ukrainy przez kraje europejskie. Wraz z innymi 

aktywistami domagają się zawieszenia handlu EU z Rosją, embarga na rosyjskie paliwa 

kopalne i jak najszybszego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. 

 

Anna Pięta 

Aktywistka społeczna i klimatyczna, ekspertka ds. zrównoważenia (m.in w modzie) i autorka 

podcastu Muda Talks (o zrównoważeniu, ekologii i ekonomii cyrkularnej). Była 

odpowiedzialna za pierwszy w Polsce butik cyrkularny marki Ubrania do Oddania i pionierski 

w skali Europy projekt odnawiania odzieży w ramach programu 4F change X Ubrania do 

Oddania. Odpowiadała również za strategię zrównoważenia i łańcuch dostaw marki NAGO. 

Wcześniej przez 5 lat jako współwłaścicielka marki HUSH Warsaw prowadziła całą 

komunikację targów i zarządzała programem eksportu polskich marek za granicę w ramach 

HUSH Warsaw International. Absolwentka Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, 

Uniwersytetu w Grenadzie i Milano Fashion Institute. 

 

Agnieszka Petelicka 

Prezes Zarządu w Fundacji GROM. Siła i Honor. Z wykształcenia menadżerka, absolwentka 

zarządzania i marketingu (dyplom MBA Oxford Brookes University oraz dyplom Executive 

MBA Francuski Instytut Zarządzania). Ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji 

strategii komunikacyjnych firm i NGO. Zasiada w Radzie Mazowieckiego Oddziału 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Absolwentka studiów podyplomowych Pomoc Humanitarna 

na UW. Współtworzyła stowarzyszenie Kobiety w Centrum. W trakcie studiów 

podyplomowych z suicydologii. W ostatnich latach, oprócz działalności społecznej prowadziła 

również akcje edukacyjne dotyczące promowania postaw patriotycznych wśród dzieci 

i młodzieży. 

 

Mateusz Popławski 

Absolwent studiów magisterskich w dziedzinie ekonomii oraz studiów podyplomowych 

z zakresu zarządzania oświatą i kontroli zarządczej. W latach 2014-2021 Radny Miasta 

Łukowa, a od 2021 roku Zastępca Burmistrza Łukowa. Trener biznesu. Od wielu lat działa na 

rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. W latach 2015-2021 Prezes Zarządu Fundacji 

Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości. Do 2021 roku przedsiębiorca w branży 

edukacyjnej. Jeden z inicjatorów powstania w Łukowie koła Stowarzyszenia Młodzi 

Demokraci. Niezmiennie od 12 lat członek Platformy Obywatelskiej RP, od 2021 roku 



Przewodniczący Powiatu Łukowskiego PO RP. Prywatnie szczęśliwy mąż, ojciec dwóch 

synów, miłośnik kotów. 

 

Wiesława Rybicka-Bogusz 

Menedżerka, regionalna liderka, społeczniczka. Absolwentka Executive MBA oraz studiów 

podyplomowych z zarządzania w opiece zdrowotnej. Zawodowo zajmuje się obszarem jakości 

świadczeń medycznych. Zaangażowana w życie społeczne na Mazowszu. Prezeska 

Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum Mazowsze Północ”. Promotorka zdrowia i zachowań 

prozdrowotnych. Od wielu lat aktywnie wspiera środowiska senioralne. Jest wolontariuszką 

Płockiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Autorka i realizatorka 

projektów: „Świadomy i bezpieczny senior – inwestycją w życie i zdrowie”, „Poznaj swoje 

prawa – prawa pacjenta” Jest także członkinią Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Płocku. 

Sekretarz Zarządu Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru. Kilka lat temu przeszła udar 

mózgu – nie poddała się. Kocha spełniać pragnienia swojego serca. Choć wciąż jest w drodze, 

wspiera i zachęca inne kobiety do poprawy jakości życia i walki o swoje marzenia. Prywatnie: 

żona, mama dwóch wspaniałych córek i babcia Amelii i Aleksandry. W dobry humor 

wprawiają ją dalsze i bliższe podróże. 

 

Michał Senk 

Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II – Instytucji kultury m.st. Warszawy. Absolwent 

Politologii oraz MBA. Instruktor harcerski, członek Rady Programowej Stowarzyszenia 

Centrum Wolontariatu oraz Rady Fundacji Partnerstwo dla Edukacji. Absolwent Instytutu 

Tertio Millennio. W latach 2014-2016 kierował pracami Grupy roboczej ds. organizacji 

Światowych Dni Młodzieży w Warszawie, koordynując pracę Biur Urzędu m.st. Warszawy, 

w celu przygotowania miasta do przyjęcia kilkudziesięciu tysięcy gości z Polski i zagranicy. 

W latach 2015-2016, w ramach projektu „Rozwój systemu ochotniczego ratownictwa 

medycznego na Ukrainie”, jako trener umiejętności liderskich szkolił w Kijowie, Lwowie  

i Iwano-Frankiwsku zespoły ratowników medycznych. W 2021 roku zaangażowany we 

wspólny apel przedstawicieli Kościołów i wspólnot wyznaniowych oraz Prezydenta 

Warszawy, który to apel zainicjował zbiórkę na rzecz potrzebujących na granicy polsko-

białoruskiej. 

 

Monika Skowrońska-Ziomek 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS, samorządowiec. Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Przecławiu woj. podkarpackie oraz Naczelniczka Wydziału UM w Mielcu. 

Zaangażowana w procesy przygotowawcze i decyzyjne w zakresie rozwoju Mielca 

w inwestycjach drogowych i transportowych. Propagatorka partycypacyjnego podejścia 

w działalności samorządowej. Społeczniczka współpracująca i prowadząca różnego rodzaju 

projekty z NGO. Zwolenniczka wzmacniania potencjału kobiet na różnych płaszczyznach ich 

działalności oraz zwiększenia ilości kobiet w życiu samorządowym, publicznym 



i politycznym. Koordynatorka podkarpackiego oddziału Stowarzyszenia „Kobiety  

w Centrum”. 

 

Danuta Sowińska 

Założycielka i prezeska Fundacji Diversity Polska, suicydolożka oraz członkini Polskiego 

Towarzystwa Suicydologicznego, dyplomowana coach, certyfikowana trenerka 

antydyskryminacyjna, działaczka społeczna, ekspertka w temacie przeciwdziałania 

dyskryminacji. Trenerka w projekcie „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka”. Wydawczyni 

i autorka książki o zarządzaniu innowacją. Autorka szkoleń, webinarów, artykułów. Od 2015 

roku przedsiębiorczyni. We wrześniu 2017 została ekspertką w Modelu na Rzecz Równego 

Traktowania w Gdańsku. Od października 2019 roku jest członkinią Zespołu Parlamentarnego 

ds. Równouprawnienia osób LGBT+. Kandydowała na Radną Miasta Gdańska. 

 

Franciszek Sterczewski 

Poseł na Sejm RP IX kadencji. Radny Osiedla Św. Łazarz w Poznaniu. 

Architekt, aktywista. Inicjator Łańcucha Światła – serii protestów w obronie niezawisłości 

sądownictwa. Absolwent Architektury i Urbanistyki na Uniwersytecie Artystycznym 

w Poznaniu. Animator kultury i kurator wydarzeń związanych z architekturą. Współpracował 

z festiwalami: MIASTOmovie, Short Waves Festival i Malta Festival. Organizator akcji: 

Piknik na Placu Wolności, Pstryk, Pogrzeb Zimy czy Parking Day, które poza funkcją 

rekreacyjną pełniły rolę komentarza do stanu społeczno-urbanistycznej tkanki miasta. W latach 

2018-2019 Koordynator ds. Strategii Rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich, 

odpowiedzialny za otwieranie Targów na miasto. 

 

Katarzyna Suwała  

Studiowała Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną, a także Filologię Romańską na 

Uniwersytecie Warszawskim oraz na Université Paris 2 Panthéon-Assas w Paryżu. Przez kilka 

lat związana z Misją Ekonomiczną w Ambasadzie Francji w Warszawie. Współpracowała 

z francuskimi mediami w kilku dziennikarskich projektach społeczno-politycznych. Zajmuje 

się szeroko rozumianą komunikacją, zarówno w mediach digitalowych, jak i tradycyjnych. Od 

początku w kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni, jeszcze przed jej oficjalnym startem, 

była częścią ścisłego sztabu do czasu wyborów. Przez ostatni rok współtworzyła 

Stowarzyszenie Polska 2050, na co dzień odpowiada za jego struktury, współpracuje  

z wolontariuszami i członkami stowarzyszenia. 6 listopada 2021 roku wybrana na funkcję 

Wiceprezeski Zarządu Stowarzyszenia Polska 2050.  Wolne chwile spędza aktywnie, pasjonuje 

się szczególe kolarstwem i turystyką rowerową, lubi sporty wodne i biegi uliczne. Bliska jest 

jej kultura francuska oraz kino europejskie.  

 

Katarzyna Syryjczyk-Słomska  



Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie. Absolwentka studiów MBA Zarządzanie 

w Administracji Publicznej – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (University of 

Business in Wrocław) oraz podyplomowych Studiów z Dziennikarstwa i Public Relations na 

Uniwersytecie Wrocławskim i Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od 20 lat 

związana z samorządem jako radna miejska. Zawodowo Dyrektorka Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Łaziskach Górnych. Aktywna w życiu społecznym miasta, inicjatorka wielu 

kampanii społecznych: Stop depresji, Różowy Mikołów, Kobieta na Medal, Co mogę zrobić 

dla Ziemi, i in. Działa na rzecz promocji zdrowia, współpracy międzypokoleniowej, 

aktywizacji młodzieży i osób starszych oraz większej aktywności kobiet w życiu publicznym. 

Organizatorka wielu akcji charytatywnych. Współzałożycielka i opiekunka prężnie działającej 

Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa. Prywatnie mężatka, mama dwójki wspaniałych 

dzieci. Kocha sport i podróże. W młodości wyczynowo uprawiała triathlon – może pochwalić 

się tytułami Mistrzyni Polski w triathlonie oraz w duathlonie. 

 

Michał Sztuk 

Współprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy. Krakus z urodzenia, rzeszowianin 

z wyboru. Z wykształcenia politolog – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium 

Civitas. Pracował jako specjalista ds. PR-u i Public Affairs dla firm komercyjnych, organizacji 

branżowych i think tanków, wspierając m.in. rozwój polskiego przemysłu obronnego, 

energetyki jądrowej i odnawialnej oraz przedsiębiorczości. Obecnie zawodowo związany 

z zarządzaniem sektorem ochrony zdrowia. Jest socjaldemokratą, od 2019 roku aktywnie 

uczestniczącym w życiu politycznym i społecznym Rzeszowa i Podkarpacia – najpierw jako 

koordynator okręgowy partii Wiosna Roberta Biedronia, obecnie w Nowej Lewicy jako 

współprzewodniczący Rady Wojewódzkiej. Jest zaangażowany w inicjatywy na rzecz 

promocji praw człowieka, demokratyzacji państwa, instytucjonalizacji solidarności społecznej, 

zrównoważonego rozwoju, równego traktowania, ekologii oraz praw zwierząt. Wśród 

obszarów, którymi zajmuje się politycznie, są również bezpieczeństwo militarne, wojsko, 

obronność i przemysł zbrojeniowy. 

 

Kamil Turowski 

Założyciel i prezes Fundacji AQUA zajmującej się ochroną rzek i jezior. Wolontariusz 

Fundacji Wolne Miejsce, z którą od 3 lat współorganizuje Wielkanoc i Wigilię dla osób 

samotnych z Warmii i Mazur. Współpomysłodawca i koordynator charytatywnej Drużyny 

Wielkich Serc. Były wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” w Wodach Polskich 

w Białymstoku. Obecnie dyrektor Biura Poselskiego posła na Sejm RP Michała Wypija. 

Sekretarz Porozumienia Jarosława Gowina w okręgu 35 – Olsztyn. Prywatnie szczęśliwy mąż 

Bożenki oraz dumny tata Gabrysi i Marcela. Piłkarz A klasowego Leśnika Nowe Ramuki. 

 

Robert Wardziński 

Burmistrz Choroszczy od 2014 r. Z Gminą Choroszcz związany od urodzenia. Inżynier 

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Magister 

Wydziału Zarządzania PB. Absolwent Akademii Spraw Publicznych, menadżer 



Podyplomowych Studiów Menadżerskich na UwB, absolwent studiów Master of Business of 

Administration Executive. Uczestnik wielu kursów i szkoleń. W samorządzie lokalnym działa 

od 20 lat: radny Rady Miejskiej w Choroszczy (2002-2010), radny Powiatu Białostockiego 

(2010-2014). Społecznik: członek Rady Społecznej Szpitala w Łapach (2011-2013), 

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu 

Białostockiego (2015-2019). Od 2015 roku, m.in.: Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia 

N.A.R.E.W., Członek Zarządu SGGN, Członek Zarządu Stowarzyszenia BOF. 

 

Maciej Wereszczyński 

Specjalista ds. Polityk z zakresu Energii i Klimatu pracujący w sekretariacie Związku 

Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w Warszawie. Magister ochrony środowiska oraz ekonomii 

międzynarodowej, działacz społeczny, ekspert w programie Climate Leadership UNEP/GRID. 

Doświadczenie nabywał m.in. pracując dla ONZ w Programie ds. Rozwoju, Fundacji im. 

Heinricha Boella oraz zakładając ruch społeczny Extinction Rebellion w Polsce. Serce oddane 

ochronie i zrównoważonemu zarządzaniu zasobami morskimi, a rozum skupiony na polityce 

klimatyczno-środowiskowej. Analizuje obecnie możliwość implementacji technologii 

wertykalnych farm wodorostów pośród farm wiatrowych na morzu w celu sekwestracji CO2 

i odbudowy bioróżnorodności w Bałtyku. Prywatnie miłośnik muzyki awangardowej tak 

instrumentalnej, jak i elektronicznej. Jeśli ma czas, pojedzie raczej na tygodniową wycieczkę 

rowerem po Puszczy Białowieskiej, aniżeli na turnus do Władysławowa. 

 

Rafał Wilczek 

Dyrektor, Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko 

Mazurskiego w Olsztynie, magister inżynier geodezji i planowania przestrzennego. 

Podyplomowo skończył studia pedagogiczne i z pozyskiwania funduszy dla rozwoju 

regionalnego. Samorządowiec od ponad 26 lat. Pełnił funkcje kierownicze: Naczelnik ds. 

promocji i projektów europejskich w UM w Szczytnie, Sekretarz i Zastępca Wójta Gminy 

Purda. Obecnie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie. Ekspert w pozyskiwaniu 

środków unijnych, wyróżniony przez Związek Powiatów Polskich. Związany z wieloma 

organizacjami pozarządowymi, wieloletni Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu 

Szczycieńskiego oraz Stowarzyszenia „Wszystko dla Szczytna”, z którego startował w 2018 r. 

na Burmistrza Szczytna, z poparciem PSL. Społecznik i wolontariusz. Organizator wielu akcji 

pomocowych i charytatywnych. Członek OSP. Od 14 lat ławnik sądowy w Sądzie Rejonowym 

w Szczytnie oraz przewodniczący Rady Ławniczej. Autor i współautor wielu publikacji  

z zakresu dokumentowania promocji dziedzictwa kulturowego Mazur południowych. 

 

Maciej Wróbel 

Były dziennikarz, autor filmów dokumentalnych, samorządowiec i wykładowca akademicki. 

W latach 2006-2016 dziennikarz Telewizji Polskiej – reporter, wydawca, prezenter. 

Współpracował z „Wiadomościami” TVP1. Prowadził m.in. magazyn turystyczny „Okno na 

Polskę” oraz program „To jest temat” w TVP Info, a także program „Polska non stop” w TVP1. 

W 2009 roku został najmłodszym w Polsce szefem programu informacyjnego TVP. 1 grudnia 
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2016 r. rozpoczął pracę w Telewizji NOWA TV, gdzie był m.in. prowadzącym program 

informacyjny. Od 11 grudnia 2018 roku Zastępca Burmistrza Kętrzyna. Jako samorządowiec 

nadzoruje jednostki oświaty, kulturę, sport i inwestycje. Od 2020 roku wykładowca w Wyższej 

Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. 

 

Dominika Zenka-Podlaszewska 

Od 2019 roku w samorządzie pomocniczym Poznania pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu 

Osiedla Strzeszyn, gdzie wraz z Zarządem i Radą wypełnia zadania, polegające na 

integrowaniu lokalnej społeczności poprzez lokalny sport i kulturę, dbaniu o adekwatny rozwój 

terenów rekreacyjnych, zielonych, połączeń komunikacyjnych czy remonty dróg i chodników. 

Wcześniej angażowała się w działalność stowarzyszenia Strzeszyn dla Dzieci, które poprzez 

swoją działalność zebrało fundusze na rozwój infrastruktury dla dzieci i młodzieży. W czasie 

studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym współtworzyła samorząd studentów 

studiów trzeciego stopnia. Zawodowo wcześniej związana z Uniwersytetem Ekonomicznym 

w Poznaniu, gdzie pracowała jako asystent i adiunkt. Obecnie prowadzi własną działalność 

gospodarczą oraz pełni funkcję Dyrektorki Biura Zarządu Regionu Wielkopolska w Platformie 

Obywatelskiej. Prywatnie żona i mama trójki dzieci. 

Wojciech Zimoch 

Obecnie pełni funkcję zastępcy burmistrza w Gminie Szczytna. Na co dzień oprócz wspierania 

Burmistrza Szczytnej w procesie zarządzania gminą zajmuje się opracowywaniem 

strategicznych dokumentów, współpracą transgraniczną i pozyskiwaniem środków na rozwój 

inwestycji. Odpowiada również za komunikację społeczną, Referat Ochrony Środowiska 

i Usług Komunalnych oraz dobrą atmosferę w pracy. W samorządzie pracuje od 18 lat, przez 

ten czas budował i zarządzał zespołami pracowników m.in. jako dyrektor Gminnego Centrum 

Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, kierownik Wydziału Rozwoju Miasta w Kłodzku czy 

Referatu Promocji i Ochrony Środowiska w Kudowie-Zdroju. W ostatnim kwartale minionego 

roku z nadania Premiera RP pełnił funkcję Burmistrza Szczytnej. Lubi podejmować nowe 

wyzwania, wyznaczać i osiągać wspólne cele, tworzyć i rozwijać zespoły ludzi połączonych 

wzajemną pasją, rozwiązywać konflikty oraz zarządzać zmianą. W wolnych chwilach warzy 

piwo, słucha punk rocka, czyta książki i ogląda „Pulp Fiction”. 

 

 

Michał Żabiński 

Jarocinianin i Wielkopolanin. Prezes Stowarzyszenia „Kochamy Jarocin”. Skarbnik Miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego. Absolwent Akademii Liderów Samorządowych. Od ponad 20 lat 

pracuje na rzecz samorządu i społeczności lokalnej zajmując się m.in. sferą polityk 

społecznych (oświata, pomoc społeczna, kultura, współpraca z NGO). Zaangażowany 

w działania stowarzyszeń i grup nieformalnych, z którymi dzieli się doświadczeniem, ale 

również kieruje jednym ze stowarzyszeń, które m.in. wydaje bezpłatną, pozbawioną reklam, 

gazetę obywatelską tworzoną przez grupę wolontariuszy, bez udziału środków publicznych. 

Z żoną Martą i córkami Marią i Martyną mieszka w Jarocinie. 
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Małgorzata Żebrowska-Piotrak 

Burmistrz Łomianek od listopada 2018 roku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

studiów podyplomowych MBA. Aktualnie realizuje podyplomowe studia na kierunku 

„Innowacyjne metody zarządzania gminą” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego. Wieloletnia freelanserka, co pozwoliło na łączenie różnych aktywności  

i zawodowych, i społecznych. Przez harcerstwo, stowarzyszenia, rady rodziców i radę miejską 

(2014-2018) do urzędu miejskiego – zawsze z chęcią działania, ulepszania najbliższego 

otoczenia, zaopiekowania się tym, co trudne. Cechy wyróżniające to odwaga, spójność, 

wierność wartościom, otwartość na różnorodność i autentyczność. 

 

Bożena Żelazowska 

Posłanka na Sejm IX kadencji (2019-2023), Klub Parlamentarny Koalicja Polska – PSL, UED, 

Konserwatyści. Członkini Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Polskiego Stronnictwa 

Ludowego. Doświadczony i skuteczny samorządowiec od ponad dwudziestu lat. W przeszłości 

była zastępczynią szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, przez wiele lat 

pracowała w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego. Przed objęciem mandatu Posła na Sejm RP w latach 2014-

2019 była radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz przewodniczącą Komisji 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Sejmie IX kadencji została wiceprzewodniczącą 

Komisji Kultury i Środków Przekazu. Ponadto bierze udział w Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Aktywnie 

współpracuje z samorządowcami z terenu podwarszawskiego, wspiera również instytucje 

kultury oraz organizacje pozarządowe w tym: ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń 

wiejskich, lokalne grupy działania. 

 

 


