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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. In-
stytut działa w całej Polsce. Uważamy, że poszukiwanie 
dobrych rozwiązań dla naszego kraju wymaga zrozumie-
nia tego jak wygląda sytuacja w poszczególnych regio-
nach i powiatach. Nasze oddziały powstały już w 14 wo-

jewództwach. Współpracuje z nami ok. 150 ekspertów 
i ekspertek z całej Polski. Eksperci na bieżąco wspierają 
Koło Parlamentarne Polska 2050 w pracach legislacyj-
nych analizując projekty ustaw, tworząc założenia do 
działań legislacyjnych ruchu i poprawki do procedowa-
nych w parlamencie projektów. Przygotowują również 
założenia do ważnych wystąpień polityków ruchu. Sto-
warzyszenie to serce ruchu - oddolna aktywność spo-
łeczna. Głowa to wiedza ekspertów Strategii 2050. Z gło-
wy i serca wypływa dobra polityka - wrażliwa na potrzeby 
ludzi i profesjonalna. Taka polityka to nasze ręce.

INSTYTUT STRATEGIE 2050

OKRĘGI WYBORCZE DO SEJMU W WOJ. MAŁOPOLSKIM 

Oprócz bieżącej pracy w Zarządzie Stowa-
rzyszenia w Małopolsce, jestem również li-
derem powiatów nowotarskiego i tatrzań-

skiego, w których rozwijam przede wszystkim działania 
ekologiczne i pomocowe w ramach Polski 2050. Prywatnie 
jestem członkiem rady sołeckiej i wiceprzewodniczącym 
rady gminy Czarny Dunajec.

BARTŁOMIEJ BUKOWSKI 
CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 W 
WOJ. MAŁOPOLSKIM

POLSKA 2050 MAŁOPOLSKIE
facebook.com/PL2050    facebook.com/Polska2050Malopolskie   instagram.com/polska.2050   instagram.com/polska2050.malopolskie

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 Polska  Kluby Seniora Polska 
20502050, których na koniec czerwca jest już około 20. W efek-
cie działań Klubów Seniora od 12 do 17 września organizo-
wany jest ogólnopolski zjazd Seniorów w Poroninie! 

Z wykształcenia jestem adwokatem. Od 
2009 roku prowadzę samodzielną praktykę 
adwokacką w Krakowie. Specjalizuję się w 

prawie karnym, rodzinnym oraz sportowym. W ruchu od-
powiadam za kontakt z samorządowcami i rozwój struk-
tur politycznych w województwie małopolskim. Aktywnie 
działam w Stowarzyszeniu, m.in. pomagam przy streetwor-
king’owych wyjściach krakowskiej “Plantacji Dobra”, przy-
gotowując posiłki dla osób w kryzysie bezdomności. An-
gażuję się także w realizację kontraktów obywatelskich na 

PAWEŁ ŚLIZ
ODPOWIEDZIALNY ZA BUDOWĘ STRUKTUR POLITYCZ-
NYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM, CZŁONEK 
STOWARZYSZENIA POLSKA 2050

Od maja 2021 jestem członkiem Zarządu 
Stowarzyszenia Polska 2050 w Małopolsce. 
Z wykształcenia - magistrem prawa. Dzia-

łam na rzecz lokalnej społeczności jako radny Dzielnicy XV 
Mistrzejowice w Krakowie. W ruchu odpowiadam za kon-
takt z samorządowcami oraz rozwój struktur politycznych 
i stowarzyszeniowych w województwie małopolskim. Zaj-
muję się również lokalnie organizacją konferencji praso-
wych oraz aktywnie angażuję się w różnorodne działania 

DARIUSZ BADURSKI 
CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 W 
WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM, ODPOWIEDZIALNY ZA 
BUDOWĘ STRUKTUR POLITYCZNYCH W REGIONIE

Od początku kampanii byłam związana z 
tzw. “Ekipą Szymona”, czyli wolontariusza-
mi wspomagającymi Szymona Hołownię, 

a później płynnie włączyłam się w tworzenie Polski 2050, 
także na gruncie ogólnopolskim. Zajmuję się zapleczem 
merytorycznym i spójnym działaniem w regionie. Ważna 
jest dla mnie praca zespołowa, przebiegająca w dobrej at-
mosferze, a przede wszystkim wartości,  którymi kieruje się 
nasz ruch. 

GABRIELA SOWA 
KOORDYNATORKA INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. 
MAŁOPOLSKIM

Z wykształcenia jestem architektką wnętrz, 
absolwentką studiów doktoranckich na 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 

kilkunastu lat prowadzę własną pracownię projektową. 
Pracuję również jako wykładowczyni na Akademii w Krako-
wie. Jestem wolontariuszką ruchu od maja 2020 roku. Po-
czątkowo działałam w tzw. “Plantacji Dobra”, naszej grupie 
wspierając osoby w kryzysie bezdomności. Włączałam się 
też w organizację licznych zbiórek w województwie. W Za-
rządzie zajmuję się koordynowaniem działań krakowskich. 

KAROLINA GÓRNISIEWICZ
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. MAŁOPOLSKIM

Jestem wolontariuszem i liderem powiatu 
dąbrowskiego. Odpowiadam m.in. za ko-
munikację między Zarządem a naszymi 

ekspertami w Strategiach 2050.  Jestem również delega-
tem do ogólnopolskiej Rady Tymczasowej Stowarzyszenia 
Polska 2050. Pracuję w zespole zadaniowym ds. organizacji 
działań pomocowych i charytatywnych. Zależy mi na tym, 
aby dobrym przykładem pokazać, że możliwa jest Polska 
bez negatywnych emocji i agresji, bez wykluczania. I że 

ŁUKASZ BOCIEK 
CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 W 
WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

Jestem studentką dwóch kierunków na 
Uniwersytecie Jagiellońskim: biologii oraz 
zarządzania publicznego. Od 5 lat pro-

wadzę własną firmę eventową. Jestem członkinią Rady 
Budżetu Obywatelskiego w Krakowie. W Stowarzyszeniu 
koordynuję pracę wolontariuszy, czuwam nad przygoto-
waniem projektów, m.in. do Budżetu Obywatelskiego oraz 
włączam się aktywnie we wszelkie działania o charakterze 
obywatelskim.

MONIKA MOTYCZYŃSKA
LIDERKA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 W 
WOJ.MAŁOPOLSKIM

Jestem wiceprzewodniczącym Rady Mia-
sta Krakowa. Z wykształcenia -  stomato-
logiem. W ruchu odpowiadam za kontakt 

z samorządowcami i rozwój struktur politycznych w woje-
wództwie małopolskim. Staram się realizować inicjatywy 
proponowane przez działaczy Polski 2050, np. powstanie 
parkletów na Placu Szczepańskim w Krakowie. Wraz z 
wolontariuszami działam na rzecz czystego powietrza w 
12 gminach Metropolii Krakowskiej, apelując o uchwale-
nie zakazu palenia węglem do 2029 roku. Dzielę się swoją 
wiedzą samorządowca. Prywatnie jestem szczęśliwym mę-
żem i tatą dwóch córek.

RAFAŁ KOMAREWICZ
ODPOWIEDZIALNY ZA BUDOWĘ STRUKTUR POLITYCZ-
NYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM, SAMORZĄ-
DOWIEC

Nowa jakość w polityce to także nowa ja-
kość w samorządach i nowi ludzie. Chcemy 
zmieniać politykę tak, by wreszcie służyła 

mieszkańcom, a nie włodarzom poszczególnych woje-
wództw, miast czy gmin. Obecnie tworzę struktury Polski 
2050 w województwie małopolskim. Na co dzień pracuję 
również w biurze ruchu, wspieram komunikację i organi-
zację wydarzeń.

NATALIA PIETRZAK
ODPOWIEDZIALNA ZA BUDOWĘ STRUKTUR POLITYCZ-
NYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM



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 wpła-Bez złotówki podarowanej przez państwo, dzięki wpła-
tom setek tysięcy ludzi, mamy możliwość tworzenia tom setek tysięcy ludzi, mamy możliwość tworzenia 
największego w Polsce ruchu obywatelskiego. Dobitnie największego w Polsce ruchu obywatelskiego. Dobitnie 
udowadniamy, że dobra polityka nie musi “przepalać” udowadniamy, że dobra polityka nie musi “przepalać” 
gigantycznych sum, że może być tworzona i finanso-gigantycznych sum, że może być tworzona i finanso-
wana przez nas, którzy dzielimy tę samą wizję dobre-wana przez nas, którzy dzielimy tę samą wizję dobre-
go państwa, te same marzenia i plany zmiany Polski go państwa, te same marzenia i plany zmiany Polski 
na pokolenia. Wyłącznie dzięki wpłatom osób takich na pokolenia. Wyłącznie dzięki wpłatom osób takich 
jak Ty, możemy budować ruch w całej Polsce, opłacić jak Ty, możemy budować ruch w całej Polsce, opłacić 
biura, czy prowadzić prace programowe w ważnych ob-biura, czy prowadzić prace programowe w ważnych ob-
szarach, jak np. zdrowie Polaków czy neutralność klima-szarach, jak np. zdrowie Polaków czy neutralność klima-
tyczna. Pomóż nam budować Polskę demokratyczną, tyczna. Pomóż nam budować Polskę demokratyczną, 
zieloną i solidarną już dziś - wystarczy, że ustawisz zle-zieloną i solidarną już dziś - wystarczy, że ustawisz zle-
cenie cykliczne na stronie wspieraj.polska2050.plcenie cykliczne na stronie 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!

Zaplanowano zakup 16 budek lęgowych dla nietoperzy 
i rozmieszczenie ich na terenie powiatu oświęcimskie-
go (w pobliżu stawów, na terenach do rekreacji i odpo-
czynku). Nietoperze są naturalnym sprzymierzeńcem w 
walce z komarami.
- 3xR przeciw przemocy - rozpoznaj, reaguj, ratuj!
To kampania społeczna uświadamiająca mechanizmy 
przemocowe oraz sposoby reagowania. W ramach 
kampanii w centrum Krakowa pojawi się edukacyjny 
telebim. Wolontariusze przygotują cykl infografik, będą 
nagłaśniać temat w lokalnych mediach oraz mediach 
społecznościowych.
- Spoko - to tylko emocje!
Projekt zakłada realizację w Krakowie serii czterech 
warsztatów dotyczących zarządzania emocjami wśród 
młodzieży w wieku od 13-15 lat.
- “Nasza pamięć”
Chodzi o stworzenie tablicy upamiętniającej przedwo-
jenną krakowską kancelarię, w której pracowała Aniela 
Steinsberg, późniejsza współtwórczyni Komitetu Obro-
ny Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej 
KOR. Tablica będzie trwałym upamiętnieniem działal-
ności obrończyni komunistycznych więźniów.

Tak duża liczba realizowanych projektów to kwestia do-
brego pomysłu, ale też wcześniejszego przygotowania 
merytorycznego. Monika Motyczyńska z regionalnego 
Zarządu w czasie szkolenia online podpowiadała wo-
lontariuszom jak  prawidłowo wypełnić wniosek. Już te-
raz wolontariusze planują wziąć udział w kolejnej edycji 
Minigrantów. 

Wolontariusze małopolskiego oddziału Stowarzyszenia 
Polska 2050 mocno angażują się w realizację inicjatyw 
obywatelskich. Widać to m.in. na przykładzie 7 mini-
grantów zdobytych przez wolontariuszy z tego woje-
wództwa.
Różnorodność tematyczna projektów świadczy o różno-
rodności osób, które tworzą Polskę 2050 w Małopolsce. 
O tym, jak skutecznie można się łączyć we wspólnym 
działaniu, świadczą realizowane inicjatywy:
“OdczarujMY bezdomność”, czyli pomysł krakowskiej 
grupy “Plantacja Dobra”, która pomaga osobom w kry-
zysie bezdomności. Za wsparcie z grantu zakupiła pro-
dukty spożywcze i przygotowała zupy rozdawane pod-
czas piątkowych dyżurów.
Obrady Młodzieżowej Rady Miasta Grybowa
W czasie sesji, otwartej dla mieszkańców Grybowa, mło-
dzież przedstawiła partie polityczne działające w Pol-
sce. Razem z samorządowcami dyskutowała na temat 
wspólnych działań na rzecz środowiska naturalnego. 
Fundusze przeznaczono na akcję informacyjną, drobne 
upominki dla młodzieży, dokumentację zdjęciową i fil-
mową obrad. Na sesję zaproszeni zostali liderzy powia-
towi Polski 2050 z Nowego Sącza.
- Ogródek br. Alojzego Kosiby
Wolontariusze stworzyli ogródek letni w pobliżu spół-
dzielni socjalnej w Wieliczce. Osoby korzystające z ja-
dłodajni oraz lodówki społecznej mogą w dogodnych 
warunkach zjeść w nim swój posiłek. Wolontariusze za-
kupili stoliki, krzesła i parasole, a także posadzili kwiaty.
- Domy dla nietoperzy

Małopolska Polska 2050 mocna projektami społecznymi!

PAULINA ŁĄCZYŃSKA - ogólnopolska koordynator-
ka projektu “Razem dla rodzin zastępczych”
Dołączyłam do wolontariuszy już w kampanii, czując 
nadzieję na nową jakość w dyskursie politycznym. Jak 
się okazało -  była to dobra decyzja. Dostałam możli-
wość realizowania siebie poprzez pomoc innym. Po-
znałam niesamowitych ludzi, którzy przywrócili mi 
wiarę w bezinteresowne działanie. Praca w Stowarzy-
szeniu daje mi też nadzieję, że można się łączyć ponad 
podziałami, robić coś dobrego wspólnie, nie patrząc 
na to,  jakie mamy poglądy.
Marzy mi się Polska pojednana, dbająca o najsłab-
szych i bezpieczna dla moich dzieci. Bardzo mocno 
ufam, że uda się dołożyć chociaż małą cegiełkę do 
realizacji tych marzeń. Dołączając do Stowarzyszenia, 
nie wiedziałam że tyle uda się zrobić. To właśnie ko-
lejne działania pomocowe realizowane z lokalną ekipą 
spowodowały, że z pomysłu akcji dedykowanej dzie-
ciom, rozwinęliśmy największy ogólnopolski projekt 
zdalnych korepetycji dla dzieci z rodzin zastępczych. 
Na tym jednak nie koniec, bo z kolei ta akcja zmobili-
zowała nas do ogólnego wsparcia rodzin zastępczych. 
Kilkumiesięczna obserwacja ich problemów i syste-
matyczny kontakt zaowocowały wypracowaniem po-
stulatów zmian w systemie pieczy. W naszej akcji dalej 
trwają korepetycje, z których w ostatnim roku szkol-
nym skorzystało ponad 1300 dzieci, organizujemy lo-
kalnie akcje pomocowe i działamy, aby każde dziecko 
mogło mieć rodzinę, bo na nią zasługuje.

ŻANETA PILORZ - koordynatorka projektu Pomoc 
osobom w kryzysie bezdomności w woj. śląskim 
W głowie kilka myśli, ale po chwili, na pierwszym pla-
nie pojawiają się ludzie. Tak, to jest to, co trzyma mnie 
w gotowości. Po pierwsze - Ci, z którymi w Stowa-
rzyszeniu pracuję ramię w ramię, z którymi łamiemy 
stereotypy względem osób w kryzysie bezdomności. 
Codzienny kontakt, godziny rozmów, głowy pełne po-
mysłów, żar w sercach, ręce gotowe do pracy i nadzieja 
- by żyć w Polsce, gdzie “człowiek człowiekowi NIE wil-
kiem”! My wiemy, że to się da, jesteśmy tego przykła-
dem - dzielą nas miasta, wykształcenie, pochodzenie 
i wyznanie. A jednak potrafimy nie tylko rozmawiać, 
ale i działać.
Naszymi odbiorcami też są ludzie, którzy mają obecnie 
“pod górkę”, którym trzeba pomóc. Dopóki moje pań-
stwo nie spełnia swej rodzicielskiej powinności wzglę-
dem obywateli w potrzebie -  będziemy to robić My. 
Tak naprawdę chciałabym, by to państwo dbało o każ-
dego obywatela i aby nasze działania stały się zbędne.

W woj. małopolskim doposażyliśmy m.in. stołów-
kę Spółdzielni Socjalnej w Wieliczce. Pomysłodaw-
cy stworzyli ogródek letni, w którym osoby korzy-
stające z jadłodajni oraz lodówki społecznej Polski 
2050 mogą w dogodnych warunkach zjeść swój 
posiłek. Środki posłużyły na zakup stolików, krzeseł 
i parasola. Wolontariusze posadzili w ogródku kwia-
ty. Z jadłodajni korzysta około 100 osób.
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