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AKADeMiA sOBiesKieGO
akademia sobieskiego to szkoła przywództwa społecznego i politycznego dla liderów lokalnych. projekt skła-
da się z cyklu warsztatów, wykładów i spotkań z inspirującymi gośćmi, odbywających się w warszawie. pierw-
sza edycja miała miejsce w kwietniu i maju 2016 r.

podczas trzech dwudniowych zjazdów uczestnicy mogą dowiedzieć się, jak stać się skutecznym liderem, zor-
ganizować i poprowadzić zespół oraz odnaleźć się w strukturze większej instytucji.

istotną częścią programu są spotkania z polskimi liderami z różnych dziedzin – biznesu, administracji  
publicznej, środowisk pozarządowych i akademickich, którzy dzielą się z uczestnikami akademii swoimi do-
świadczeniami.

DLAcZeGO WArtO?
akademia sobieskiego przygotowuje uczestników do skutecznej działalności społecznej i wyposaża w narzę-
dzia do aktywnego angażowania się w życie lokalnej społeczności, czy to w ramach inicjatyw nieformalnych, 
czy poprzez działalność w samorządzie czy nGo.

dzięki warsztatom prowadzonym przez collegium wratislaviense można zdobyć kompetencje potrzebne do 
trwałego zmieniania swojego otoczenia. uczestnicy mają okazję lepiej poznać siebie i zaplanować swój dal-
szy rozwój osobisty czy zawodowy. uczą się budować zwycięską drużynę, komunikować jej swoją wizję i sku-
tecznie ją motywować.

akademia to okazja do poznania i nawiązania kontaktów z przedstawicielami różnych środowisk – działacza-
mi nGo, samorządowcami, przedstawicielami organizacji studenckich i członkami partii politycznych. to tak-
że szansa na poznanie inspirujących gości i uzyskanie od nich rad pomocnych w rozwijaniu zdolności przy-
wódczych.

UcZestNicY
projekt przeznaczony jest dla lokalnych liderów – działaczy nGo, samorządowców, przedstawicieli organizacji 
studenckich i członków partii politycznych – którzy chcą nauczyć się lepiej przewodzić, skuteczniej motywo-
wać swój zespół i trwale zmieniać swoje otoczenie.

szukamy osób w różnym wieku i na wszystkich etapach rozwoju zawodowego, w szczególności między 20. a 40. 
rokiem życia. kluczowym kryterium jest udokumentowana działalność na rzecz swojego otoczenia – lokalnej 
społeczności bądź grupy społecznej.
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OsOBA LiDerA i JeGO rOZWÓJ
Blok ten poświęcony jest odkrywaniu w sobie umiejętności przywódczych i ich rozwijaniu. uczestnicy mogą 
dokonać diagnozy swoich mocnych i słabych stron oraz dowiedzieć się jak rozwijać te pierwsze i zaakcepto-
wać lub wyeliminować te drugie. 

program:

stawanie się liderem
•	 Przywództwo	wypływające	z	autentyczności,	czyli	dlaczego	ja?
•	 Samoświadomość	jako	kluczowa	cecha	lidera:	osobowość	oraz	mocne	i	słabe	strony.
•	 Od	dobrego	do	wielkiego:	planowanie	własnego	rozwoju	osobistego,	społecznego	oraz	zawodowego.

Warsztat skutecznego lidera.
•	 Inspirowanie	i	wywieranie	pozytywnego	wpływu.
•	 Budowanie	zwycięskiej	drużyny:	relacje,	wsparcie,	wymagania,	wyniki.
•	 Prawda	i	pokora	w	pracy	lidera:	służenie	ważnym	celom	społecznym.

LiDer i JeGO ZespÓŁ
Blok ten poświęcony jest roli lidera w budowaniu i organizowaniu pracy zespołu.

program:

Lider i jego zespół  – zorganizowanie struktury
•	 Podstawy	zarządzania	projektami	(planowanie,	wykonanie,	ewaluacja)
•	 Synergia	zespołu	–	role	zespołowe,	formowanie	zespołu,	zakłócenia,
•	 Co	nas	motywuje?

Lider i jego zespół  – efektywna komunikacja
•	 Efektywna	informacja	zwrotna:	modele	FUO,	SARA
•	 Rola	bezpieczeństwa	i	prawdy	w	pracy	lidera
•	 Komunikowanie	wizji	–	metodologia	Sinka

LiDer W iNstYtUcJAcH
Blok ten poświęcony jest określeniu miejsca lidera w strukturze instytucji publicznych i w świecie biznesu. 
uczestnicy wysłuchają m.in. wykładu poświęconego wpływowi modelu kapitalizmu na przywództwo i dowie-
dzą się, jakich przedsiębiorców polska potrzebuje.

w ramach warsztatów uczestnicy wezmą udział w grze negocjacyjnej, która pozwoli na zdobycie nowych umie-
jętności i wiedzy, a także na zastosowanie wcześniej nabytych kompetencji w praktyce.
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prOGrAM AKADeMii

sesJA 1. 8-9 kwietnia
Osoba lidera i jego rozwój 

Dzień 1, piątek 

12:00	–	13:00	 Lunch		
13:15	–	13:45	 Inauguracja
14:00	–	15:30	 Warsztaty	cz.1
15:45	–	17:15	 Warsztaty	cz.2
17:30	–	19:00	 Warsztaty	cz.3
19:15	–	20:15	 Kolacja	
20:30	–	24:00	 Wyjście	integracyjne	–	Paintball	laserowy

Dzień 2, sobota 

09:00	–	10:30	 Warsztaty	cz.4
10:45	–	12:15	 Warsztaty	cz.5
12:30	–	13:30	 Lunch
13:45	–	15:15	 Warsztaty	cz.6
15:30	–	16:20	 wykład - radosław pyffel
16:40	–	18:00		 Zwiedzanie	Muzeum	Powstania	Warszawskiego

sesJA 2. 22-23 kwietnia
Lider i jego zespół

Dzień 1, piątek 

12:00	–	13:00	 Lunch	
13:10	–	14:10	 Wykład	motywacyjny	–	Tomasz	Grzywaczewski
14:10	–	15:40	 Warsztaty	cz.1
15:50	–	17:20	 Warsztaty	cz.2
17:30	–	19:00	 Warsztaty	cz.3
19:15	–	20:15	 Kolacja
20:30	–	22:00	 Wyjście	integracyjne	–	Escape	Room

 
Dzień 2, sobota

09:00	–	10:30	 Warsztaty	cz.4
10:45	–	12:15	 Warsztaty	cz.5
12:30	–	13:30	 Lunch	
13:45	–	15:15	 Warsztaty	cz.6
15:30	–	16:30	 Wykład	motywacyjny	–	Paweł	Dobrowolski
17:00	–	19:00	 Zwiedzanie	–	Tajemnice	Krakowskiego	Przedmieścia
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sesJA 3. 13-14 maja
Lider w strukturze instytucji publicznych i w gospodarce 

Dzień 1, piątek 

12:00	–	13:00	 Lunch	
13:15	–	14:15	 Wykład	–	prof.	Krzysztof	Jasiecki
14:15	–	15:45	 Warsztaty	negocjacyjne	cz.1
15:55	–	17:25	 Warsztaty	negocjacyjne	cz.2
17:35	–	19:05	 Warsztaty	negocjacyjne	cz.3
19:15	–	20:15	 Kolacja	
20:30	–	23:00	 Wyjście	integracyjne	–	Gry	planszowe	

Dzień 2, sobota

09:00	–	11:00	 Gra	negocjacyjna	I
11:15	–	12:45	 Gra	negocjacyjna	II
12:45	–	14:00	 Lunch	
14:00	–	15:00	 Podsumowanie	szkolenia
16:00	–	18:00	 Wręczenie	dyplomów.	Przyjęcie.

Oficjalne zakończenie i Akademii sobieskiego
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uczestnicy akademii sOBieskieGO 2016

MAreK cHABiOr
szczecin

ADAM ALeKsANDer 
OrŁOWsKi 
szczecin

MAriUsZ DYDUcH
podwarpie

JAKUB JAsicA 
warszawa

MONiKA GrUźLeWsKA 
warszawa

MONiKA sOBcZAK 
warszawa

JULiAN GŁOWAcKi 
poznań

MAteUsZ rOZMiAreK 
poznań

pAWeŁ ADAMiec 
Kraków

MAcieJ LetKieWicZ 
Kraków

JULiA DZięcieLsKA 
Kraków

MicHAŁ prZepiórKA 
Lublin

KrZYsZtOf KOWALiK 
Lublin

ANNA cZWArNO-BArsZcZ 
radom

KrZYsZtOf GŁOWAcKi 
płock

BArtŁOMieJ GiesZcZYK 
Bytom

KrZYsZtOf JABŁOńsKi 
Pabianice	/	Kraków

19
osób

8 
województw

12
miejsowości

ALeKsANDrA stępKOWsKA 
Gdańsk/Kraków

GrZeGOrZ LeMiecHA
Zakrzówek
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pawel.a.adamiec@gmail.com 
linkedin.com/in/pawelaadamiec 

„AkAdemiA SobieSkiego pomogłA mi uSyStemAtyzowAć 
dziAłAniA, których w życiu podejmuję wiele.”

Aktywność społeczna określa moje 
życie i daje mi satysfakcję. W życiu 
kieruję się przekonaniem, że warto 

dać z siebie więcej. 

Działam na rzecz promocji patrio-
tyzmu w życiu codziennym. moim 

celem jest aktywizacja ludzi wokół 
działalności społecznej, patrząc  

na najlepsze wzorce ii RP. doskonalę 
umiejętności w dziedzinach  
w których działam, sporcie,  

marketingu i szkolnictwie wyższym

kraków
PAWEŁ ADAMIEC

zdecydowałem się na udział w akademii z kilku powodów i z perspektywy cza-
su mogę z całą pewnością przyznać, iż podjąłem dobrą decyzję. Bardzo ważnym 
argumentem była chęć poznania samego siebie. każdy z nas potrzebuje narzę-
dzi do tego, aby określić swoje cele w życiu, oraz metod ich realizacji. z tych ce-
lów wyłaniają się strategie. akademia sobieskiego pomogła mi usystematyzo-
wać działania, których w życiu podejmuję wiele. wykłady i warsztaty pobudza-
ły ciekawość świata, ale pozwalały także spojrzeć krytycznie na dotychczasowe 
doświadczenia. pełniąc dużo funkcji społecznych nie zawsze da się wykonywać  
je wszystkie z odpowiednim zaangażowaniem, a zajęcia pomogły mi usystematy-
zować priorytety. dużą zaletą akademii byli jej uczestnicy.  Były to zarówno osoby 
z podobnego środowiska jak ja, ale również te całkowicie inne. 

praca w grupie, wymiana doświadczeń, a także integracja była bardzo ciekawym 
doświadczeniem i umożliwiła rozszerzenie sieci kontaktów. najlepiej wspomi-
nam zajęcia motywacyjne, chociaż byłem do nich z początku sceptycznie na-
stawiony. spotkanie z podróżnikiem tomaszem Grzywaczewskim udowodniła mi,  
że „sky is the limit”; można zrealizować nawet najbardziej niewiarygodny projekt, 
trzeba tylko chcieć i odpowiednio mocno się zaangażować. akademię polecam 
osobom, które chcą lepiej poznać siebie, rozwinąć umiejętności miękkie, a także 
spotkać ludzi, którzy chcą działać w swoim środowisku.
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MAREK CHABIOR

Jestem osobą nadaktywną, działa-
czem miejskim. Jako klimatolog 

poprawiam klimat społeczny  
i administracyjno-prawny.  

Działając na rzecz dostępu  
do informacji publicznej doprowa-

dziłem do wolnego dostępu  
do danych meteorologicznych.  

działam na rzecz poprawy  
warunków życia mieszkańców  

spółdzielni mieszkaniowych  
i angażuję się w liczne działania 

społeczne i kulturalne.

„dzięki AkAdemii zrozumiAłem, że przywództwo 
to Służenie wAżnym celom Społecznym.”

marek.chabior@gmail.com  

szczecin

zdecydowałem się aplikować do akademii sobieskiego, ponieważ zapropono-
wany program stanowił skondensowaną receptę na usprawnienie mojej dzia-
łalności społecznej. jestem osobą bardzo aktywną, zajmującą się dużą ilością 
spraw i nigdy nie mam wolnego czasu. dzięki akademii zdobyłem nowe umie-
jętności oraz wiedzę, a także poszerzyłem swoje kompetencje podczas interesu-
jących warsztatów.  szczególnie spodobał mi się ostatni zjazd, podczas którego 
prowadzona była gra negocjacyjna. pozwoliła ona na zastosowanie wcześniej na-
bytych kompetencji w praktyce, ale także na zdobycie nowej wiedzy oraz rozwija-
nie umiejętności pracy w zespole. ważne były dla mnie także zajęcia z planowa-
nia własnego rozwoju osobistego, społecznego oraz zawodowego. warsztaty były 
bardzo dobrze zaplanowane i przeprowadzone. podkreślone zostało znaczenie 
lidera w budowaniu i organizowaniu pracy zespołu oraz inspirowaniu i wywiera-
niu pozytywnego wpływu na zespół. 

podstawowym celem w pracy lidera powinno być służenie ważnym celom spo-
łecznym. uzyskaną wiedzę podczas warsztatów wykorzystuję już przy realizacji 
zadania	publicznego:	Regionalny	Ośrodek	Debaty	Międzynarodowej	w	Szczecinie.		
pomoże mi ona także w planowanych projektach z zakresu edukacji ekologicznej 
oraz adaptacji do zmian klimatu. akademię polecam szczególnie osobom, które 
czują się liderami lub planują napisać projekt oraz tym które mają mało czasu 
na studia podyplomowe. 
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ANNA 
CZWARNO-BARSZCZ

Jestem osobą zawsze uśmiechniętą 
i pozytywnie nastwioną. zawsze daję 

z siebie 100%. każde zadanie to dla 
mnie wyzwanie. uwielbiam poznawać 

nowe miejsca i ludzi, uczyć  
nowych rzeczy oraz konkurować  

sama ze sobą.

Na co dzień jestem zapracowa-
ną mamą, która zarządza ponad 

30-osobowym zespołem. Przez 
swoją pracę staram się zmieniać 

myślenie ludzi i angażować  
ich do różnych projektów, a także 
inwestować w ich wiedzę i rozwój.

„wierzę, że pozytywne nAStAwienie czyni lepSzym człowiekiem nie 
tylko mnie, lecz również wSzyStkie oSoby 

z mojego otoczeniA.”

a.czwarno-barszcz@galiongpd.pl

radom

zdecydowałem się na udział w akademii, ponieważ dało mi to możliwość zyska-
nia szerszej perspektywy na moją pracę.  pracuję na terenach wiejskich, z naj-
większą stopą bezrobocia i z najniższym odsetkiem ludzi wykształconych. często 
są to młodzi ludzie, którzy nie widzą żadnych możliwości rozwoju, nie widzą sen-
su w ciężkiej pracy ani chęci poprawy swojej sytuacji ekonomiczniej. 

podczas akademii dostałam możliwość poznania siebie oraz zaplanowania swo-
jego rozwoju, a co za tym idzie szansę na stworzenie stabilniejszego środowiska 
dla moich współpracowników i lokalnej społeczności.

uwielbiam poznawać nowych, ciekawych ludzi, a warsztaty podczas akademii 
dały mi taką możliwość. dlatego najbardziej zapamiętałam ludzi, atmosferę, któ-
ra towarzyszyła warsztatom. prowadzący to pełni charyzmy, cudowni ludzie, któ-
rzy doskonale przekazywali swoje umiejętności i wiedzę.

po ukończeniu akademii zdecydowałam się na dalszą inwestycje w siebie. rozpo-
czynam kolejne studia, które dadzą mi wiedzę, jak być lepszym liderem i jak sku-
tecznie zarządzać ludźmi.



AKADEMIA
SOBIESKIEGO

akademia@sobieski.org.pl AKADEMIA
SOBIESKIEGO

11 / 31

MARIuSZ DYDuCH 

Właściciel firmy prOfes Mariusz  
Dyduch, politolog i filolog germański, 

samorządowiec, działacz społeczny 
(Radny Rady miejskiej w siewierzu), 

muzyk - trębacz.

Badam zachowania wyborcze 
mieszkańców Zagłębia Dąbrow-

skiego, zajmuję się polityką lokalną 
i regionalną, angażuję się społecznie 
jako radny oraz muzyk w orkiestrze 
dętej. zawodowo jestem trenerem, 

tłumaczem, lektorem języka  
niemieckiego oraz koordynatorem  

wielu projektów europejskich. 
uczestniczę w licznych konferen-
cjach naukowych i projektowych  

w Polsce i za granicą. 

udział w akademii sobieskiego to doskonała szansa dla ludzi młodych rozwijać 
się i zdobywać nowe umiejętności. cieszę się, że otrzymałem szansę uczestnictwa 
w tym przedsięwzięciu. akademia sobieskiego to świetna okazja do poznania bar-
dzo interesujących, zaangażowanych ludzi, od których mogłem wiele się nauczyć 
i z którymi mam nadzieję współpracować w przyszłości. uczestniczyłem w wielu 
interesujących szkoleniach, dzięki którym zweryfikowałem moją wiedzę, zdoby-
łem nowe kompetencje oraz lepiej poznałem siebie. szczególnie cenne były dla 
mnie warsztaty, które dotyczyły określania celów i opracowywania konsekwencji 
ich osiągani, a także gry negocjacyjne. uważam, że bardzo dobrym pomysłem było 
przeprowadzenie symulacji negocjacji. 

Świetne materiały merytoryczne przygotowane przez trenerów, bardzo dobra  
i przyjazna atmosfera pracy, którą stworzyli pozostali uczestnicy, zróżnicowane 
formy socjalne wymagające zaangażowania to elementy wyróżniające zajęcia pro-
wadzone w ramach akademii sobieskiego na tle innych szkoleń, w których do tej 
pory uczestniczyłem. wiedza, którą zdobyłem w trakcie akademii sobieskiego zo-
stanie przeze mnie wykorzystana w mojej pracy zawodowej oraz w działalności 
społecznej prowadzonej na rzecz mieszkańców mojej gminy siewierz. czuję, że te-
raz mogę osiągnąć znacznie więcej. szczególnie cenny był dla mnie czas spędzo-
ny z moimi przyjaciółmi w ramach zajęć oraz w trakcie aktywności integracyjnych. 
mieliśmy świetną sposobność, aby w trakcie wielogodzinnych konwersacji lepiej 
się poznać, wymienić doświadczeniami oraz przedyskutować możliwości współ-
pracy w przyszłości. polecam wszystkim udział w kolejnych edycjach akademii so-
bieskiego!

„wzbogAcony o nowe kompetencje, motywAcję i wiArę w Siebie czuję, 
że terAz mogę oSiągnąć znAcznie więcej.”

dyduch@gmail.com
goldenline.pl/mariusz-dyduch

podwarpie
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Jestem przewodniczącą Niezależ-
nego Zrzeszenia studentów  

Uniwersytetu Jagiellońskiego,  
największej organizacji studenckiej 

w Polsce i z 35 letnią tradycją.

projekty, które prowadzę w NZs UJ 
mają na celu zachęcić młodych  

ludzi do angażowania się w życie 
społeczne. zależy mi, aby młodzi  

ludzie rozwijali się i zbierali cenne 
doświadczenie czynnie działając  

w organizacjach studenckich, kołach 
naukowych i innych organizacjach.

„nie czekAj, podejmij wyzwAnie 
i StAń Się częścią AkAdemii.”

julia.dziecielska@gmail.com
tt: @J_dziecielska

kraków

DZIęCIElSKA 
JulIA

zdecydowałam się na udział w akademii, ponieważ ważny jest dla mnie rozwój, 
zdobywanie nowych doświadczeń i poznawanie innych aktywnych osób.

szczególnie spodobały mi się warsztaty z negocjacji, które trwały cały dzień. oka-
zały się one nie tylko emocjonujące, ale także pomocne w ocenie naszych moc-
nych i słabych stron w obliczu sytuacji kryzysowych.

najbardziej jednak zapamiętam warsztaty, na których podzieleni na zespoły mu-
sieliśmy uratować miasto przed radioaktywnymi odpadami. Ćwiczenie pozwoli-
ło nam wzajemnie się poznać, a także ukazało, jak istotna jest komunikacja w ze-
spole oraz umiejętne przydzielanie zadań zgodnie z predyspozycjami uczestni-
ków.

w akademii nauczyłam się, jak skutecznie prowadzić negocjacje, a także jak waż-
na jest komunikacja w zespole.

po ukończeniu akademii pozostała mi nie tylko  wiedza i nowe umiejętności,  
ale także przyjaźnie z kolegami i koleżankami, z którymi już współpracuję przy ko-
lejnych projektach. w najbliższym czasie oprócz prowadzenia organizacji na uni-
wersytecie jagiellońskim będę również zarządzać Biurem zarządu krajowego nzs 
ds. alumnów, gdzie mam zamiar wykorzystać to wszystko, czego nauczyłam się  
w czasie trwania projektu akademia sobieskiego.

poleciłabym udział w akademii osobom, które nie boją się podejmowania no-
wych wyzwań, które chcą pracować dla ludzi i z ludźmi. akademia daje niepowta-
rzalną możliwość na poznanie wspaniałych osób. nie czekaj, podejmij wyzwanie 
i stań się częścią akademii.
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BARTŁOMIEJ 
GIESZCZYK

Zajmuję się projektami społecznymi 
oraz działaniami związanymi 

z architekturą i dizajnem.

Zrealizowałem projekt promujący  
niszowych projektantów i marki 

modowe na Śląsku. stworzona  
przeze mnie pracownia kreatywna  

zapewniła  młodym artystom,  
studentom czy początkującym  

projektantom profesjonalne narzędzia 
 potrzebne do rozpoczęcia realizacji 

ich pomysłów.

zdecydowałem się na udział w akademii, ponieważ zainteresowała mnie proble-
matyka zarządzania projektami i możliwość uczestniczenia w warsztatach z do-
świadczonymi trenerami. na co dzień pracuję w zespole  projektowym, które-
go jestem kierownikiem, a zdobyta  podczas  realizowanych w ramach akade-
mii spotkań wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęła na pracę moją, jak i ca-
łego zespołu.  

szczególnie spodobał mi się pierwszy dzień pierwszego zjazdu, ponieważ mogli-
śmy lepiej poznać siebie samych. szczególnie cenny był czas poświęcony autore-
fleksji i ustalaniu naszych priorytetów, dzięki którym mogliśmy sprawniej praco-
wać na kolejnych etapach akademii.

najbardziej zapamiętam ludzi, zarówno uczestników, jak i trenerów oraz wykła-
dowców. ich doświadczenia i przekazana wiedza były niesamowicie wartościo-
we. przedsięwzięcia takie jak akademia sobieskiego są świetnym źródłem inspi-
racji do kolejnych działań oraz rozwijają sieć kontaktów niezbędną przy każdym 
działaniu.

w akademii nauczyłem się nowej metody zarządzania projektami i planuję ją wy-
korzystywać w kolejnych podejmowanych przez siebie inicjatywach. po ukończe-
niu akademii zamierzam kontynuować naukę i równolegle działać w szeroko ro-
zumianej branży kreatywnej.

poleciłbym udział w akademii każdemu, kto tak jak ja planuje pracę z ludźmi.

„Szczególnie cenny był czAS poświęcony AutoreflekSji 
i uStAlAniu nASzych priorytetów, dzięki którym mogliśmy SprAwniej 

prAcowAć nA kolejnych etApAch AkAdemii.”

bartek.gieszczyk@gmail.com
666 213 800

facebook.com/bartek.gieszczyk

Bytom
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JulIAN GŁOWACKI

Jestem osobą śmiałą, zorientowaną 
na cel. dokonując wyborów 

jestem pewny swoich działań 
i decyzji. Lubię planować. 

realizuję projekty naukowe,  
edukacyjne oraz kulturalne 

w Poznaniu w ramach Fundacji  
kulturalny Poznań, której jestem 

prezesem oraz fundatorem.  
Jestem również członkiem  

komisji rewizyjnej poznańskiego 
stowarzyszenia koLiber, wcześniej 

byłem skarbnikiem. 

„po AkAdemii plAnuję dAlej reAlizowAć projekty, 
Ale z więkSzym rozmAchem orAz we wSpółprAcy 

z innymi uczeStnikAmi AkAdemii.”

j.glowacki@kulturalny-poznan.pl
goldenline.pl/julian-glowacki

poznań

zdecydowałem się na udział w akademii, ponieważ liczyłem na to, że dowiem się czegoś 
ciekawego i praktycznego, co pomoże mi być lepszym człowiekiem i liderem oraz wpłynie 
pozytywnie na projekty, które realizuję w fundacji oraz życiu. projekt akademii sobieskiego 
jest jednym z pierwszych tego typu projektów, który pozwolił zróżnicowanej wiekowo gru-
pie liderów na wymianę wiedzy i doświadczeń. 

szczególnie spodobał mi się zjazd dotyczący miejsca lidera w strukturze instytucji publicz-
nych i w gospodarce. osoby biorące w nim udział mogły z niego wyciągnąć wiele cieka-
wych wniosków. w szczególności podczas uczestniczenia w grach negocjacyjnych, które wy-
magały od uczestników wykorzystania całej zdobytej podczas zjazdów wiedzy i umiejętno-
ści miękkich. oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, istotne były również umiejętności ne-
gocjacyjne, a także logiczne myślenie oraz przewidywanie faktów i zamiarów pozostałych 
stron. w decydującej fazie w każdej z potyczek w grze brały udział trzy trzyosobowe zespo-
ły, dlatego trzeba było dzielić strategię oraz uwagę pomiędzy dwóch przeciwników, co nie 
jest rzeczą prostą. 

dzięki akademii nauczyłem się, że warto spotykać się z innymi liderami i wymieniać do-
świadczenia. może to przynieść nowe pomysły na działania, wypłynąć pozytywnie na mo-
tywację oraz zaangażowanie, ale co najważniejsze tworzy więzi. te więzi mogą skutkować 
możliwością współpracy w przyszłości oraz przyjaźnią na długie lata. 

po akademii planuję dalej realizować projekty, ale z większym rozmachem oraz we współ-
pracy z innymi uczestnikami akademii. myślę, że takie wydarzenie potrafi mocno zmoty-
wować i zobaczyć jak wiele umiejętności się posiada oraz co trzeba jeszcze rozwijać w so-
bie jako lider.  

poleciłbym udział w akademii sobieskiego ludziom młodym i dynamicznym, którzy nie boją 
się być liderami i działać na rzecz swoich lokalnych społeczności oraz mają ciągłą potrze-
bę pogłębiania wiedzy. 
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KRZYSZTOF 
GŁOWACKI

Jestem osobą ciekawą świata,  
ciągle poszukującą nowych  

wyzwań, ciekawych ludzi i wciąż  
z dużym zapałem do działania pro 

publico bono. interesuję się 
polityką, gospodarką i rozwojem  

regionalnym. 

przez kilkanaście lat pracowałem  
w administracji publicznej, w tym 
ponad osiem lat na stanowiskach 

kierowniczych. Równolegle poświę-
całem się działalności społecznej  

w organizacjach pozarządowych  
i pracy naukowej - jestem absol-

wentem studiów doktoranckich uW 
na kierunku nauki o polityce.

tak naprawdę swoją aplikację do akademii sobieskiego wysłałem w ostatniej chwili, 
natrafiwszy przypadkowo na informację o naborze. w chwili, kiedy dowiedziałem się,  
że znalazłem się w gronie “szczęśliwej 20-tki” uczestników i edycji akademii sobieskie-
go,	zacząłem	się	zastanawiać:	czy	tego	potrzebuję?;	czego	nowego	się	tam	nauczę?;	czy	
nie	jestem	na	to	za	stary?	:)	Byłem	wówczas	na	tzw.	“zakręcie	życiowym”.	Mimo	dużego	
doświadczenia zawodowego,  nie miałem stałej pracy, pewne nadzieje okazały się płon-
ne i zastanawiałem się co dalej. ostatecznie, zdecydowałem się na udział w akademii  
z dość specyficznego powodu - szukałem inspiracji...i ją znalazłem!

pierwszym pozytywnym zaskoczeniem było to, że uczestnicy akademii to prawdziwy mix 
doświadczeń, osobowości i oczekiwań. już na pierwszym zjeździe zorientowałem się,  
że nie jestem najstarszy, i że czerpanie inspiracji również od młodszych od siebie to na-
prawdę bardzo cenne doświadczenie. wielką wartością akademii byli prelegenci i goście 
specjalni. ze względu na moje zainteresowania naukowe, najbardziej zapamiętałem wy-
kłady profesora krzysztofa jasieckiego z polskiej akademii nauk o współczesnym przy-
wództwie czy radka pyffla z centrum studiów polska–azja, o chinach i polityce między-
narodowej. Bardzo cenne były warsztaty z trenerami z collegium wratislaviense.  

w efekcie, założyłem firmę i obecnie zajmuję się doradztwem w zakresie pozyskiwania 
funduszy i obsługi inwestycyjnej. działam na rzecz rozwoju, pamiętając  o tym, że sukces 
nigdy nie jest ostateczny, a porażka totalna - liczy się tylko odwaga. w akademii sobie-
skiego znalazłem inspirację i motywację do dalszego działania,  a także poznałem wspa-
niałych i inspirujących  ludzi, co jest wartością bezcenną. 

mam nadzieję, że idea akademii będzie kontynuowana w kolejnych latach, bo kształto-
wanie kompetencji społecznych, pobudzanie młodych ludzi do działania publicznego, 
promocja patriotyzmu oraz integracja  środowiska  o podobnych poglądach, wzmacnia 
społeczeństwo obywatelskie i buduje silne państwo.  

„zdecydowAłem Się nA udziAł w AkAdemii 
z dość Specyficznego powodu - SzukAłem inSpirAcji...

i ją znAlAzłem!.”

k.glowacki@op.pl

płock
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MONIKA 
GRuŹlEWSKA

Jestem osobą zaangażowaną  
w realizację działań na rzecz 

ochrony praw zwierząt. interesuję 
się zagadnieniami związanymi  

z energetyką i środowiskiem  
naturalnym.

Działam na rzecz zmiany polskiego 
prawa oraz edukacji w zakresie praw 

zwierząt. Jestem wolontariuszem  
w schronisku dla zwierząt oraz  

aktywnie wspieram instytucję domu 
tymczasowego dla najbardziej  

potrzebujących zwierząt. moja dzia-
łalność zawodowa pozwoliła  

mi na specjalizację w zakresie  
energetyki.   

„nAjbArdziej w mojej pAmięci pozoStAną zAjęciA, które pokAzAły jAk 
wpiSAć cele i codzienne dziAłAniA w wArtości, którymi kierujemy Się 
w życiu. w ten SpoSób nAturAlnie wydłużAmy żywotność nASzych 

plAnów i StAją Się one częścią więkSzego plAnu nA życie.”

gruzlewska@g.pl
linkedin.com/in/monika-gruzlewska

 tt: @moniaika

warszawa

zdecydowałam się na udział w akademii, ponieważ zakres tematyczny zajęć wydał mi się 
bardzo interesujący i niezwykle przydatny na obecnym etapie mojego życia. uznałam, że 
nabyte podczas zajęć umiejętności będą bardzo pomocne w realizacji moich codzien-
nych zobowiązań wykonywanych na rzecz organizacji pozarządowych, ale również we-
sprą mój rozwój zawodowy. ponadto liczyłam, że akademia umożliwi mi poznanie osób, 
które wyznają podobne do moich wartości, natomiast realizują się działając w różnych 
obszarach merytorycznych. i nie zawiodłam się.

najbardziej w mojej pamięci pozostaną zajęcia, które pokazały jak wpisać cele i codzien-
ne działania w wartości, którymi kierujemy się w życiu. w ten sposób naturalnie wydłu-
żamy żywotność naszych planów i stają się one częścią większego planu na życie. warto-
ściowym uzupełnieniem zajęć teoretyczno-warsztatowych były spotkania z gośćmi, któ-
rzy opowiadali uczestnikom akademii o swoim doświadczeniu zawodowym, procesie 
rozwoju osobistego, szczególnych osiągnięciach i motywacjach do działania. 

z zajęć na akademii i panującej tam atmosfery zaczerpnęłam inspirację do dalszego 
działania. jest to wartość dodana, którą trudno uzyskać wyłącznie pochłaniając bizneso-
we bestsellery polecane przez światowych czy polskich liderów.  

udział w akademii poleciłabym osobom, które rozpoczęły swoją przygodę z nGos bądź 
karierę zawodową i czują potrzebę rozwinięcia swoich umiejętności liderskich. akade-
mia pozwala odkryć cechy i umiejętności, które są niezwykle istotne w dynamicznym 
świecie działalności społecznej oraz pokazuje jak odnaleźć swoją rolę w środowisku,  
w którym funkcjonujemy.
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KRZYSZTOF 
JABŁOŃSKI

Geograf cywilizacji, artysta, konfe-
ransjer, współautor Konserwy  

(niepoprawneRadio, kontestacja). 
działa w koLibrze, klubie Gazety  

Polskiej, prowadzi szkolenia  
dla młodzieży.

Nie pamiętając dawnej wielkości, 
nie znamy możliwości, które w nas 
drzemią. to się tyczy także  mojego 

miasta, które mimo świetnego  
położenia i bogatych tradycji  
rzemieślniczych, nie korzysta  

ze swego potencjału. staram się  
aktywizować obywateli, inicjować 

czy wspierać działania wykraczające 
poza obecne ograniczenia.

każdy chyba wie ile dzieli pomysł od skutecznej realizacji. w stanach zjednoczo-
nych mówi się wręcz, że nie można być dobrym przedsiębiorcą, jeżeli nie zban-
krutowało	się	kilkukrotnie.	Faktycznie	jest	tak	w	wielu	dziedzinach.	Zawsze	poja-
wiają się kłopoty nieprzewidziane, a przepracowywanie kolejnych kryzysów jest 
długotrwałe. studiowanie i praktyczne zrozumienie przykładów z książek również. 

na akademię przyszedłem, jak większość uczestników, z pewnym zasobem wie-
dzy i doświadczeń. chciałem je zweryfikować, uzupełnić, porównać. dzięki temu 
zyskałem na pewności. najważniejsze jest jednak to, że otrzymałem konkretne 
narzędzia, które pozwalają przekuć wiedzę na umiejętności organizacyjne. mam 
nadzieję, że uda mi się dzięki temu zwiększyć skalę działań. 

chcę łączyć różne środowiska we wspólnym działaniu na rzecz pabianic. jeżeli 
udałoby się to zrobić doświadczenia te mogłyby zainspirować inne ośrodki – za-
równo te większe, jak i te mniejsze. ożywienie życia gospodarczego i aktywizacja 
obywateli jest w wielu miejscach potrzebna.

„otrzymAłem konkretne nArzędziA, które pozwAlAją przekuć wiedzę 
nA umiejętności orgAnizAcyjne.”

migawka41@gmail.com 
796 175 193

paBianice/kraków
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JAKuB JASICA

Jestem osobą otwartą na kontakt 
z ludźmi, dlatego cały czas angażuję 

się w działalność społeczną 
na swojej uczelni. 

Najwięcej swojego czasu poświęcam  
na promowanie przedsiębiorczo-

ści wśród studentów. Organizuję 
szkolenia, spotkania z inspirującymi 
ludźmi, a także dbam o dobre rela-

cje z instytucjami, które wspierają 
absolwentów na rynku pracy.

zdecydowałem się na udział w akademii, ponieważ chciałem poznać ciekawe, ak-
tywne osoby działające społecznie. Liczyłem na sporą dawkę wiedzy, szczególnie 
interesowały mnie sposoby motywowania i angażowania zespołu. czas spędzony 
na akademii sobieskiego w pełni spełnił moje oczekiwania.

akademia dała mi możliwość podniesienia swoich umiejętności liderskich. in-
stytut sobieskiego dał nam wyjątkową okazje, szczególnie liderom na początku 
swojej ścieżki, aby poznać swoje mocne i słabe strony i uniknąć błędów przy bu-
dowaniu zespołu i prowadzeniu projektów. każdy uczestnik mógł od razu zasto-
sować nabytą wiedzę, ponieważ po każdym wykładzie były ćwiczenia bazujące  
na poznanych materiałach.

najwięcej zyskałem na zajęciach poświęconych zarządzaniu projektami. prowa-
dzone przez profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem zmotywowały mnie 
do samodzielnej pracy nad zgłębianiem tego tematu.  Bardzo wartościowe były 
też ćwiczenia z negocjacji, które oddawały bardzo realną sytuację negocjacji   
w codziennym życiu. 

dzięki akademii zyskałem więcej pewności siebie, mam większą świadomość sie-
bie jako lidera. wiedza zdobyta na warsztatach pozwala na inspirowanie moich 
współpracowników. jednym z największych plusów akademii są uczestnicy, którzy 
mają bogate doświadczenie i są dużą inspiracją w codziennym życiu.

po akademii sobieskiego chciałbym rozwijać swoją karierę w obszarze pmo i pro-
ject management.

„AkAdemiA to miejSce, w którym możnA doStAć 
konkretną dAwkę motywAcji.”

kuba.jasica@gmail.com
linkedin.com/in/jakub-jasica

warszawa



AKADEMIA
SOBIESKIEGO

akademia@sobieski.org.pl AKADEMIA
SOBIESKIEGO

19 / 31

KRZYSZTOF 
KOWAlIK

Jestem aktywistą rowerowym. 
Po godzinach zajmuję się działaniem 

na rzecz zwiększania jawności  
i racjonalności wydatkowania  

publicznych pieniędzy.

Działam w Lublinie, gdzie odpo-
wiadam za program porozumienie 
rowerowe.  celem tego programu 

jest zmiana miasta na przyjazne  
dla rowerzystów. Równocześnie 

współtworzę unikatowy na skalę 
Polski program praktycznej  

edukacji rowerowej.

zdecydowałem się na udział w akademii, ponieważ chciałem rozwinąć moje 
umiejętności jako lidera. czułem, że wiele prowadzonych przeze mnie działań 
mógłbym zrealizować lepiej. nie znałem jednak odpowiednich narzędzi.

najbardziej zapamiętam zajęcia prowadzone przez piotra jaworskiego, który 
idealnie potrafił połączyć moment nauki i chwile rozprężenia. jest to człowiek 
o ogromnej wiedzy w dziedzinie zarządzania projektami i rozwoju osobistego.

akademia była znakomitą okazją by poznać nowe osoby, często o odmiennych 
poglądach. inspirujące było spotkania osób z różnych branży, które w różny 
sposób osiągnęły sukces. pamiętać będę szczególnie spotkanie z tomaszem 
Grzywaczewskim, który udokumentował pozostałości gułagów wzdłuż drogi 
Śmierci.

dzięki akademii nauczyłem się lepiej określać cele i organizować pracę. pozna-
łem lepiej moje dobre i złe strony. teraz już wiem, że są rzeczy, które mogę zro-
bić perfekcyjnie i takie, które inni zrobią znacznie lepiej. w trakcie akademii 
poświęcaliśmy także czas by przemyśleć swoje cele życiowe. rozmowa o nich z 
moją partnerką pozwoliła uporządkować nasze wspólne życie.

po ukończeniu akademii dostałem zastrzyk energii, dla dalszej działalności. 
dzięki zdobytej wiedzy moja organizacja zaczęła efektywniej realizować swoje 
cele. zmiany odczułem także w życiu prywatnym.

poleciłbym udział w akademii każdemu kto chce się rozwijać, by zmieniać swoje 
otoczenie. dostaniecie nie tylko odpowiednie narzędzia, ale i energię do dzia-
łania.

„terAz już wiem, że Są rzeczy, które mogę zrobić perfekcyjnie i tAkie, 
które inni zrobią znAcznie lepiej.”

krzysztof.kowalik@ekolublin.pl 
508 087 959

LuBLin
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GRZEGORZ 
lEMIECHA

Jestem osobą kreatywną i otwartą 
na nowe wyzwania. Od 2010 r. 

pełnię funkcję wójta Gminy zakrzówek. 
Prywatnie jestem mężem i ojcem 

 dwóch córek, razem z żoną prowa-
dzimy gospodarstwo agroturystyczne. 

W ostatnich latach związany  
z regionalną polityką i samorządem 

a jeszcze wcześniej z sektorem  
bankowym. Współtworzyłem kilka  

organizacji i stowarzyszeń działają-
cych na rzecz rozwoju regionu  

a także integracji lokalnych  
społeczności. 

zdecydowałem się na udział w akademii, ponieważ chciałem poznać ciekawych 
ludzi i uczyć się od nich jak stawać się lepszym liderem poprzez poznanie swo-
ich mocnych i słabych stron. 

szczególnie spodobał mi się ii zjazd poświęcony roli lidera w budowaniu i orga-
nizowaniu pracy zespołu oraz  struktury i efektywniej komunikacji między sobą. 
najbardziej zapamiętam fantastyczną atmosferę i warsztatową pracę w grupach, 
gdzie nauczyliśmy się budować zwycięską drużynę.

w akademii nauczyłem się jak zaplanować dalszy rozwój osobisty, zawodowy  
i społeczny. szczególnie zapamiętałem jak ważna jest prawda i pokora w pra-
cy lidera. po ukończeniu akademii zainspirowany jej uczestnikami, wykładowca-
mi oraz trenerami podjąłem dalszą pracę nad sobą i wciąż doskonale umiejęt-
ności menadżerskie. staram się także odnaleźć równowagę pomiędzy życiem za-
wodowym i prywatnym. 

poleciłbym udział w akademii ludziom z pasją, chęcią i motywacją do działania, 
tak aby potrafili wprowadzać realne i trwałe zmiany w swoich lokalnych środo-
wiskach. wiem to z doświadczenia, że aby zapalać innych trzeba samemu płonąć-
….i mieć zapał.

„w AkAdemii  SobieSkiego SpotkAłem inSpirujących ludzi, 
zrozumiAłem jAk wAżnA jeSt prAcA w zeSpole i nAuczyłem Się 

jAk Skutecznie nim kierowAć.”

lemiecha@interia.pl

zakrzówek
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„w dziSiejSzych czASAch, kiedy to umiejętności miękkie Są mocno 
zAniedbywAne w StAndArdowej edukAcji, wykłAdowcy 

w profeSjonAlny SpoSób przekAzAli nAm Swoją wiedzę, którą 
mogliśmy przeteStowAć i udoSkonAlić pod ich okiem.”

MACIEJ lETKIEWICZ

Działacz sektora pozarządowego, 
zaangażowany w działalność 

w środowisku konserwatywno- 
-liberalnym. zawodowo związany 

z doradztwem podatkowym.

członek stowarzyszenia KoLiber.  
Organizator konferencji naukowych 

i spotkań z pierwszoplanowymi  
postaciami życia społeczno- 

-politycznego. sprawował funkcję 
Prezesa koLiber kraków w latach 

2014/2015. Obecnie jako i Wiceprezes 
stowarzyszenia zajmuje się  

zarządzaniem centrum analiz.

zdecydowałem się na udział w akademii, ponieważ uważam, że musimy sami za-
dbać o własną przyszłość. możemy dokonać tego tylko poprzez aktywny udział 
w kreowaniu życia społecznego oraz podnoszenie swoich kompetencji i wiedzy. 
akademia sobieskiego to świetna okazja by zadbać o swoją przyszłość, poprzez 
zmianę siebie na lepsze.

szczególnie spodobał mi  się zjazd poświęcony technikom negocjacyjnym, gdyż 
to właśnie wtedy mogliśmy nabyć konkretne umiejętności, które przydadzą się  
w naszym przyszłym życiu. w dzisiejszych czasach, kiedy to umiejętności mięk-
kie są mocno zaniedbywane w standardowej edukacji, wykładowcy tego zjazdu 
w profesjonalny sposób przekazali nam swoją wiedzę, którą mogliśmy przetesto-
wać i udoskonalić pod ich okiem. 

po ukończeniu akademii zajmę się dalszą aktywnością w sektorze pozarządo-
wym, zwłaszcza w środowisku konserwatywno-liberalnym. wiem, że dzięki do-
świadczeniom nabytym podczas zjazdów będę w stanie to robić jeszcze efektyw-
niej. 

polecam akademię każdemu, kto chciałby podnieść swoje kompetencje i mieć 
możliwość jeszcze skuteczniej realizować swoje cele.  Per aspera ad astra.

maciejletkiewicz@gmail.com
linkedin.com/in/maciej-letkiewicz 

kraków
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„AkAdemiA SobieSkiego to doSkonAły StArt nA ścieżce SAmorozwoju. 
kAżdego dniA od jej zAkończeniA, pogłębiAm Swoją wiedzę i doświAd-
czenie, korzyStAjąc z podpowiedzi i inSpirAcji otrzymAnych od tre-

nerów podczAS wArSztAtów.”

ADAM AlEKSANDER 
ORŁOWSKI

Jestem mieszkańcem szczecina, 
który interesuje się życiem kultu-

ralnym oraz politycznym miasta. 
Jestem katolikiem zaangażowanym 

we wspólnoty religijne.

Animuję wspólnotę duszpaster-
stwa akademickiego, np. współtwo-
rząc grupę biegową „2tm 4,7”. Party-
cypuję w wydarzeniach o tematyce 

polityczno-społeczno-ekonomicznej 
np. kongresie „Polska Wielki  

Projekt”. Organizowałem imprezy 
muzyczno-artystyczne.

akademia sobieskiego od razu wzbudziła moje zainteresowanie przez skojarze-
nie z instytutem sobieskiego. kiedy zapoznałem się z programem, który w dużej 
mierze traktował o samorozwoju lidera lokalnych środowisk, wiedziałem że to dla 
mnie i postanowiłem się zgłosić. już pierwszy zjazd wywrócił mi mój pogląd na 
osobę lidera do góry nogami. Genialnym doświadczeniem okazały się również gry 
negocjacyjne, podczas których świetnie się bawiąc mogłem poznać podstawowe 
techniki i strategie negocjacji, co zaowocowało pragnieniem poszerzania wiedzy 
w tym kierunku. na pewno zapamiętam wykłady z interesującymi ludźmi taki-
mi jak radosław pyffel czy tomasz Grzywaczewski, którzy w szczególny i inspiru-
jący sposób zwrócili naszą uwagę na „państwo Środka”. do tej pory wspominam 
świetną atmosferę, panującą wśród uczestników i organizatorów oraz pierwsze 
wyjście integracyjne, gdzie podczas rozgrywki w Laser tag mogliśmy poznać sie-
bie	w	warunkach	walki	;-).

dzięki akademii poprawiłem swoje umiejętności interpersonalne, zdobyłem pod-
stawową wiedzę odnośnie rozwoju osobistego czy sztuki negocjacji, ale przede 
wszystkim otrzymałem ogromną dawkę motywacji i inspiracji do działania oraz 
odnotowałem znaczący wzrost pewności siebie. wszystko to, czego się dowie-
działem, staram się wprowadzać w życie strategią małych kroków, a pierwsze 
efekty już zaczynają być widoczne. prawdopodobnie właśnie uczestnictwo w aka-
demii przyczyniło się do powstania m.in. wcześniej wymienionej grupy biego-
wej, a ja sam zmieniłem pracę i wynegocjowałem lepsze warunki zatrudnienia.
akademia sobieskiego to doskonały start na ścieżce samorozwoju. każdego dnia  
od jej zakończenia, pogłębiam swoją wiedzę i doświadczenie, korzystając z pod-
powiedzi i inspiracji otrzymanych od trenerów podczas warsztatów.polecam 
udział w tym projekcie każdemu kto chce rozwijać swoją osobowość zgodnie  
z wartościami typowymi dla naszej polskiej, szlachetnej tradycji. warto w ten 
sposób zainwestować w siebie i wyjść poza strefę komfortu, w końcu per aspe-
ra ad astra!

orlo.adam@gmail.com

szczecin
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MICHAŁ 
PRZEPIÓRKA

Jestem działaczem społecznym 
oraz pracownikiem samorządo-

wym. Wiem, co chcę osiągnąć 
i wytrwale do tego dążę. 

Założyłem pierwszy inkubator 
przedsiębiorczości w Lublinie. 

zorganizowałem wiele akcji  
społecznych, konferencji o zasięgu 

lokalnym czy krajowym.  Jako oficer 
rowerowy Lublina wdrożyłem  

system roweru miejskiego oraz  
wiele ułatwień dla cyklistów.

„kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, 
nigdy ich nie oSiągnie.”

michal.przepiorka@gmail.com
798 601 885

LuBLin

zdecydowałem się na udział w akademii, ponieważ ważny jest dla mnie dalszy roz-
wój i zdobycie nowej wiedzy od najlepszych trenerów. w swoim doświadczeniu zawo-
dowym pełniłem funkcje prezesa fundacji i stowarzyszenia, trenera, mentora, dorad-
cy. prowadziłem wiele szkoleń, głównie o tematyce biznesowej. jestem współauto-
rem system roweru miejskiego, konsultantem strategii realizacji systemu dróg rowe-
rowych	w	Lublinie.	Zrealizowałem	wiele	akcji	promujących	jazdę	rowerem	(Rowerem	
na	uczelnię,	Rowerem	do	pracy)	oraz	akcji	charytatywnych	(Oddaj	stary	rower).	Od	
2015 roku pełnię funkcję konsultanta zarządu powiatu Świdnickiego, a także konsul-
tanta szlaku Green Velo. uczestniczyłem w rządowym zespole ds. zmian w przepisach 
dot. rowerzystów m.in  zaproponowałem zmiany w dwóch ustawach.

w swojej działalności na każdym poziomie społecznym, politycznym, czy bizneso-
wym staram się inspirować inne osoby, pokazywać im możliwości ulepszenia ich 
pomysłu. wiem, co chcę osiągnąć przez dane działanie i wytrwale do tego dążę.  
za seneką kieruję się przekonaniem, że jeśli nie wiemy, gdzie chcemy dopłynąć, na-
wet pomyślne wiatry nam nie pomogą. tym bardziej cenię jasne i konkretne cele. wy-
różnia mnie odwaga w działaniu. chcę jeszcze lepiej zarządzać ludźmi, tak aby było mi 
łatwiej ich przekonać do moich pomysłów. 

szczególnie spodobał mi się zjazd poświęcony technikom negocjacyjnym, gdyż zdoby-
łem nową wiedzę i umiejętności. najbardziej zapamiętam atmosferę, doskonałą or-
ganizację i profesjonalnych trenerów.

w akademii nauczyłem się jak wykorzystać lepiej posiadaną już wiedzę i umiejętno-
ści. poznałem też wielu ciekawych ludzi, zarówno wśród uczestników jak i prelegen-
tów. zostałem zainspirowany do dalszego działania.

po ukończeniu akademii planuję realizację kolejnych projektów. poleciłbym udział  
w akademii osobom, które chcą się dalej rozwijać, uczyć od najlepszych i poznać 
nowe interesujące osoby.
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„uczeStnictwo w AkAdemii pokAzuje, jAk Szybko i SprAwnie wdrożyć 
nASze plAny w życie, by cieSzyć Się ich owocAmi nAjdłużej jAk to tyl-

ko jeSt możliwe.”

MATEuSZ 
ROZMIAREK 

samorządowiec i najmłodszy rad-
ny Miasta poznania Vii kadencji, 

który od wielu lat działa społecznie 
i charytatywnie na rzecz lokalnej 

społeczności.

Z mojej inicjatywy w poznaniu 
wdrożono elektroniczny rejestr 

umów, umożliwiający mieszkańcom 
samodzielne sprawdzanie i odno-

szenie się do konkretnych wydatków 
miasta. Jako miejski radny zajmuję 

się także kulturą, sportem,  
budżetem oraz finansami.

mateusz.rozmiarek@wp.pl
697-394-049

fb.com/rozmiarek-mateusz

poznań

zdecydowałem się na udział w akademii ze względu na jej szeroki wachlarz 
zajęć,	który	z	mojego	punktu	widzenia	był	idealnie	skierowany	do	młodych	ludzi	
interesujących się tematyką samorządową i pragnących stopniowo podnosić 
swoje	umiejętności	i	kwalifikacje.	Okres	lat	studenckich	i	pierwsze	lata	po	wkroc-
zeniu	na	rynek	pracy	są	idealnym	momentem,	by	zadbać	o	swój	rozwój	osobisty	 
i	przekonać	się,	czy	to	co	robimy	ma	sens	i	sprawia	nam	jednocześnie	przyjemność.	
cykl profesjonalnych zajęć prowadzonych w ramach akademii przez osoby z dużym 
doświadczeniem,	mające	na	swoim	koncie	pasmo	sukcesów	zawodowych	i	prywat-
nych, pozwala spojrzeć na nasze działania z bardzo szerokiej perspektywy. spot-
kania	te	nie	tylko	inspirowały,	ale	także	skutkowały	szeregiem	nowych	pomysłów,	
które	 w	 sposób	 łatwy	 i	 skuteczny	 można	 było	 zastosować	 później	 w	 praktyce.	
Szczególnie	 spodobał	 mi	 się	 zjazd	 poświęcony	 warsztatom	 negocjacyjnym,	
których	różnorodność	bardzo	często	wymagała	od	uczestników	dużego	skupienia	 
i	opanowania.	Na	zakończenie	zajęć	każda	z	osób	otrzymała	od	prowadzących	prak-
tyczne	 wskazówki,	 umożliwiające	 weryfikację	 naszych	 przyzwyczajeń	 i	 zdolności	 
w tym zakresie. 

po ukończeniu akademii czuję się pewniej w pracy grupowej, uzyskałem dużą 
ilość	narzędzi	możliwych	do	wykorzystania	w	celu	motywowania	oraz	zwiększenia	
efektywności	 różnego	 rodzaju	 działań,	 a	 także	 podniosłem	 swoje	 kompetencje	 
w zakresie kierowania zespołem. 

Poleciłbym	udział	w	Akademii	osobom	ambitnym,	aktywnym,	pełnym	pasji,	które	
poświęcają	w	swoim	życiu	wiele	czasu	na	działania	 i	wiedzą,	 że	choć	 ich	praca	
przynosi	 efekty,	 to	 zawsze	 należy	 szukać	 możliwości,	 które	 te	 efekty	 rozszerzą	 
w	sposób	maksymalny	i	trwały.	 John	Lennon	powiedział	kiedyś,	że	„życie	to	coś,	
co	 dzieje	 się	 obok	 nas,	 gdy	 jesteśmy	 zajęci	 układaniem	 planów”.	 Uczestnictwo	 
w akademii pokazuje, jak te plany szybko i sprawnie wdrożyć w życie, by cieszyć się 
ich owocami najdłużej jak to tylko jest możliwe.
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MONIKA SOBCZAK

Jestem działaczem społecznym  
i studenckim związanym z najwięk-

szą organizacją studencką w Polsce, 
niezależnym zrzeszeniem  

studentów.  

W moim mieście organizuję debaty  
poruszające tematy polityczne,  

historyczne i ekonomiczne, wyda-
rzenia związane z upamiętnianiem 
zapomnianych bohaterów naszych 
dziejów jak np. Żołnierze Wyklęci, 

propaguję wiedzę o ważnych  
wydarzeniach z kart historii,  

organizuję zbiórki krwi.

zdecydowałam się na udział w akademii sobieskiego, ponieważ najtrudniejszą 
sztuką przewodzenia jest przewodzenie samemu sobie. jej opanowanie stanowi 
klucz do sukcesu całego zespołu. 

dzięki uczestnictwie w akademii sobieskiego poznałam wiele inspirujących osób 
i wybitnych ekspertów, nabyłam umiejętności liderskie na najwyższym poziomie, 
a także miałam kontakt z osobami o podobnych pasjach i zainteresowaniach. 
dzięki warsztatom z tutorami i trenerami miałam możliwość spojrzenia na swoje 
działania z wielu perspektyw.

po ukończeniu akademii sobieskiego zamierzam wykorzystać przekazaną mi wie-
dzę i nabyte umiejętności, aby skuteczniej angażować ludzi wokół postawionych 
celów, wzmacniać swój wpływ w środowisku, lepiej zarządzać zespołem i utrzy-
mywać jego motywację oraz budować dialog.

poleciłabym udział w akademii sobieskiego osobom dynamicznym, kreatywnym 
i z wizją, które chcą rozwijać swoje pasje i umiejętności liderskie, by osiągać 
wyznaczone cele, a w dalszej perspektywie, przekazywać zdobytą wiedzę innym  
w celu kształtowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

„dzięki wArSztAtom z tutorAmi i trenerAmi miAłAm możliwość 
SpojrzeniA nA Swoje dziAłAniA z wielu perSpektyw.”

monika.sobczak@nzs.org.pl
500 494 360

warszawa
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AlEKSANDRA 
STęPKOWSKA

Działam w środowisku akademic-
kim na jednej z krakowskich uczelni 

technicznych oraz współpracuję 
z branżą oil & gas. 

Zajmuję się ułatwianiem studen-
tom zdobywania praktycznych 

umiejętności inżynierskich, 
oraz wkraczania na rynek pracy.  
nawiązuję współpracę z firmami 

branżowymi, dbam o ich obecność 
na uczelni, a także organizuję  

programy edukacyjne.

decyzję o udziale w akademii podjęłam, ponieważ zależało mi na zdobyciu na-
rzędzi w celu realizacji przedsięwzięć oraz rozwoju umiejętności miękkich.  
największe wrażenie wywarły na mnie zajęcia z technik negocjacji oraz dynami-
ka	zmian	początkowych	założeń.	Fascynujące	było	silne	ujawnianie	się	 indywi-
dualnych cech i zmiany ról w grupach podczas momentów zwrotnych. a jednak 
można odczuć pewien niedosyt przy dużej ilości materiału zrealizowanej w krót-
kim czasie.

szczególnie interesujące było szkolenie, podczas którego sprawdzaliśmy jak 
istotna jest organizacja zespołu, rola lidera, a także przeprowadzaliśmy anali-
zę projektów. 

akademia zwraca uwagę nie tylko na rozwój osoby lidera, ale przede wszystkim 
uczy jak działać, by robić to efektywnie i wraz ze swoją załogą osiągać założone 
cele i kolejne projekty. dzięki akademii nauczyłam się sprawnie zarządzać nie tyl-
ko zespołem, ale i całymi przedsięwzięciami. teraz wiem, że kluczem do sukcesu 
jest właściwa motywacja oraz sprawnie działająca drużyna. 

wciąż widzę wiele problemów oraz odczuwam niedosyt, więc nie brakuje no-
wych pomysłów i usprawnień do realizacji. nowy program edukacyjny, konferen-
cja, portal - to pomysły na najbliższy czas. rzuciłam się w wir pracy, ale akade-
mia dostarczyła mi niezbędnych narzędzi do utrzymania się na powierzchni. te-
raz wiem, że ten statek wraz z załogą nie zboczy z kursu, ponieważ zawsze na ho-
ryzoncie będzie latarnia w postaci porad mentorów. Bez wątpienia jest to naj-
ważniejszą wartością dodaną.

poleciłabym udział w akademii każdemu, komu nie brakuje pomysłów. każde-
mu, kto posiada motywację do działania, chciałby podnieść poziom skuteczności 
oraz usprawnić swoją pracę niewątpliwie przyda się wiedza nabyta w ciągu szko-
leń podczas akademii. 

„nowy progrAm edukAcyjny, konferencjA, portAl - to pomySły nA 
nAjbliżSzy czAS. rzuciłAm Się w wir prAcy, Ale AkAdemiA doStArczyłA 

mi niezbędnych nArzędzi do utrzymAniA Się nA powierzchni.”

stepkowska.ola@gmail.com
linkedin.com/in/aleksandrastepkowska

Gdańsk/kraków
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cOLLeGiUM WrAtisLAVieNse

warsztaty podczas akademii sobieskiego poprowadziło collegium wratislaviense, wiodący ośrodek edukacji spersona-
lizowanej, specjalizujący się w metodach mentoringu oraz tutoringu. collegium od 2010 roku realizuje autorskie progra-
my rozwojowe takie jak szkoła mentorów, szkoła tutorów, szkoła tutorów akademickich, które regularnie uzyskują wy-
sokie noty od absolwentów, których liczba przekroczyła już 1000 osób.

zespół collegium to kilkunastoosobowe grono doświadczonych i dynamicznych ekspertów, wykładowców i trenerów, 
którzy	oferują	profesjonalne	i	integralne	wsparcie:	inspirującą	wiedzę	i	idee,	skuteczne	narzędzia	i	metody	pracy,	ożyw-
czą refleksję, budujące doświadczenie współpracy. kompetencje zespołu pracowników i współpracowników collegium 
potwierdzają	dyplomy	i	certyfikaty	takich	instytucji	jak:	Uniwersytet	Oksfordzki,	Uniwersytet	Stanfordzki,	IESE	Business	
school, uniwersytet warszawski, uniwersytet wrocławski, polska agencja rozwoju przedsiębiorczości, Bank Światowy, 
komisja europejska. collegium swoim działaniem obejmuje teren całej polski, nasze działania realizowaliśmy dotych-
czas m.in. w warszawie, krakowie, poznaniu, Gdańsku, Gdyni, szczecinie, toruniu, Bydgoszczy, łodzi, częstochowie, ka-
towicach, zielonej Górze, krośnie. collegium wratislaviense jest organizatorem ogólnopolskiego kongresu tutoringu 
oraz partnerem merytorycznym publikacji dotyczących metod edukacji spersonalizowanej wydawanych przez wolters 
kluwer. collegium należy rozumieć jako wspólnotę aktywnych osób, które chcą się doskonalić, także jako przestrzeń  
do	spotkań	różnych	środowisk:	edukacyjnego,	naukowego,	społecznego,	biznesowego;	Wratislaviense	oznacza	nawią-
zanie do najlepszych wrocławskich i europejskich tradycji kulturalnych i edukacyjnych, to także wrocławska otwartość 
na ludzi i umiejętności.
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treNerZY AKADeMii sOBiesKieGO

piotr czekierda

piotr czekierda jest współzałożycielem collegium wra-
tislaviense,	Meli	Melum	oraz	 Fundacji	 Rodzina	 i	 Przed-
siębiorczość. od 2016 roku, z nominacji ministra nauki  
i szkolnictwa wyższego, zasiada w radzie kuratorów za-
kładu narodowego im. ossolińskich. piotr czekierda jest 
także członkiem rady partycypacyjnej przy prezydencie 
wrocławia, rady interesariuszy instytutu politologii uni-
wersytetu wrocławskiego oraz ekspertem centrum ana-
liz klubu jagiellońskiego. pełnił rolę jurora w konkursie 
mikrograntów europejskiej stolicy kultury wrocław 2016. 
jako pracownik domu spotkań im. angelusa silesiusa zo-
stał w 2003 roku laureatem nagrody Głównej pro publi-
co Bono dla najlepszej Lokalnej inicjatywy edukacyjnej. 
W	latach	2006	–	2008	był	tutorem	Programu	Liderzy	PAFW	
realizowanego przez stowarzyszenie „szkoła Liderów”.  
w czerwcu 2014 roku, jako członek – założyciel stowarzy-
szenia na rzecz edukacji i rodziny „nurt”, został laure-
atem nagrody prezydenta wrocławia za zorganizowanie 
wrocławskiego orszaku trzech króli, którego był inicjato-
rem.	Piotr	pełnił	także	rolę	mentora	w	MIT	Enterprise	Fo-
rum poland. piotr czekierda był także nominowany w ple-
biscycie Gazety wrocławskiej polska the times na sku-
tecznego menedżera 2015 roku.

piotr Jaworski

certyfikowany audytor, coach, mentor oraz trener z bli-
sko 15-letnim doświadczeniem. uznany ekspert w zakre-
sie systemów zarządzania i kontroli oraz funduszy unij-
nych. Bogate doświadczenie w tym zakresie zaczął zdo-
bywać	 już	od	końca	 lat	 90-tych	 jako	 koordynator	Pro-
gramu europejskiego w instytucie spraw publicznych. 
po zakończeniu konfliktu na Bałkanach wdrażał plan 
pokojowy jako pracownik oBwe w kosovie, serbii i ma-
cedonii. szef zespołów audytu w największych polskich 
przedsiębiorstwach oraz agencji rządowej. jako właści-
ciel firmy doradczej pera wdrażał systemy zarządza-
nia ryzykiem w największych polskich miastach i uczel-
niach. współzałożyciel miejsca otwartego coachingu. 
uzyskał status eksperta dG reGio komisji europejskiej. 
autor i ewaluator strategii rozwoju lokalnego na terenie 
całego kraju. również jako coach i mentor szczególnie 
interesuje się kwestią skuteczności w określaniu i osią-
ganiu celów swoich klientów.
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Krzysztof słaboń

certyfikowany trener, konsultant, mentor i tutor. przepro-
wadził około 1700 godzin szkoleń dla ponad 100 szkół, firm 
i organizacji w całej polsce. wieloletni dyrektor artystycz-
ny	Slot	Art	Festiwal.

kilkanaście lat doświadczenia w budowaniu zespołów oraz 
kierowaniu organizacjami pozarządowymi i biznesowymi.

specjalizuje się we wspieraniu procesów wdrażania pro-
gramów tutoringowych i mentoringowych w szkołach i fir-
mach	(min.	Gimnazjum	58	w	Poznaniu,	Zespół	Szkół	Inte-
gracyjnych	we	Wrocławiu,	Enea	Operator,	Fressenius	Kabi).

ważne dla niego tematy to rozwój człowieka, komunikacja, 
edukacja	spersonalizowana	(mentoring	i	tutoring),	myśle-
nie strategiczne i budowanie organizacji uczących się.

Bartosz fingas

Bartosz jest tutorem i trenerem w collegium oraz zaj-
muje się organizacją ogólnopolskiego kongresu tuto-
ringu. Bartosz prowadzi szkolenia z zakresu tutorin-
gu w ramach otwartej szkoły tutorów, a także jako tre-
ner i konsultant w ramach programów wdrożeniowych  
dla	szkół	i	uczelni	wyższych	(m.in.	UW,	UG).	Posiada	rów-
nież doświadczenie we wdrażaniu mentoringu w ad-
ministracji	 (MSW)	 i	 biznesie	 (m.in.	 Enea).	 Posiada	 do-
świadczenie prawie 1000 zrealizowanych godzin szkole-
niowych. oprócz prowadzenia szkoleń, Bartosz pracuje  
z młodzieżą i studentami w ramach programów tutor-
skich i liderskich takich jak program tutor czy akademia 
Liderów. jest autorem kilku artykułów na temat tutor-
ningu i mentoringu oraz współredaktorem książki tuto-
ring. teoria, praktyka, studia przypadków. corocznie kie-
ruje organizacją ogólnopolskiego kongresu tutoringu.

treNerZY AKADeMii sOBiesKieGO
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OrGANiZAtOrZY

KAMiL MOsKWiK
asystent zjazdÓw

JULitA WiLcZeK
koordynator projektu

rAfAŁ ADAMcZeWsKi
asystent koordynatora

NAtALiA ŁUcZAK
oBsłuGa Biurowa

Redakcja	i	korekta	materiałów:	Julita	Wilczek
Zdjęcia	(z	wyjątkiem	zdjęcia	P.	Czekierdy):	Piotr	Gilarski
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iNstYtUt sOBiesKieGO

instytut sobieskiego jest największym, działającym od ponad dekady, prawicowym polskim think-tankiem.
naszą misją jest tworzenie idei dla polski. idei opartych na przekonaniu o potrzebie budowy w polsce suwerennej repu-
bliki, silnego, sprawnego, ale też i ograniczonego państwa, które gwarantuje swobodę gospodarczą oraz zapewnia zacho-
wanie równowagi pomiędzy wolnością i odpowiedzialnością obywatelską. państwa zapewniającego ład społeczny ufundo-
wany na prawie naturalnym i chrześcijańskim dziedzictwie narodowym oraz ogólnoludzkich wartościach.

tworzymy idee dla polski – bowiem hołdujemy zasadzie, że odpowiedzialność za dobrobyt ojczyzny zaczyna się od pracy 
nas samych. polska wolna, zamożna i solidarna może jedynie być owocem naszych wspólnych wysiłków, naszego patrio-
tyzmu, w tym również patriotyzmu gospodarczego.

polskie państwo potrzebuje wielu gruntownie przemyślanych i konsekwentnie przeprowadzonych zmian, aby potencjał 
drzemiący w polakach mógł się w pełni zrealizować. nie będzie to możliwe bez zasadniczego uzdrowienia instytucji na-
szego państwa, ale także bez udziału w procesie odnowy kraju obywateli – świadomych swoich praw i powinności. zapra-
szamy do wspólnego budowania świadomości i tworzenia razem z nami idei dla polski!


