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Dołącz do światowych doradców 
papieża Franciszka
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Szczawnica



Zapraszamy liderów do tworzenia międzynarodowego Programu Masterclass Leadership 
opartego o nowy model rozwoju, o którym mówi papież Franciszek.W projekt włączyli się m.in.:
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Twoje doświadczenie i opinia ma znaczenie. Przekażemy ją papieżowi. 
Dołącz do rewolucji Franciszka! 

Kliknij i zobacz więcej
na kanale YouTube

www.popeleadership.org

W CZYM PAPIEŻ MOŻE POMÓC LIDEROM?

EKONOMIA FRANCISZKA
„Kryzysy,  podziały,  nierówności,  niesprawiedliwości,  w  coraz  większym  stopniu  stanowiące  zmorę  naszych  społeczności,  wyraźnie 
pokazują, że  pilnie  potrzebujemy  nowego  modelu  ekonomicznego  i  społecznego”.  Pragniemy  z  liderami  i  światowymi autorytetami 
współtworzyć  nowy  model  rozwoju  inspirowany  „ekonomią Franciszka”  oraz  najlepszą  wiedzą  jak  i  praktyką. 

MASTERCLASS LEADERSHIP WITH THE POPE
to globalny Program dla dojrzałych (30+ lat) i młodych (20 - 29 lat) liderów, reprezentujących przedsiębiorstwa, wspólnoty  lokalne, rządy,
szkoły, organizacje non-profit, rodziny i inne sfery wpływu.

Nie  jest  to  inicjatywa  religijna,  ale  Program  dla  wszystkich, którzy  wierzą w rozwój oparty o wartości. Papież został obok uznanych 
autorytetów jedną z „twarzy” projektu, ponieważ według badań agencji Edelman jest najbardziej autentycznym liderem świata.

15 ZASAD PRZYWÓDZTWA FRANCISZKA
Zainspirowany wystąpieniem papieża, Gary Hamel, jeden z czołowych autorytetów w dziedzinie leadership, 
opublikował na łamach Harvard Business, 15 ZASAD PRZYWÓDZTWA WEDŁUG PAPIEŻA FRANCISZKA. 
Papież wskazał na 15 słabości, z którymi zmaga się Kościół jako instytucja i przywódcy. Znalazły się wśród 
nich m.in: arogancja, nietolerancja, krótkowzroczność i małostkowość.

www.youtube.com/channel/UCfRFxY43CwsytcY4Es2nvSw

www.youtube.com/channel/UCfRFxY43CwsytcY4Es2nvSw



Przyjazdy, zakwaterowanie. Czas na SPA, zabiegi, masaże

Kolacja powitalna z muzyką z udziałem gości specjalnych 
oraz gospodarzami miejsca Rodziną Mańkowskich. 
Wprowadzenie do tematyki spotkań. 

! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w godzinach 
wystąpień prelegentów oraz nie ponoszą odpowiedzialności 

za zmiany w programie z przyczyn losowych

www.popeleadership.org

PROGRAM

CZWARTEK 17 października

Zapraszamy w dniach 17 - 20 października 2019 do Szczawnicy 

PIĄTEK 18 października

Śniadanie i czas wolny

Przyjazd 300 młodych liderów 

BLOK I   godz. 10.00 - 11.40

„Rozmowy z diabłem, czyli kwestia dobra i zła powraca” 
- w wykonaniu Jerzego Treli

„Ekonomia Franciszka”. Kościół: wspólnota czy mafia?
 - abp Grzegorz Ryś

15 zasad przywództwa papieża i 1 zasada Szymona Hołowni 
- Szymon Hołownia

Jak w stresie zachować orientację? - Bartosz Ostałowski 
(jedyny na świecie profesjonalny drifter, który samochód 
prowadzi stopami)

PRZERWA

BLOK II   godz. 12.00 - 13.30

Jak zostać politykiem nie będąc socjopatą? - prof. Jerzy Buzek

Droga na Harvard prostsza niż myślisz 
- dr hab Marcin Kilanowski  LL.M. (Harvard)

Jak być szczęśliwym liderem? - Beata Pawlikowska

Jakim  liderem jest papież Franciszek? - ks. Tomasz Trafny  
(Watykan, Papieska Rada ds. Kultury)



PRZERWA - obiad i praca w grupach z liderami biznesu,
Praca w zespołach 10 - osobowych - „Złap relację”. Młodzi 
liderzy mają szansę wygrać relację z dojrzałymi liderami i VIP

BLOK III  godz. 15.30 - 16.45

Wszyscy mamy wpływ choć nie wszyscy powinni. 
Janusz Gajos w rozmowie z Dorotą Wellman

Za jakie wartości warto umrzeć?” - Krzysztof Zanussi

Dlaczego wybitnie ambitne rzeczy, są przeważnie 
nieracjonalne - Jarosław Królewski - Synerise

PRZERWA

BLOK IV  godz. 17.15 - 18.30

Czego firmy mogą nauczyć się od jednostki specjalnej 
GROM? - NAVAL (GROM)

„Młodzi chcą być wierni, a nie są, Starzy chcą być niewierni, 
a nie mogą” - Prawda o seksie liderów - prof. Zbigniew 
Izdebski

Nie bój się! - Kamil Pawelski (Ekskluzywny Menel)

Ogłoszenie wyników konkursu „Złap relację”, 
wręczenie nagród

POŻEGNANIE I WYJAZD MŁODYCH LIDERÓW

Kolacja z koncertem

Śniadania

Wycieczka do wąwozu Homole, rowery, aktywny wypoczynek. 
Możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych zabiegów SPA 

Obiad

Rozwój, ale jaki czy warto umierać za iPhona?

Dyskusja z udziałem: prof. Jerzego Buzka, Sławomira 
Sierakowskiego, Jarosława Królewskiego (Synerise), 
Krajowej Izby Gospodarczej, Izby Przemysłowo - Handlowej 
i inni, wraz z uczestnikami

Przerwa

Bezpieczeństwo osobiste i w firmie w dobie wojny hybrydowej
- NAVAL (jednostki specjalne GROM)

Prawda o seksie liderów - prof. Zbigniew Izdebski

Kolacja z muzyką na żywo oraz rozmowy światopoglądowe
 

Śniadania 

Zwiedzanie muzeum rodziny Stadnickich, spacer, wizyta w pijalni 
wód leczniczych

Wyjazdy 
 

SOBOTA 19 października

NIEDZIELA 20 października

PIĄTEK ciąg dalszy



OFERTA 
PAKIETÓW

MASTERCLASS LEADERSHIP WITH THE POPE - 4 DNI (17 - 20 PAŹDZIERNIKA 2019)

UDZIAŁ
BEZ NOCLEGU

PAKIET I

2900 zł

MODRZEWIE PARK HOTEL*****
ul. Park Górny 2

www.mparkhotel.pl

PAKIET II

Pokój 2-os do pojedynczego wykorzystania

Apartament do pojedynczego wykorzystania

Miejsce w pokoju dwuosobowym

Miejsce w apartamencie dwuosobowym

6 150 zł

4 300 zł/os

4 950 zł/os

5 150 zł

HOTEL NAWIGATOR ***
ul. Zdrojowa 28

www.szczawnicanawigator.pl

Rezerwacje należy wysyłać na adres mailowy: e: rezerwacje@ctn.org.pl    t: (22) 425 11 66     m: 531 966 027
(w zgłoszeniu należy podać ilość osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kartę zgłoszeń przesyłamy e-mailem zwrotnym)

Pokój 2-os do pojedynczego wykorzystania

Apartament do pojedynczego wykorzystania

Miejsce w pokoju dwuosobowym

Miejsce w apartamencie dwuosobowym

4 100 zł

3 500 zł/os

3 700 zł/os

3 700 zł

PAKIET III

W pakiecie II i II transport busem na trasie PKP Kraków – Szczawnica i powrót jest w cenie pakietu. 
Przejazd limuzyną według oddzielnej wyceny.



Dzięki  międzynarodowym i krajowym eventom, 
warsztatom i spotkaniom oraz powstającej 
platformie www.PopeLeadership.org, 
umożliwiamy stałą wymianę wiedzy i doświadczeń 
między autorytetami, dojrzałymi liderami, firmami 
oraz młodymi liderami  w zakresie kompetencji 
przywódczych. 

THOUGHT LEADERSHIP

Stymulujemy wymianę najlepszych praktyk 
i prowadzimy rozmowy  prowadzące do znalezienia 
nowych rozwiązań dla  wyzwań programu i do 
tworzenia wartości dodanej dla osób i firm. 
Opracowane rozmowy, raporty, rekomendacje 
przekazujemy papieżowi Franciszkowi jako osobie, 
która ma wypływ na inicjowanie zmian w świecie. 

KNOWLEDGE SHARING

Tworzymy relacje przewodnik (mentor) – młody 
lider,  pomiędzy dojrzałymi liderami (30+) biznesu, 
nauki, kultury, sportu, a młodymi liderami (20-29). 
Podczas eventów i na platformie PopeLeadership.org 
dajemy młodym liderom szansę „wygrania” relacji 
z przewodnikiem (mentorem) w formule 
od konsultacji via Skype aż po osobisty „mentoring”.  

RELATIONSHIP

„Masterclass” to społeczność liderów 
zaangażowanych w tworzenie nowego modelu 
rozwoju o którym mówi papież Franciszek z udziałem 
autorytetów różnych poglądów czy wyznań, których 
łączą wartości. 

NETWORKING

Współpraca z międzynarodowymi think tankami,  
autorytetami oraz  organizacją Global Leadership 
Summit, które skupia największą liczbę liderów 
na świecie  (ok 400 tys.), możemy tworzyć raporty 
aby przewidywać kierunki rozwoju leadership. 

LEADERSHIP INTELLIGENCE

Naszą misją jest kształtowanie liderów, 
w szczególności młodych, którzy swoją aktywność 
w świecie będą mądrze wykorzystywać dla 
wspólnego dobra oraz do zainicjowania globalnej 
zmiany społecznej - zmiany polegającej 
na promowaniu postaw zgodnych z zasadami 
sformułowanymi na bazie słów papieża Franciszka 
oraz wartości uniwersalnych. 

MISSION

www.popeleadership.org

NA CZYM POLEGA PROGRAM MASTERCLASS?



www.popeleadership.org

CELE PROGRAMU

JEDNOCZENIE LUDZI
wokół idei poszukiwania nowych 
sposobów myślenia, kierowania się 
wyższymi motywami, które nas 
samych i świat zmieniają na lepsze

BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI LUDZI 
w szczególności młodych, którzy dzięki 
technologii,  transmisjom poprzez media 
społecznościowe będą mogli 
uczestniczyć w Masterclass w swoich 
miejscowościach w różnych krajach 

KREOWANIE GLOBALNEJ 
ŚWIADOMOŚCI 
i inspirowanie kolejnych generacji 
poprzez promowanie naszej misji,
tematyki

DYSKUSJA I ZROZUMIENIE
jakie są współczesne znaki czasu, 
w których możemy rozpoznać kierunki
rozwoju cywilizacyjnego

STWORZENIE MIĘDZYNARODOWEJ 
PLATFORMY 
spotkania liderów z całego świata, 
dla których ważne są wartości 
i konkretne działania 

SPRZYJANIE DIALOGOWI 
międzynarodowemu poprzez 
zaproszenie dziennikarzy, 
osobowości biznesu, nauki, 
kultury oraz lokalnych liderów 
z całego świata



JAK STAĆ SIĘ CZĘŚCIĄ SPOŁECZNOŚCI MASTERCLASS?

KROK 1
weź udział w najbliższym 
evencie/spotkaniu. 
Terminy wydarzeń dostępne będą 
na platformie PopeLeadership.org 

KROK 3
podczas spotkań (jeśli masz 30+ lat) 
będziesz mógł zostać „przewodnikiem” 
w obszarze, w którym masz kompetencje 
dla młodych liderów. Relacja zawiązuje 
się podczas eventu  

KROK 2
podczas rejestracji 
na PopeLeadership.org utwórz swój 
oficjalny profil (opcja dostępna 
od października 2019)

KROK 4
prowadź młodych liderów, 
bierz udział w eventach, stań się 
widoczny i zostań doradcą papieża

www.popeleadership.org

Podczas spotkań, dyskusji i warsztatów Masterclass 
wszystkie ważne wypowiedzi uczestników spisujemy, tłumaczymy 

i w księdze rekomendacji przekazujemy papieżowi Franciszkowi.



www.popeleadership.org

„EKONOMIA FRANCISZKA” - INSPIRACJE
do debaty w dniu 19 października 2019

Wiele spraw musi zmienić swój kierunek, 
ale przede wszystkim to cała ludzkość 

potrzebuje przemiany. Brakuje świadomości 
wspólnego pochodzenia, wzajemnej 
przynależności i wspólnej przyszłości 

dla wszystkich. Ta podstawowa świadomość 
umożliwi rozwój nowych przekonań, 

postaw i stylów życia. W ten sposób staje 
przed nami wielkie wyzwanie kulturowe, 

duchowe i edukacyjne, oznaczające długie 
procesy odrodzenia.

— Laudato Si, 202

Świadomość powagi kryzysu kulturowego 
i ekologicznego musi przełożyć się na nowe 
nawyki. Wiele osób wie, że obecny postęp 

oraz zwyczajne nagromadzenie rzeczy 
i przyjemności nie wystarcza, aby ludzkie serce 

obdarzyć sensem i radością. 
Równocześnie nie potrafią one jednak 
zrezygnować z tego, co oferuje rynek. 
W krajach, które powinny wytworzyć 

największe  zmiany w nawykach 
konsumenckich, młodzi ludzie mają nową 
wrażliwość ekologiczną i są wielkoduszni, 

a niektórzy z nich w godny podziwu sposób 
walczą na rzecz ochrony środowiska. Wzrastali 
oni jednak w środowisku niezwykle  wysokiej 
konsumpcji i dobrobytu, utrudniającym rozwój 

innych  nawyków. Dlatego mamy 
do czynienia z wyzwaniem edukacyjnym.  

—  L.S., 209

Jeśli się nie uczymy zatrzymywania się, 
aby podziwiać i  docenić piękno, to nic dziwnego, 

że wszystko staje się przedmiotem wyzysku 
bez skrupułów. Zarazem, jeśli chcemy osiągnąć 

głębokie zmiany, to musimy pamiętać, że modele 
myślenia realnie wpływają na zachowanie. 

Edukacja okaże się nieskuteczna, a jej wysiłki będą 
bezowocne, jeśli nie będzie się też usiłowało szerzyć 

nowego modelu w stosunku do człowieka, życia, 
społeczeństwa i jego relacji z naturą. 

W przeciwnym razie nadal rozwijać się będzie model 
konsumistyczny, przekazywany przez środki przekazu 

oraz poprzez skuteczne 
mechanizmy rynkowe.

— L.S., 215



PAPIESKA RADA DS.KULTURY

WWW.CULTURA.VA

JEST JEDNĄ Z DYKASTERII KURII RZYMSKIEJ 
DZIAŁAJĄCEJ PRZY STOLICY APOSTOLSKIEJ

ZAJMUJE SIĘ RELACJAMI KOŚCIOŁA 
ZE ŚWIATEM KULTURY I NAUKI

PROMUJE DIALOG MIĘDZY KULTURAMI ŚWIATA

OD 2007 R. PRZEWODNICZĄCYM RADY
JEST KARD.GIAFRANCO RAVASI

FUNDACJA CTN

WWW.CTN.ORG.PL

MISJA: 
POMAGANIE LUDZIOM, W SZCZEGÓLNOŚCI 
MŁODYM, W DOCHODZENIU DO WIELKOŚCI 
DO JAKIEJ SĄ POWOŁANI

W LATACH 2009-2014 ORANIZACJA FESTIWALU 
DIALOGU „KARUZELA COOLTURY”, KTÓRY 
GROMADZIŁ 50 TYS. UCZESTNIKÓW

ORGANIZACJA WYSTĘPU TANCERZY 
BREAKDANCE PRZED JANEM PAWŁEM II. 
RELACJA W 56 STACJACH TELEWIZYJNYCH 
ŚWIATA

15 LAT DZIAŁALNOŚCI W POLSCE I NA ŚWIECIE

www.popeleadership.org

ORGANIZATORZY 



GLOBAL LEADERSHIP NETWORK GRUPA THERMALEO & UZDROWISKO SZCZAWNICA

KANCELARIA PRAWNA 
KONDRAT I PARTNERZY PARTNER MEDIALNY 

www.popeleadership.org

GŁÓWNI PARTNERZY

http://www.globalleadership.org http://www.fundacjaszczawnica.org

http://www.kondrat.pl www.onet.pl



Jako Polacy możemy być „motorem” światowego Programu. Współtworzyć go będą globalni partnerzy odpowiedzialni 
za obszar programowy, technologiczny, finansowy czy promocyjny. Powstanie w Watykanie Rada Międzynarodowa projektu. 
Obecnie Radę Krajową tworzą m.in.: 

PROF. HANNA 
SUCHOCKA
premier RP, 12-letni 
ambasador RP  
przy Stolicy Apostolskiej

KARD. GIANFRANCO 
RAVASI 
Przewodniczący Papieskiej 
Rady ds. Kultury
(Watykan)

TOMASZ 
TRAFNY
Papieska Rada ds. Kultury 
(Watykan)

PROF. KRZYSZTOF 
ZANUSSI
reżyser

PROF. KRZYSZTOF 
MEISSNER
fizyk

ADAM 
SIKORSKI
firma Unimot

BOGUSŁAW 
KOTT
Bank Millennium

PASTOR DR.PIOTR
GĄSIOROWSKI

WOJCIECH
PAWŁOWSKI

SZYMON 
MIDERA
Shumee

PROF. JERZY
HAUSNER
ekonomista

ABP GRZEGORZ 
RYŚ

www.popeleadership.org

RADA KRAJOWA



W efekcie realizacji programu Masterclass Leadership with the Pope, powstanie sieć biznesu i młodych liderów, 
o wysokich kompetencjach opartych na wartościach.  

KORZYŚCI DLA FIRM

możliwość wpisania programu 
„Masterclass” w działalność CSR firmy

udział kadry kierowniczej firmy 
i pracowników w międzynarodowych 
spotkaniach „Masterclass” 

dostęp do materiałów na platformie
społecznościowej

możliwość promocji firmy w wymiarze
krajowym i międzynarodowym 

 
 
możliwość promocji firmy na globalnej
platformie „Masterclass” 
 

 
 

możliwość udziału w pracach rady 
krajowej i międzynarodowej projektu 
w Watykanie z udziałem biznesu 
i osobowości ze świata

możliwość występowania na scenie 
(w stylu TED-ex) podczas wydarzeń 
krajowych i międzynarodowych
 
 dostęp do bazy kontaktów liderów, 
biznesu biorącego udział w projekcie 
w wymiarze globalnym 
 
 możliwość nagrywania własnych 
wypowiedzi w formule „Masterclass” 
na platformę projektu 
 

Dla pracowników firm biorących 
udział w projekcie możliwość:

osobistego udziału w eventach 
w ramach wędrującego Papieskiego 
Namiotu Spotkania oraz dostęp 
do treści on-line

dostęp do materiałów video 
na platformie

udziału w warsztatach on-line
z autorytetami z całego świata

www.popeleadership.org

KORZYŚCI DLA BIZNESU

KORZYŚCI DLA CEO KORZYŚCI DLA 
PRACOWNIKÓW



FUNDACJA
CENTRUM TWÓRCZOŚCI NARODOWEJ
Aleja Niepodległości 223/1
02-087 Warszawa
tel.: (22) 425 11 66
kom: 531 966 027
e-mail: ratajczak@ctn.org.pl
www.ctn.org.pl

www.ctn.org.pl

www.popeleadership.org

27-29
kwietnia 2020

Rzym


