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Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce album, będący podsumowaniem dekady działalności stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Jego tytuł „Każdy ma ja-
kąś pasję. Naszą jest Polska” stanowi również motto stowarzyszenia. 

Prezentowana publikacja potwierdza, że sformułowanie to nie jest pustym sloganem, lecz oddaje rzeczywisty charakter aktywności organizacji. Album 
zawiera zarys dziesięcioletniej działalności Stowarzyszenia oraz wyników pracy jego członków. Ponad trzysta zorganizowanych wydarzeń i inicjatyw to 
owoce podjętych działań. W niniejszej publikacji przedstawiamy opis najważniejszych wydarzeń na przestrzeni lat działalności stowarzyszenia Studen-
ci dla Rzeczypospolitej, od czasu założenia, przez stan obecny, po przyszłe cele.

Album prezentuje ideę, w którą wierzymy oraz to, jak ją realizowaliśmy przez minioną dekadę. Publikacja przypomina nasze projekty, obejmujące tema-
tykę historyczną, społeczną, ekonomiczną oraz kulturalną. Poszczególne opisy wydarzeń zostały sporządzone przez członków stowarzyszenia, osobi-
ście zaangażowanych w ich realizację. 

Wierzymy, że dla wielu młodych osób album może stać się inspiracją do angażowania się w działalność trzeciego sektora. Ukazujemy w nim szeroki  
dorobek  organizacji  pozarządowej,  powołanej  przez  studentów  dla  studentów. Czynny udział w życiu stowarzyszenia daje możliwość rozwijania  
swoich pasji i zainteresowań, a wszystko to przez działanie dla dobra wspólnego, jakim jest Polska. 

                 
           Kamil Giera
           Prezes Zarządu Głównego
           Studenci dla Rzeczypospolitej
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Fundamenty

Pochodzimy z różnych środowisk, szkół i uczelni. Pracujemy w różnych miejscach, mamy różne zaintere-
sowania i doświadczenia życiowe. Czasem odmienne przekonania polityczne oraz wizje świata. Łączy nas 
to, że swoje życie wiążemy z Polską.

Odwołujemy się do najlepszych tradycji naszej historii i stale obecnego w nich, a dziś zapominanego - po-
jęcia służby państwowej. Bliskie są nam ideały niepodległościowych powstań, walki o zachowanie naro-
dowej kultury, odrodzonego państwa polskiego, bohaterstwa czasów wojny i oporu wobec komunistycz-
nego zniewolenia. 

Jednocześnie z młodzieńczą ciekawością obserwujemy i czerpiemy inspiracje z doświadczeń innych 
państw i narodów.

Deklarując wiarę w Boga, podnosimy sztandar wartości chrześcijańskich towarzyszących nam Polakom od 
początku dziejów. To one są źródłem prawdy, do której chcemy dążyć.

Stawiamy sobie również cele samokształceniowe. Naszą wiedzę i doświadczenie staramy się przekazy-
wać innym, dbając o formacyjny charakter naszego Stowarzyszenia. 

Misja

Naszym celem jest krzewienie nowoczesnego patriotyzmu i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 
Chcemy zainteresować młodych ludzi życiem publicznym, rozwijać świadomość polityczną, gospodarczą 
i historyczną.

Plany

Jak wielu przed nami, my również mamy marzenie. Chcemy silnej Rzeczypospolitej, rozwijającej się gospo-
darki, świadomych obywateli, mężów stanu w ławach parlamentarnych, debaty naukowej nieskrępowa-
nej modą ani poprawnością polityczną. To jest nasz cel - pewnego dnia obudzić się w takiej Polsce. W Rze-
czypospolitej naszych marzeń.

Dzień Flagi 02.05.2017 r. Łódź

Krakowski Marsz Rotmistrza Pileckiego 
25.05.2013 r.

maniFest stoWarzyszenia 
stUdenci dla rzeczypospolitej 
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Idea

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej od początku swego istnienia stawia sobie za cel reprezen-
towanie głosu konserwatywnej części społeczności studenckiej w debacie publicznej.  Wartości takie jak 
patriotyzm i troska o dobro wspólne, stanowią fundament naszej działalności. Tak trwała podstawa za-
pewnia stowarzyszeniu funkcjonowanie nieprzerwanie od ponad dekady. Idea ta przerodziła się w real-
ne działanie, którego skalę obrazuje zrealizowanie kilkuset wydarzeń w ciągu ostatnich dziesięciu lat dzia-
łalności. 

Stowarzyszenie jest także miejscem zdobywania wiedzy i rozwoju osobistego. Członkowie stowarzysze-
nia poprzez udział w konferencjach, spotkaniach z ekspertami, debatach, czy w Akademii Skolimowskiej, 
mogą kształtować swoje poglądy oraz zdobywać cenne umiejętności. Taka forma działania daje nadzie-
ję, że stowarzyszenie może stać się kuźnią elit, które na podstawie wyznawanych, trwałych wartości oraz 
dzięki merytorycznej wiedzy będą pracować dla dobra Rzeczypospolitej.

Powołanie w skład zespołu doradczego
ds. studenckich przy MNiSW 15.03.2019 r., Warszawa.

Kamil Giera
stoWarzyszenie dziś i jUtro

Studenci dla Rzeczypospolitej nieprzerwanie upo-
minają się o prawdę historyczną oraz pamięć o 
bohaterach. W oparciu o tradycję i historię chce-
my budować świadome społeczeństwo obywatel-
skie. Dlatego też naszą aktywność koncentrujemy 
zarówno na pamięci o przeszłości, jak i odpowie-
dzi na obecne wyzwania. Realizowane przez sto-
warzyszenie projekty posiadają bardzo szeroki za-
kres tematyczny: od zagadnień związanych z poli-
tyką, prawem, historią, kulturą, ekonomią, na spra-
wach ochrony rodzimego środowiska naturalne-
go kończąc. Dzięki temu w naszej organizacji mogą 
podejmować świadomą aktywność obywatelską 
studenci uczęszczający na różne kierunki studiów. 
Naszym działaniem obejmujemy wiele ośrodków 
akademickich w Polsce. 

Działania dzisiaj

Stowarzyszenie funkcjonuje dzięki sprawnej orga-
nizacji na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Za 
koordynację działań o profilu ogólnopolskim odpo-
wiada Zarząd Główny. Najbardziej rozbudowane 
lokalne oddziały znajdują się w Krakowie, Warsza-
wie i Poznaniu. Cotygodniowe spotkania w ramach 
poszczególnych oddziałów stanowią podstawę do 
dalszej działalności, bowiem właśnie podczas nich 
omawiane są bieżące problemy oraz plany nowych 
projektów. Momentem, kiedy spotykają się wszy-
scy członkowie stowarzyszenia jest zebranie wal-
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ne – organizowane raz w roku, w celu wyboru za-
rządu, przedstawienia sprawozdań oraz dyskusji 
nad kierunkami rozwoju organizacji. 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej peł-
ni ważną rolę w reprezentowaniu środowiska aka-
demickiego. W ostatnich latach członkowie stowa-
rzyszenia wchodzili w skład Zespołu ds. Studenc-
kich przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, będącego głosem doradczym w zakresie 
spraw studenckich, oraz Rady Dialogu z Młodym 
Pokoleniem, stanowiącej przestrzeń dialogu mię-
dzy decydentami a stroną społeczną. Warte uwa-
gi jest również nasze zaangażowanie w konsulta-
cjach nad uchwaloną w 2018 roku ustawą Prawo o 
szkolnictwie wyższym. 

W ciągu ostatnich kilku lat stowarzyszenie zorga-
nizowało szereg ambitnych projektów. Wśród nich 
znajduje się reaktywowana w 2019 roku Akademia 
Skolimowska, pełniąca rolę szkoły liderów. Comie-
sięczne zjazdy szkoleniowe w domu w Konstanci-
nie pod Warszawą poszerzyły kompetencje i umie-
jętności wielu członków stowarzyszenia.

Jednym z nowych projektów, w jakim członkowie stowarzyszenia brali udział, był „Plan dla Młodych”. 
W 2020 roku na podstawie ponad tysiąca ankiet, wykonanych przez młodzież z całej Polski, opracowano 
dokument programowy, opisujący oczekiwania i wizje, dotyczące przyszłości młodego pokolenia. W tym 
samym roku zainicjowaliśmy wydarzenie „Nowe pokolenie, nowa jakość”, polegające na cyklu wywiadów 
z inspirującymi osobami, które w młodym wieku osiągnęły znaczący sukces. We wrześniu 2021 roku pod-
jęliśmy się organizacji „Złego  Festiwalu” – przeglądu zespołów jazzowych, który swą nazwą i oprawą na-
wiązywał do postaci Leopolda Tyrmanda, największego popularyzatora jazzu w powojennej Polsce. Pod 
plenerową sceną w Ogrodzie Saskim w Warszawie setki widzów mogły podziwiać młodych artystów, wy-
konujących jazzowe kompozycje. Festiwalowi towarzyszyły ponadto warsztaty z improwizacji muzycz-
nej oraz wystawa poświęcona patronowi wydarzenia. Z pewnością było to jedno z największych wydarzeń 
kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenie w ciągu ostatniej dekady. 

Warto podkreślić, że kontynuujemy także nasze cykliczne projekty, mające już często wieloletnią tradycję. 
Wśród nich jest „Akcja aresztowania”, będąca inscenizacją upamiętniającą kolejne rocznice wprowadzenia 
stanu wojennego. Od lat zdobywa ona uznanie przypadkowej publiczności, która może wówczas przeżyć 
wyjątkową lekcję historii. „Namioty Wyklętych”, organizowane corocznie od 2013 roku, stanowią kolejny, 
stały projekt stowarzyszenia. Jego celem jest przywracanie pamięci o Żołnierzach Niezłomnych, walczą-
cych o wolną Polskę po zakończeniu II wojny światowej. Akcja polega na rozkładaniu obozowisk wojsko-
wych w kluczowych punktach miast. W namiotach mają miejsce spotkania z kombatantami i historykami, 
a także prezentacje materiałów edukacyjnych oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych. Stowarzyszenie także 
nieprzerwanie współorganizuje forum „Wspólnie dla Przyszłości”, podczas którego przedstawiciele orga-
nizacji młodzieżowych mogą uczestniczyć w dyskusjach z decydentami. 

Ważną formą aktywności stowarzyszenia jest również reagowanie na aktualne problemy. Przykładem 
tego może być akcja „Zło dobrem zwyciężaj”, będąca odpowiedzią na zniszczenia kościołów, zabytków oraz 
innych miejsc kultury, do jakich doszło podczas protestów po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyj-
nego w październiku 2020 roku. Wówczas członkowie stowarzyszenia zorganizowali zakończoną sukce-
sem zbiórkę funduszy w celu restauracji zniszczonych budynków.

Jako stowarzyszenie nie zapominamy także o działalności charytatywnej. Od lat bierzemy aktywny udział 
w akcji „Paczka dla bohatera”, dzięki czemu możemy wesprzeć kombatantów, a także w „Szlachetnej 
paczce”, której celem jest pomoc osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

Na koniec, opisując działania stowarzyszenia, nie można nie wspomnieć o wydarzeniach organizowanych 
na poziomie lokalnym. To właśnie projekty, akcje, konferencje, debaty i manifestacje, które odbywają się w 
poszczególnych ośrodkach akademickich, stanowią znaczącą oś naszego funkcjonowania. Dziesiątki wy-
darzeń realizowanych z inicjatywy oddziałów w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Toruniu i Rze-
szowie zapewniają, że głos Studentów dla Rzeczypospolitej jest słyszalny w całej Polsce.

 
Zebranie Walne 31.05.2020 r. Warszawa
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Święto Niepodległości, 11.11.2021 r. - Kamil Giera dla TV Republika

Wizja przyszłości

Przedstawiając propozycję planów dalszej działalności stowarzyszenia, chciałbym, by wspomniane wcze-
śniej cykliczne projekty nadal były realizowane. Według mnie stanowią one podstawę funkcjonowania 
oraz tożsamości organizacji. Cały czas warto pogłębiać i rozwijać struktury tak, by docierać również do 
mniejszych ośrodków akademickich. Myślę też, że powinniśmy rozważyć działalność na polu międzynaro-
dowym oraz współpracę z innymi europejskimi organizacjami studenckimi o podobnym profilu.

Nasza aktywność zawsze musi być dopasowana do aktualnej sytuacji. Dobrym przykładem takiej „adapta-
cji” były ostatnie dwa lata, kiedy funkcjonowanie stowarzyszenia ze względu na epidemię Covid-19 i zwią-
zane z nią ograniczenia w znacznym stopniu przeniosło się do sfery online. Gdyby nie wideo-spotkania  
i projekty realizowane przez łącza internetowe, trudno by było dzisiaj mówić o ciągłości działalności sto-
warzyszenia.

Kiedy myślę o przyszłości naszego stowarzyszenia, chciałbym, żeby za kolejne dziesięć, dwadzieścia…  
i więcej lat wciąż było ono wierne idei, o której pisałem na początku. Jestem przekonany, że tylko dzięki 
trwałemu fundamentowi konserwatywnych wartości i dbałości o ciągłe zdobywanie umiejętności i wiedzy 
niezbędnych w działalności publicznej, będziemy mogli jako sprawna organizacja funkcjonować przez ko-
lejne dekady, a nasze przedsięwzięcia będą przynosić zamierzone efekty. 

Przed Studentami dla Rzeczypospolitej stają na-
stępne wyzwania, na które musimy odpowiedzieć. 
Niewątpliwie obserwujemy w ogólnouniwersytec-
kim dyskursie ograniczanie wolności słowa i poglą-
dów w imię „poprawności politycznej”. W tej sytu-
acji szczególnie ważne jest, byśmy umieli skutecz-
nie obronić nasze konserwatywne wartości. Nadal 
musimy pozostać słyszalnym głosem, który upo-
mina się o prawdę i patriotyzm!

Pierwsze spotkanie w ramch projektu #PLdlamłodych 25.07.2020 r. Warszawa
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Moment założycielski

Pisząc te słowa w roku 2021 – jedenaście lat od powstania stowarzyszenia – trzeba mieć świadomość jak 
bardzo zmienił się świat, jak bardzo zmieniła się Polska od tamtego czasu. By ten czynnik czytelnikowi 
uzmysłowić, podam kilka luźno ze sobą związanych elementów rzeczywistości, które wpływały na założy-
cieli i pierwszych członków SdR. 

Polska scena polityczna w tamtym czasie wyglądała w całkowicie odmienny sposób. Dziś perspektywa 
jest inna, emocje które nam towarzyszą w związku z polityką, dotyczą zupełnie innych spraw. Czy w rze-
czywistości zdominowanej przez debatę o granicach prawicowej i rządowej narracji w mediach publicz-
nych jesteście sobie w stanie wyobrazić, że poza niszowymi mediami w zasadzie konserwatywna część 
debaty publicznej toczyła się jedynie w mediach Gazety Polskiej i Radia Maryja? Czyli nie było nic innego 
– nawet kilku tygodników, stanowiących dziś istotny element krajobrazu medialnego. Ośrodki, które ist-
niały, były w zakresie zasobów, którymi dysponowały, wielokrotnie słabsze niż dziś, trafiały do podobne-

Paweł Kurtyka, twórca idei i współzałożyciel stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, Prezes Zarządu Głównego w latach 2010-2014, Prezes Honorowy
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Paweł KurtyKa:
Historia, program oraz idea stoWarzyszenia stUdenci dla rzeczypospolitej

Moment założycielski

Pisząc te słowa w roku 2021 – jedenaście lat od powstania stowarzyszenia – trzeba mieć świadomość jak 
bardzo zmienił się świat, jak bardzo zmieniła się Polska od tamtego czasu. By ten czynnik czytelnikowi 
uzmysłowić, podam kilka luźno ze sobą związanych elementów rzeczywistości, które wpływały na założy-
cieli i pierwszych członków SdR. 

Polska scena polityczna w tamtym czasie wyglądała całkowicie inaczej. Dziś perspektywa jest inna, emo-
cje które nam towarzyszą w związku z polityką, dotyczą zupełnie innych spraw. Czy w rzeczywistości zdo-
minowanej przez debatę o granicach prawicowej i rządowej narracji w mediach publicznych jesteście so-
bie w stanie wyobrazić, że poza niszowymi mediami w zasadzie konserwatywna część debaty publicznej 
toczyła się jedynie w mediach Gazety Polskiej i Radia Maryja? Wówczas nie było nic innego – nawet kilku 
tygodników, stanowiących dziś istotny element krajobrazu medialnego. Ośrodki, które istniały, były w za-
kresie zasobów, którymi dysponowały, wielokrotnie słabsze niż dziś, trafiały do podobnego jak dziś, pro-
filowanego odbiorcy. Innymi słowy, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że osoba o poglądach konser-
watywnych, poza wyżej wymienionymi ośrodkami, nie miała co czytać? Nie miała do dyspozycji nawet pro-
fili i stron na Facebooku, gdyż wtedy ta sieć społecznościowa służyła głównie do grupowania znajomych i 
zapraszania na wydarzenia? Czy wobec powyższego jesteście w stanie wyobrazić sobie przewagę narra-
cyjną nie tylko w mediach, ale również wśród kolegów i znajomych, którzy powtarzają wizję świata pisaną 
piórem publicystów Gazety Wyborczej – wówczas bardzo wpływowego i podstawowego medium? Pogląd 
o charakterze konserwatywnym jawił się społeczeństwu jako nieznane dziwactwo.

Trzeba na to nałożyć fakt, że stowarzyszenie powstało na przełomie maja i czerwca roku 2010. Był to czas 
krótko po katastrofie smoleńskiej. Biorąc pod uwagę powyższe, moim celem, jako inicjatora i pierwszego 
prezesa, była chęć przekucia tego wydarzenia w pozytywną energię oraz założenia swego rodzaju enkla-
wy do poważnej dyskusji o Polsce, prowadzonej w środowisku studenckim i z pozycji konserwatywnych. 
W końcu, to że doszło do katastrofy, delikatnie mówiąc, nie najlepiej świadczyło o stanie państwa. Dlatego 
też pierwszym cyklem tematycznym, który zorganizowaliśmy, był Raport o stanie państwa.   

Do powyższej diagnozy dochodził jeszcze brak świadomości historycznej w społeczeństwie. Był to czas, 
gdy materializowały się braki w wiedzy, dotyczącej najnowszej historii w młodszych pokoleniach, powodo-
wane logistycznie nierealistyczną podstawą programową. Edukatorzy nie mieli dość czasu, by o tym opo-
wiedzieć w szkole. Starsza część społeczeństwa odebrała swoją edukację w szkolnictwie PRL – oni rów-
nież nie mieli wiedzy dostarczonej w sposób systemowy na temat polskiej przeszłości. Zwłaszcza historii 
najnowszej. Na tym tle jedyną instytucją, realizującą w sposób systematyczny program edukujący Pola-

ków w zakresie ich najnowszej historii, był Instytut 
Pamięci Narodowej. W tamtym czasie wokół Insty-
tutu, kierowanego przez mojego Ojca, miał miejsce 
gigantyczny konflikt, wywołany podjęciem przez 
tę jednostkę badań nad tematami tabu III RP, ta-
kimi jak kwestie współpracy ze służbami bezpie-
czeństwa, prawne tło stanu wojennego i wiele in-
nych. Te tematy miały być pogrzebane w otchła-
ni niepamięci. 

Stowarzyszenie powołaliśmy wraz z grupą współ-
pracowników. W skład założycieli wchodzili jesz-
cze: 

Mateusz Kalita, Wojciech Mucha, Martyna Pawlak, 
Rafał Waksmundzki, Jerzy Waśko, Olga Piech, To-
masz Wagner, Barbara Witalis, Konrad Kukliński, 
Grzegorz Sobol, Arkadiusz Znój, Anna Sypek, Cy-
prian Chmielewski, Aleksandra Witek.

Zebranie założycielskie, 15.06.2010 r., Warszawa
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Warto zapamiętać nazwiska tych osób – gdyby nie 
ich mobilizacja i chęć działania w tamtym czasie, 
nie byłoby dziś stowarzyszenia. 

W tym miejscu należy wspomnieć jeszcze o oso-
bie, która mnie do założenia stowarzyszenia bez-
pośrednio zainspirowała. Prof. Ryszard Terlecki w 
tamtym czasie rozumiał znaczenie chwili, w której 
znalazła się Rzeczypospolita oraz trafnie oceniał 
stan wiedzy polskiej młodzieży. W jego założeniu 
istniała próżnia po Niezależnym Zrzeszeniu Stu-
dentów, które po okresie mocnego zaangażowania 
w kwestie społeczno-polityczne w latach 90-tych, 
przeszło na pozycję organizacji studenckiej o cha-
rakterze towarzyskim. Nie wychowywało już przy-
szłych pokoleń studentów. Stowarzyszenie Stu-
denci dla Rzeczypospolitej miało wypełnić ideowe 
miejsce po nim. 

Cele 

W 2011 roku ułożyliśmy manifest i wydaliśmy pierwszy druk ulotny „Raport – Biuletyn Stowarzyszenia 
Studenci dla Rzeczypospolitej”. Pojawił się wywiad ze mną, w którym starałem się określić nasze cele. Pa-
dły tam dwa zdania, które pragnę w tym miejscu przytoczyć, by doprecyzować terminy i wartości, którymi 
będę posługiwał się w dalszej części tekstu. Dotyczyły tego, w co wierzę, jako prezes organizacji oraz próby 
zdefiniowania kim jest konserwatysta współcześnie:

Wierzę w Polskę. Nasz kraj może być wspaniałym miejscem do życia, państwem silnym i szanowanym, z 
którego naród może być dumny. Wierzę w to, że mamy takie możliwości, że naszym przeznaczeniem jest 
zajmowanie jednego z najważniejszych miejsc na mapie Europy.

(…) konserwatysta to osoba chodząca twardo po ziemi. To człowiek, który trzeźwo myśli o świecie, nie żyje 
urojeniami. Akceptuje świat taki jaki jest, rozumie, że ludzie są różni, mają różne charaktery. Rozumie, że 
ludzkie zdolności pojmowania są ograniczone, że nie jesteśmy w stanie zaprojektować świata, systemu 
politycznego czy prawa tak, by przewidzieć wszystkie warianty. Nie pragnie, w przeciwieństwie do lewi-
cowca, zmieniać świata zgodnie z jakąś wizją, często pozostającą w sprzeczności z naturą ludzką, z ludzki-
mi możliwościami, nie pragnie wychowywać „nowego człowieka”, do czego dążą środowiska lewicowe. To 
człowiek, który szuka prawdy, często odtrącając może bardziej zachęcające i idealistyczne wizje, rozumie-
jący, że te wizje mogą ulec wypaczeniu, prowadzić do tragedii. Wreszcie to osoba, która chce mieć wpływ 
na swój kraj, działać dla interesu swojego narodu.

Raport o stanie armii 03.03.2011 r. Kraków
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W manifeście stowarzyszenia znajdziemy słowa, 
które są mi szczególnie bliskie. Napisane zostały 
na końcu. Układając tekst tego manifestu na jed-
nym z wyjazdów integracyjnych (Ojców 2011) na-
pisaliśmy tam, że chcemy silnej Rzeczypospolitej. 
To dlatego, że trzeba wprost powiedzieć, iż Rzeczy-
pospolita była słaba. Miała niedoinwestowaną in-
frastrukturę (do Warszawy samochodem jechało 
się wówczas około 5-6 godzin), niedoinwestowa-
ną armię, służby które nie potrafiły ochronić swo-
ich najważniejszych urzędników. Rozumieliśmy, że 
nie możemy jako mieszkańcy określonego geogra-
ficznie terytorium, posiadać tak słabego państwa, 
którego siła, decyzjami ówcześnie rządzących, kie-
rujących się liberalnymi paradygmatami, była jesz-
cze osłabiana. To wówczas przecież w kręgach rzą-
dowych padały poważne propozycje o ogranicze-
niu finansowania armii. 

To, że wyznaczyliśmy sobie za cel rozwój gospo-
darczy, nie było zbyt odkrywcze – kto by go nie 
chciał? Chcieliśmy przede wszystkim prowadzić o 
tym debatę – jakimi metodami to osiągnąć. Łączy-
ło nas natomiast bardzo silne marzenie o tym, by 
ujrzeć „mężów stanu w ławach parlamentarnych”. 
Poczucie słabości naszej klasy politycznej towa-
rzyszy nam zdaje się od zawsze. Prawdę mówiąc, 
to chyba właśnie powyższe marzenie, dla organi-
zacji chcącej kształtować młode pokolenia osób 
pragnących aktywnie włączyć się w zmianę Rze-
czypospolitej na różnych szczeblach, było najważ-
niejsze i najbardziej mobilizujące. Już wówczas pi-
saliśmy o potrzebie prowadzenia nieskrępowanej 
debaty naukowej. Okolicznościami to utrudniają-
cymi była wszechobecna już wówczas poprawność 
polityczna. W szczególności do poglądów odmien-
nych od tych dominujących w tzw. mainstreamie. 
W manifeście padają również słowa o świadomych 
obywatelach. Pragnienie, by społeczeństwo zwró-
ciło uwagę, na dostrzegany przez nas stan pań-

stwa opisany powyżej, przy wszechogarniającej blokadzie medialnej na treści krytyczne wobec rzeczywi-
stości, było oczywiste. A realizacja powyższego marzenia stała się głównym celem operacyjnym organi-
zacji przez lata. Dlatego właśnie ten element wizji stał się naszą główną misją – chcieliśmy zainteresować 
młodych ludzi życiem publicznym i rozwijać świadomość polityczną, gospodarczą i historyczną. Naszym 
celem była budowa silnej grupy, myślącej kategoriami interesu polskiego, świadomej polskich obowiąz-
ków, która po pewnym czasie, kiedy już do tego dojrzeje, będzie mogła ubiegać się o wpływ na losy kraju.

Wartości 

Manifest wskazuje konkretne wartości, na kanwie których budowana jest realizacja celów stowarzysze-
nia. Znajdziemy tam w pierwszej kolejności deklarację otwartości na różnego rodzaju poglądy i doświad-
czenia – co jest, moim zdaniem, filarem chęci dyskusji. Na końcu tego łańcucha wartości otrzymujemy od-
wołanie do republikańskiej kultury Rzeczypospolitej XVI w., gdzie to właśnie dyskusja, oparcie się na śred-
niej szlachcie i ucieranie poglądów poprzez konsensus, stały się źródłem sukcesu tego państwa w tam-
tym okresie. 

W jasny sposób wskazywaliśmy, że celem członków było pozostanie w Polsce, życie tutaj i zmiana ota-
czającej nas rzeczywistości. W czasie, gdy organizacja była zakładana, wielu naszych rodaków opuszczało 
Polskę w poszukiwaniu lepszego życia w innych, znacznie bogatszych krajach Unii Europejskiej. 

Krakowski Marsz Rotmistrza Pileckiego 25.05.2013 r.
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Odwoływaliśmy się do najlepszych tradycji na-
szej historii dlatego, że powszechnym przekona-
niem założycieli była konieczność czerpania z naj-
lepszych wzorców, dostarczonych przez pokolenia 
naszych przodków. Nie byliśmy jednak gremium 
zamkniętym na świat. Myśl założycieli zakładała 
czerpanie z dorobku innych państw i narodów. Nie 
uważaliśmy, że to co polskie, jest najlepsze w spo-
sób bezkrytyczny. Chcieliśmy na zasadzie fuzji łą-
czyć najlepsze zagraniczne praktyki i szlifować je w 
oparciu o najlepsze polskie wzorce i doświadcze-
nia. W oparciu o te unikalne doświadczenia chcieli-
śmy rozwijać dalszy profil wartości. Inspirował nas 
w szczególności duch II Rzeczypospolitej – budo-
wy nowego pastwa i służby – dlatego napisaliśmy 
o pojęciu służby państwowej. W dramatyczny spo-
sób kontrastowało to z pojmowaniem służby pań-
stwowej przez ówcześnie sprawujących władzę. 
Powstawaliśmy w kontraście do otaczającej nas 
rzeczywistości. 

Nie mogło być również katalogu wartości bez 
otwartego zadeklarowania przywiązania do chrze-
ścijaństwa. W tamtym czasie trendy erozji w ko-
ściele i laicyzacji były w początkowym stadium. 
Pamiętam, że dyskusja na ten temat była jed-
nak stymulowana próbami ograniczania otwarto-
ści mówienia o swoich poglądach religijnych i stąd, 
na przekór tym trendom, postanowiliśmy to moc-
no podkreślić. 

Program polityczny i społeczny 

Stowarzyszenie nie miało konkretnego programu politycznego i społecznego. Mój plan był znacznie prost-
szy i nie przez wszystkich było to wówczas akceptowane. Część współpracowników domagała się kon-
kretnej mapy drogowej, pokazującej wymierne polityczne cele organizacji i drogę do ich osiągnięcia. W sto-
warzyszeniu nie chodziło jednak o realizację celów politycznych, doprowadzenie do zmiany z X na Y. Orga-
nizacja została pomyślana jak uczelnia, czy ośrodek szkolenia. Nasi członkowie mieli możliwość dyskusji, 
poznania wielu poglądów, udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, poznania ekspertów, pu-
blicystów, polityków. Nabierali również umiejętności organizacyjnych, a ich poglądy, często z racji młode-
go wieku niedojrzałe i naiwne, mogły okrzepnąć i sprawdzić się w dyskusji. Każde nasze wydarzenie było 
związane z szeregiem logistycznych wyzwań, a ich pokonywanie kształtowało osoby zaangażowane w or-
ganizację wydarzenia. Na końcu w modelowym ujęciu stowarzyszenie kształtować miało ideowych, świa-
domych obywateli z szeregiem umiejętności. Tym, co miało spajać osoby o różnych zainteresowaniach, 
była deklaracja zgodności z literą manifestu. 

Od samego początku stowarzyszenie posiadało dwa profile i filary działalności: historyczny i współcze-
sny. Edukacja historyczna oraz działalność w zakresie debaty, dotyczącej realnej kondycji państwa pol-
skiego, stanowiła core i najgłębszą istotę stowarzyszenia od samego początku. Stało za tym przeświad-
czenie, że mądrość wyboru oraz trafna diagnoza rzeczywistości mają swoje źródło w poznaniu przeszło-
ści oraz informacji bieżącej. Taki zestaw danych pozwala trzeźwo ocenić rzeczywistość oraz przewidywać 
skutki na przyszłość. 

Sposoby i formy działania, najważniejsze projekty 

Stowarzyszenie od samego początku wprowadziło kilka formatów realizacji projektów. Po pierwsze były 
to debaty przed możliwie dużym audytorium, odbywane w warunkach akademickich z zaproszonymi go-
śćmi. Nazwiska gości, o co szczególnie dbaliśmy, powinny być zarówno rozpoznawalne, jak i cieszące się 
dobrą sławą czy autorytetem. Unikałem radykalnych poglądów, gdyż uważałem, że Polsce potrzebna jest 
racjonalna i oparta o argumenty, a nie o emocje debata. Projekty Raportu o stanie państwa realizowane 
były właśnie w tym duchu. 

Inaczej podchodziliśmy do zagadnień związanych z aktywnością na polu historii. Uznawaliśmy, że sale wy-
kładowe, przypominające studia czy szkolną lekcję, są odwrotnością sposobów dotarcia do społeczeństwa 
i zainteresowania go kwestiami historycznymi. Dlatego organizowaliśmy różnego rodzaju przedsięwzię-

Przemówienie Pawła Kurtyki podczas uroczystości 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
na Placu Piłsudskiego w Warszawie
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cia o charakterze happeningów. Pierwszym takim wydarzeniem w roku 2011 była rocznica wprowadze-
nia stanu wojennego, z okazji której na Rynku Głównym w Krakowie zorganizowaliśmy dużą rekonstruk-
cję historyczną rozbicia manifestacji Solidarności z udziałem transporterów opancerzonych SKOT. Zależa-
ło nam na ukazaniu w jaki sposób władza komunistyczna traktowała społeczeństwo, domagające się pod-
stawowych praw i wolności. Tego rodzaju wydarzenia stały się stałym elementem grudniowej aktywności 
organizacji. W kolejnych latach akcja przerodziła się w happening „Aresztowanie”. Nasi członkowie, odgry-
wający klientów różnego rodzaju barów i lokali gastronomicznych, byli wyprowadzani podczas zainsceni-
zowanego „aresztowania przez milicję”. 

Inną kluczową datą w kalendarzu rocznym stowarzyszenia stał się dzień 1 marca. Święto Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostało ustanowione w lutym 2011 r. Z tej okazji stowarzyszenie stwo-
rzyło wieloletni projekt „Namioty Wyklętych”. Pierwsze takie wydarzenie, pt. „Las na Centralnym” odbyło 
się w 2012 r. i zostało zorganizowane przez warszawski oddział stowarzyszenia. Na peronie Dworca Cen-
tralnego w Warszawie stanęło wówczas leśne obozowisko Żołnierzy Wyklętych. Pomysł został następ-
nie zapożyczony przez oddział łódzki i w kolejnych latach przyjął się w całej organizacji. Największą ska-
lę wydarzenie otrzymało w roku 2017. Wówczas akcja została objęta działaniem o charakterze franczyzo-

dawczym. Różnego rodzaju organizacje społecz-
ne, szkoły i samorządy mogły otrzymać materia-
ły zredagowane przez historyków i członków sto-
warzyszenia i zaaranżować własne obozowisko. 
Akcja cieszyła się w tamtym czasie wielkim powo-
dzeniem. Łącznie zorganizowano ją w 37 miejsco-
wościach.  

Stowarzyszenie odwoływało się również do wyda-
rzeń istotnych z punktu widzenia historii Rzeczy-
pospolitej, a dziś nieco zapomnianych. Takim wy-
darzeniem był Diariusz z kampanii moskiewskiej: 
Hołd ruski - happening historyczny o dużej ska-
li. Był to zorganizowany przemarsz około stuoso-
bowej grupy rekonstruktorów z Rynku Główne-
go w Krakowie na Bulwar Czerwieński nad Wisłą. 

Prezentacja Prawdziwej Księgi Zasług Wojciecha Jaruzelskiego 
17.09.2013 r. Warszawa

Namioty Wyklętych 2014 Kraków
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Diariusz z kampanii moskiewskiej: Hołd ruski
- happening historyczny, 29.09.2012 r. Kraków



strona  19
KAŻDY MA JAKĄŚ PASJĘ. NASZĄ JEST POLSKA
 stowarzyszenie studenci dla rzeczypospolitej 2010-2021



strona  20
KAŻDY MA JAKĄŚ PASJĘ. NASZĄ JEST POLSKA

 stowarzyszenie studenci dla rzeczypospolitej 2010-2021

Po drodze miały miejsce trzy przystanki, podczas 
których rekonstruktorzy odgrywali sceny z kampa-
nii moskiewskiej. Na Bulwarze Czerwieńskim mia-
ła natomiast miejsce duża, ponad godzinna rekon-
strukcja bitwy z czasów tejże kampanii, a następ-
nie odtworzenie samego hołdu, złożonego przez 
cara Wasyla Szujskiego przed Zygmuntem III Wazą 
w 1611 r. Wydarzenie miało na celu odwołanie się 
do dorobku I Rzeczypospolitej i przypomnienie o 
czasach jej największej świetności.  

Kolejnym projektem, który przez wiele lat zogni-
skował aktywność stowarzyszenia było organi-
zowanie forum Wspólnie dla Przyszłości. Źró-
dłem pomysłu była chęć zorganizowania spotka-
nia członków dwóch podobnie sprofilowanych sto-
warzyszeń – Studentów dla Rzeczypospolitej oraz 
Młodych dla Polski. W toku prac nad formułą tego 
spotkania postanowiliśmy zrobić z tego spotkanie 
o większej skali. Wówczas dołączyła do nas orga-
nizacja Sapere Aude i w takim zestawieniu orga-
nizatorów rozpoczęliśmy promocję wydarzenia. Po 
raz pierwszy forum zebrało się we Wrocławiu. W 
ostatecznym kształcie miało być spotkaniem kon-
serwatywnych środowisk młodego pokolenia Po-
laków, które ponad podziałami uciera poglądy, do-
tyczące przyszłości Rzeczypospolitej. Wrocławskie 
spotkanie przyniosło bardzo obiecujący początek 
tego procesu – ponad 30 organizacji wysłało swo-
ich reprezentantów, zaś same dyskusje z perspek-
tywy czasu wydają się interesujące. Po początko-
wym sukcesie wydarzenie weszło do coroczne-
go kalendarza aktywności organizacji. Od kolejnej 
edycji grono stałych organizatorów poszerzyło się 
o stowarzyszenie KoLiber. 

Współpraca pomiędzy organizacjami, które współtworzyły forum, przełożyła się na konkretny program 
polityczny. Został napisany przez KoLibra, Młodych dla Polski i Studentów dla RP. Celem była realizacja 
zlecenia napisania takiego programu przez sztab Prezydenta Andrzeja Dudę. Program został zaprezen-
towany i następnie przyjęty. Zawierał rozwiązania takie jak: firma na próbę, podniesienie kwoty wolnej 
od podatku, emerytura obywatelska, reforma systemu edukacji, upamiętnienie żołnierzy podziemia anty-
komunistycznego, aktywne działanie w zakresie polskiej polityki poza granicami kraju, podniesienie upo-
sażeń młodych akademików, bon wychowawczy, preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców, obniżenie 
kosztów pracy oraz powołanie centrum obywatelskiego dialogu z młodzieżą przy Prezydencie RP. Co cie-
kawe, cały szereg tych postulatów został zrealizowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy. 

Innymi charakterystycznymi działaniami podejmowanymi przez stowarzyszenie były cykle debat o ska-
li ogólnopolskiej, organizowane przez wszystkie oddziały SdR, w kontekście aktualnych wydarzeń i gło-
śnych książek. Można tu przypomnieć dwa cykle: dyskusja wokół książki „Jakie piękne samobójstwo” au-
torstwa Rafała Ziemkiewicza oraz wokół książek Jacka Bartosiaka, poświęconych pogarszającej się sytu-
acji geopolitycznej na świecie. 

Happening we współpracy z KoLibrem
na Rynku Głównym w Krakowie
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Dokonania

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej to organizacja z ponad 10-letnią historią. W jej portfolio 
jest przeszło 300 wydarzeń indywidualnych bądź grupujących się w cykle tematyczne. Ten dorobek jest 
imponujący i wymierny. W niniejszym albumie prezentujemy zestawienie tych aktywności. Zasięg wyda-
rzeń jest liczony w tysiącach osób, a ich tematyka pokazuje nasze podejście do ważnych tematów w de-
bacie publicznej.  

Poza samą aktywnością edukacyjną warto wziąć pod uwagę wpływ polityczny i społeczny stowarzysze-
nia. Organizacja w mijającym 10-leciu współtworzyła programy polityczne i budowała szerokie koalicje or-
ganizacji społecznych, prowadzące do uzgadniania i kształtowania poglądów na szereg ważnych tema-
tów w polskim życiu publicznym. Organizacja stanowiła również swego rodzaju odbicie poglądów młode-
go pokolenia Polaków, które w połowie drugiej dekady XXI w. wykonało zwrot ku konserwatywnym war-

tościom. Bycie głosem tej generacji – odbiciem za-
chodzących zmian w społeczeństwie oraz współ-
kształtowanie poglądów tych ludzi, to ważna rola 
organizacji w pierwszym dziesięcioleciu jej istnie-
nia. Dziś trend ten należy uznać za wygaszony, w 
chwili obecnej przeważają tendencje odwrotne. 
Tak wysoka zmienność jest jednak cechą kohor-
ty, składającej się z osób, które dopiero wkracza-
ją w dorosłość. Dlatego też nie dziwi szybsza niż w 
starszych rocznikach ewolucja poglądów w grupie 
docelowej, którą zajmuje się stowarzyszenie. 

Dokonania stowarzyszenia to również współ-
kształtowanie i wzajemne poznanie się szere-
gu osób: działaczy społecznych, przedsiębiorców, 
polityków, naukowców, czy przedstawicieli wol-
nych zawodów, którzy za istotny etap swojego ży-
cia uznają aktywność w stowarzyszeniu. Często ta 
aktywność staje się zalążkiem przyszłych profe-
sjonalnych umiejętności, dających przewagę kon-
kurencyjną, stanowiącą wyróżniającą się wiedzę 
takiej osoby w swojej grupie zawodowej. 

Projekt Pokolenie 2.0 we współpracy
z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 
dyskusja panelowa „Między marzeniem
a rzeczywistością - debata o przyszłości młodych”,
8.04.2014 r., Politechnika Gdańska
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Władze, Oddziały, Struktura 

Stowarzyszenie swoją strukturę wzorowało na or-
ganizacji WiN. Czerpanie inspiracji z tej organizacji 
stanowiło dla mnie dość naturalne zjawisko. Po-
wołano zarząd główny na czele z prezesem, któ-
ry odpowiadał za koordynację prac całej organiza-
cji. W miastach akademickich powołano oddzia-
ły na czele z prezesami oddziałów, koordynują-
cymi pracę w terenie. Pomysł na strukturę opie-
rał się o jak największe rozproszenie kompetencji 
z uwagi na świadomość ograniczonego czasu, jaki 
członkowie mogą poświęcić na pracę dla organiza-
cji. W związku z tym każda osoba odpowiedzialna 
otrzymywać miała cząstkę kompetencji zarząd-
czych, którą mogła bez przeszkód wykonać w cza-
sie poza studiami. Kluczowym instrumentem ko-
ordynowania spraw były organizowane co dwa ty-
godnie (początkowo co miesiąc) zebrania oddzia-
łów lub zarządu głównego. Pozwalało to synchro-
nizować bieżące prace organizacji. W szczycie roz-
kwitu stowarzyszenie posiadało 12 oddziałów w 
miastach akademickich w Polsce. Były to oddzia-
ły: łódzki, warszawski, krakowski, toruński, lubel-
ski, poznański, rzeszowski, katowicki, opolski, wro-
cławski, szczeciński i trójmiejski.

Organizacja w szczytowym okresie swojego funk-
cjonowania zrzeszała około 200 członków. 

Ludzie 

Poza wielkimi projektami nie można zapominać o prozie życia. Codzienne życie organizacji, zwłaszcza tak 
aktywnej, to dziesiątki spotkań, procesów organizacyjnych, logistycznych. To również konieczność zdoby-
wania środków finansowych. Ta ostatnia sprawa kładła się cieniem przez wiele lat na możliwościach sku-
tecznego działania organizacji. Pomimo tego, że członkowie stowarzyszenia działają non-profit, same wy-
zwania logistyczne i merytoryczne wydarzeń powodowały koszty, których sfinansowanie stanowiło wiel-
kie wyzwanie. 

Organizacja radziła sobie z tymi wyzwaniami dzięki pracy, przedsiębiorczości i pomysłowości swoich człon-
ków. Jak każda organizacja społeczna, stowarzyszenie zostało stworzone przez ludzi i dla ludzi. Nie spo-
sób wymienić tutaj wszystkich, którzy położyli wielki wkład w rozwój organizacji. Chciałbym jednak wska-
zać na kilku liderów, którym jesteśmy winni pamięć. W pierwszej kolejności pragnę zacząć od najnowszych 
dziejów naszej organizacji i zwrócić czytelnikom uwagę na Dawida Moryla, prezesa zarządu głównego sto-
warzyszenia w latach 2018-2020, który przeprowadził program rewitalizacji organizacji po czasie regresu. 
Życie wewnątrz stowarzyszenia znacznie się ożywiło, a aktywność organizacji wzrosła. Z kolei szczyt siły 
i znaczenia stowarzyszenia przypadał na lata 2013-2016. Rozpoczął się on w ostatnim roku mojej preze-
sury i trwał w okresie, gdy kierował nim zarząd z prezesem Pawłem Leszczyńskim na czele. 

Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o osobach, które wniosły wielki wkład w powołanie poszcze-
gólnych oddziałów. W początkach organizacji wielką rolę odegrał Mateusz Kalita, z którym współtworzy-
łem oddział krakowski rozbudowany następnie przez Sebastiana Kęcieka. Drugim powołanym przez sto-
warzyszenie oddziałem był oddział warszawski, w którym wiodącą rolę odgrywała na początku Iza Bo-
gucka. Następnie stowarzyszenie rozrosło się o oddział łódzki, a pierwszym prezesem tego oddziału zo-
stał Michał Jacuń. Powołaliśmy również oddział w Lublinie, którego powołanie jest zasługą założycielskie-
go triumwiratu Pawła Wrony, Piotra Patkowskiego i Tomka Kroka. Nieco później powstał również niewiel-
ki oddział w Poznaniu z Magdą Turowską na czele. Ostatnim z oddziałów, które miałem przyjemność po-
woływać, był oddział toruński, którego prezesem została  Marta Orwat.

Praca w strukturach kierowniczych organizacji była zawsze wyzwaniem. Stanowiska te obejmowali ludzie 
najbardziej zaangażowani. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować i pogratulować  wszystkim, 
którzy brali udział w rozwoju organizacji poprzez zaangażowanie w prace zarządu głównego lub zarzą-
dów oddziałów. Dla uhonorowania najbardziej aktywnych, którzy decydowali się wejść w skład zarządu 
głównego jako reprezentanci prezydium lub oddziałów, prezentujemy poniżej zestawienie, dokumentują-
ce składy zarządu głównego w latach 2010 -2021. 

Druga wersja logotypu 
stowarzyszenia 
Studenci dla Rzeczypospolitej
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Zarząd  Główny powołany na zebraniu założyciel-
skim (Kraków, 15.06.2010 r.) - pierwsza kadencja:

Paweł Kurtyka - Prezes Zarządu Głównego,
Mateusz Kalita - Członek Zarządu Głównego,
Konrad Kukliński - Członek Zarządu Głównego,
Martyna Pawlak - Członek Zarządu Głównego,
Grzegorz Sobol - Członek Zarządu Głównego.

Zarząd Główny powołany na zebraniu walnym 
(Łódź, 31.03.2012 r.) – druga kadencja:

Paweł Kurtyka - Prezes Zarządu Głównego,
Michał Jacuń - Wiceprezes Zarządu Głównego,
Mirosław Krzyżak - Skarbnik Zarządu Głównego,
Agnieszka Stryczek - Sekretarz Zarządu Głównego,
Sebastian Kęciek - Członek Zarządu Głównego.

Uzupełnienie składu Zarządu Głównego drugiej ka-
dencji na zebraniu walnym (Kraków, 24. 03. 2013 r.):

Paweł Kurtyka - Prezes Zarządu Głównego,
Martyna Dziubałtowska - Wiceprezes Zarządu 
Głównego,
Aleksandra Zegan - Wiceprezes Zarządu Głównego,
Mirosław Krzyżak - Skarbnik Zarządu Głównego,
Agnieszka Stryczek - Sekretarz Zarządu Głównego,
Sebastian Kęciek - Członek Zarządu Głównego.
Witold Olszyk - Członek Zarządu Głównego,
Mateusz Kopytowski - Członek Zarządu Głównego,
Paweł Leszczyński - Członek Zarządu Głównego,
Piotr Patkowski - Członek Zarządu Głównego,
Marta Orwat - Członek Zarządu Głównego.

Oddziały: (6) - łódzki, warszawski, krakowski, to-
ruński, lubelski, wrocławski.

Zarząd Główny powołany na zebraniu walnym 
(Warszawa, 05.04.2014r.) – trzecia kadencja:

Paweł Leszczyński - Prezes Zarządu Głównego,
Szymon Dziubicki - Wiceprezes ds. finansowych,
Maciej Skotnicki - Wiceprezes ds. medialnych, 
Michał Płatek - Skarbnik Zarządu Głównego,
Piotr Juchowski - Sekretarz Zarządu Głównego,
Katarzyna Jugo - Członek Zarządu Głównego,
Karol Tomaszewski - Członek Zarządu Głównego,
Tomasz Krok - Członek Zarządu Głównego,
Magdalena Turowska - Członek Zarządu Głównego,
Michał Zakrzewski - Członek Zarządu Głównego,
Łukasz Płoski - Członek Zarządu Głównego.

Oddziały (7): łódzki, warszawski, krakowski, toruń-
ski, lubelski, poznański, rzeszowski.

Uzupełnienie składu Zarządu Głównego trzeciej 
kadencji na zebraniu walnym (Kraków, 5-lecie,
30.05.2015 r.):

Paweł Leszczyński - Prezes Zarządu Głównego,
Szymon Dziubicki - Wiceprezes ds. finansowych,
Maciej Skotnicki - Wiceprezes ds. medialnych, 
Michał Płatek - Skarbnik Zarządu Głównego,
Agnieszka Stryczek - Sekretarz Zarządu Głównego,
Karol Tomaszewski - Członek Zarządu Głównego,
Tomasz Krok - Członek Zarządu Głównego,
Magdalena Turowska - Członek Zarządu Głównego,
Michał Zakrzewski - Członek Zarządu Głównego,
Piotr Juchowski - Członek Zarządu Głównego,
Piotr Bednarek - Członek Zarządu Głównego,
Dominik Jędrek - Członek Zarządu Głównego.

Oddziały (11): łódzki, warszawski, krakowski, to-
ruński, lubelski, poznański, rzeszowski, katowicki, 
opolski, wrocławski, szczeciński.

Zebranie zarządu drugiej
kadencji, 2012 r.
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Zarząd Główny powołany na zebraniu walnym 
(Poznań, 12.03.2016 r.) - czwarta kadencja:

Maciej Skotnicki - Prezes Zarządu Głównego,
Szymon Dziubicki - Wiceprezes ds. finansowych,
Przemysław Szymański - Wiceprezes ds. mediów, 
Sekretarz Zarządu Głównego, 
Marlena Bodo - Skarbnik Zarządu Głównego,
Dawid Helsner - Rzecznik Prasowy Zarządu Głów-
nego,
Piotr Bednarek - Członek Zarządu Głównego,
Tomasz Wajdzik - Członek Zarządu Głównego,
Izabela Perkowska - Członek Zarządu Głównego,
Adam Melonek - Członek Zarządu Głównego,
Mateusz Dec - Członek Zarządu Głównego,
Marta Grabowska - Członek Zarządu Głównego.

Oddziały (11): łódzki, warszawski, krakowski, to-
ruński, lubelski, poznański, rzeszowski, katowicki, 
opolski, wrocławski, szczeciński.

Zebranie Walne 12.03.2016 r. Poznań

Zarząd Główny Zebranie Walne 2016 r.
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Zebranie Walne 08.04.2017 r. Warszawa

Uzupełnienie składu Zarządu Głównego
czwartej kadencji na zebraniu walnym
(Warszawa, 08.04.2017 r):

Maciej Skotnicki - Prezes Zarządu Głównego,
Gniewomir Śpiołek - Wiceprezes ds. finansów,
Marlena Bodo - Skarbnik Zarządu Głównego,
Marta Płuciennik - Sekretarz Zarządu Głównego,
Tomasz Wajdzik - Członek Zarządu Głównego,
Mateusz Dec - Członek Zarządu Głównego,
Marta Grabowska - Członek Zarządu Głównego,
Agnieszka Łajs - Członek Zarządu Głównego,
Maria Olechowska - Członek Zarządu Głównego,
Paweł Mossakowski - Członek Zarządu Głównego.

Oddziały (12): łódzki, warszawski, krakowski, to-
ruński, lubelski, poznański, rzeszowski, katowicki, 
opolski, wrocławski, szczeciński, trójmiejski.

Zarząd Główny
Zebranie Walne 2017 r.
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Zarząd Główny powołany na zebraniu walnym 
(Kraków, 18.04.2018 r.) - piąta kadencja:

Dawid Moryl - Prezes Zarządu Głównego,
Paweł Witowski - Wiceprezes Zarządu Głównego,
Marta Płuciennik - Skarbnik Zarządu Głównego,
Mariusz Koper - Sekretarz Zarządu Głównego,
Łukasz Żmuda - Członek Zarządu Głównego,
Mateusz Dec - Członek Zarządu Głównego,
Paweł Mossakowski - Członek Zarządu Głównego,
Wojciech Kawalec - Członek Zarządu Głównego,
Agnieszka Łajs - Członek Zarządu Głównego,
Maria Olechowska - Członek Zarządu Głównego,
Aleksy Guzowski - Członek Zarządu Głównego,
Marek Michałek - Członek Zarządu Głównego.

Oddziały (8): łódzki, warszawski, krakowski, toruń-
ski, poznański, katowicki, wrocławski, trójmiejski.

Zebranie Walne 18.04.2018 r. Kraków

Zarząd Główy Zebranie Walne 2018 r.



strona  28
KAŻDY MA JAKĄŚ PASJĘ. NASZĄ JEST POLSKA

 stowarzyszenie studenci dla rzeczypospolitej 2010-2021

Zebranie Walne 06.04.2019r. Warszawa

Uzupełnienie składu Zarządu Głównego
piątej kadencji na zebraniu walnym
(Warszawa, 06.04.2019 r.):

Dawid Moryl - Prezes Zarządu Głównego,
Piotr Borkowski - Wiceprezes Zarządu Głównego,
Julia Ciborowska - Skarbnik Zarządu Głównego,
Mariusz Koper - Sekretarz Zarządu Głównego,
Łukasz Żmuda - Członek Zarządu Głównego,
Maria Olechowska - Członek Zarządu Głównego,
Kamil Giera - Członek Zarządu Głównego,
Daria Bulanda - Członek Zarządu Głównego,
Agnieszka Łajs - Członek Zarządu Głównego.

Oddziały (5): łódzki, warszawski, krakowski, toruń-
ski, poznański.

Zarząd Główny Zebranie Walne 2019 r.
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Uzupełnienie składu Zarządu Głównego szóstej 
kadencji na zebraniu walnym 
(Warszawa, 26. 06. 2021 r.):

Kamil Giera - Prezes Zarządu Głównego,
Michał Ciesielski - Wiceprezes Zarządu Głównego,
Julia Ciborowska - Skarbnik Zarządu Głównego,
Krzysztof Łoza - Sekretarz Zarządu Głównego,
Łukasz Bugara - Członek Zarządu Głównego,
Maksymilian Kruszewski - Członek Zarządu Głów-
nego,
Agata Mieczkowska - Członek Zarządu Głównego,
Kamil Jakubowski - Członek Zarządu Głównego.

Oddziały (7): łódzki, warszawski, krakowski, toruń-
ski, poznański, trójmiejski, rzeszowski.

Zarząd Główny powołany na zebraniu walnym 
(Warszawa, 31. 05. 2020 r.) – szósta kadencja:

Kamil Giera - Prezes Zarządu Głównego,
Michał Ciesielski - Wiceprezes Zarządu Głównego,
Julia Ciborowska - Skarbnik Zarządu Głównego,
Krzysztof Łoza - Sekretarz Zarządu Głównego,
Maria Sawościan - Członek Zarządu Głównego,
Łukasz Żmuda - Członek Zarządu Głównego,
Łukasz Bugara - Członek Zarządu Głównego,
Agnieszka Łajs - Członek Zarządu Głównego,
Daria Bulanda - Członek Zarządu Głównego.

Oddziały (5): łódzki, warszawski, krakowski, toruń-
ski, poznański.

Prezydium Zarządu Głównego Zebranie Walne 
31.05.2020 r.
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Marsz Niepodległości 2016 r. Warszawa
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Przemysław waingertner (historyK, Profesor uniwersytetu łódzKiego)
stoWarzyszenie stUdenci dla rzeczypospolitej
na tle innycH polskicH organizacji pozarządoWycH

Wśród organizacji i instytucji, działających w demokratycznych państwach w ramach tzw. społeczeń-
stwa obywatelskiego – podmiotowego; świadomego swych praw, celów i potrzeb; przejawiającego am-
bicję współtworzenia rzeczywistości politycznej, społecznej i ekonomicznej; aktywnego w sferze publicz-
nej i zaangażowanego w jej formowanie – ważną rolę odgrywają podmioty, określane wspólnym mianem 
„trzeciego sektora”. Według związanej z tym pojęciem klasyfikacji, tak zwany pierwszy sektor składa się z 
instytucji państwowych i samorządowych, natomiast drugi – z podmiotów prywatnych, nastawionych na 
zysk i współtworzących podstawy materialne funkcjonowania społeczeństwa. W odróżnieniu od wcze-
śniej wymienionych, „sektor trzeci” skupia zorganizowane, zinstytucjonalizowane środowiska, które nie 
stanowią fragmentów struktury państwa i nie działają dla korzyści materialnych. Ich wspólnym mianow-
nikiem jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa i współtworzenie poczucia społecznej wspólnoty. Są to 
organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO), niebędące jednostkami bądź organami 
administracji publicznej, tworzone „oddolnie” i niesłużące generowaniu zysku, których cechą charaktery-
styczną jest równocześnie brak formalnych powiązań z władzą publiczną. 

Znany dziewiętnastowieczny francuski myśliciel polityczny, Alexis de Tocqueville, który w swej bogatej 
refleksji politycznej łączył wątki, tematy, argumenty i interpretacje rzeczywistości politycznej i społecz-
no-gospodarczej, charakterystyczne zarazem dla światopoglądu konserwatywnego i liberalnego, podkre-
ślał, iż powstanie i rozwój organizacji pozarządowych ma umożliwiać obywatelom przede wszystkim nie-
skrępowane wyrażanie ich poglądów oraz realizowanie pozamaterialnych potrzeb i interesów niezależ-
nie od oficjalnej administracji państwowej – jednak poprzez wpływanie na decyzje władz. Zgadza się z 
nim współczesny niemiecki socjolog Claus Offe – reprezentujący wszak zgoła odmienne od politycznych 
sympatii de Tocqueville’a, lewicujące środowisko szkoły frankfurckiej – wskazując, że obecnie organizacje 
te, stanowiąc istotny element demokratycznego ładu, służą pośredniczeniu między władzą i społeczeń-
stwem, formułując ambicje i potrzeby funkcjonujących w jego ramach różnorodnych grup i środowisk.

W niepodległej Trzeciej Rzeczypospolitej zaliczamy do organizacji pozarządowych stowarzyszenia, związ-
ki stowarzyszeń, komitety społeczne, fundacje, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, partie polityczne, 
związki i samorządy zawodowe, federacje i konfederacje pracodawców, izby gospodarcze i rzemieślnicze, 
związki i kółka rolnicze oraz organizacje kościelne. Spośród wymienionych jednym z podmiotów „trzecie-
go sektora” w Polsce jest także stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej (SdR ), zrzeszające młodych 
akademików i absolwentów polskich wyższych uczelni oraz dysponujące oddziałami w miastach uniwer-
syteckich – Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu i Warszawie. 

Stowarzyszenie zostało utworzone w maju 2010 
roku. Jego założycielem był Paweł Kurtyka – syn 
historyka, mediewisty, prezesa Instytutu Pamię-
ci Narodowej, Janusza Kurtyki, który zginął w ka-
tastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Wraz 
z innymi orędownikami idei utworzenia nowej or-
ganizacji, Paweł Kurtyka krytycznie oceniał stopień 
zainteresowania młodzieży sprawami publiczny-
mi i problematyką międzynarodową oraz poziom 
wiedzy historycznej (również dotyczącej dziejów 
Polski). Inicjatorzy powołania do życia SdR postu-
lowali w związku z tym, aby głównym celem no-
wej organizacji stało się kształtowanie przestrzeni 
do szerokiej, otwartej, pluralistycznej debaty o po-
litycznym i społeczno-gospodarczym stanie pań-
stwa polskiego, jego pozycji na arenie międzyna-
rodowej, pożądanej polityce wewnętrznej i zagra-
nicznej oraz historii, rozumianej jako zbiór poucza-
jących doświadczeń – w myśl refleksji Cycerona hi-
storia magistra vitae est. 
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Stowarzyszenie skupiło i nadal gromadzi w swych 
szeregach młodych Polaków, którym bliskie są 
wartości chrześcijańskie i patriotyczne – republi-
kańskie, konserwatywne, narodowe i propaństwo-
we. Realizuje swoje zadania poprzez propagowa-
nie wśród studentów, w kręgach absolwentów pol-
skich uczelni, ale także w innych środowiskach, za-
równo młodzieży, jak i „dorosłego” społeczeństwa, 
postawę zainteresowania polityką, sprawami pu-
blicznymi oraz dziejami i kulturą Polski; ideę świa-
domego uczestnictwa w kształtowaniu państwa i 
społeczeństwa, a także wiedzę z zakresu proble-
matyki politycznej, społecznej, ekonomicznej i mię-
dzynarodowej.

W latach 2010-2021 Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, dążąc do osiągnięcia wyznaczonych 
celów, zrealizowało kilkadziesiąt rozbudowanych programów formacyjnych – o charakterze edukacyjnym 
i informacyjnym. Należał do nich m.in.: cykl debat z udziałem naukowców, ekspertów, polityków i publicy-
stów, pt. „Raport o stanie państwa”, w ramach którego odbyły się między innymi dyskusje nt. „Katastro-
fa smoleńska – przyczyny, przebieg, reperkusje”, „Raport o stanie armii”, „Energetyka polska – wyzwania i 
zagrożenia”, „Obywatelu! Kim jesteś? Raport o społeczeństwie obywatelskim” oraz „Działam i wychowu-
ję. Organizacje młodzieżowe wczoraj i dziś”. 

Stowarzyszenie zorganizowało również serię, cieszących się sporym zainteresowaniem, dyskusji panelo-
wych, spotkań ze „świadkami historii”, inscenizacji i rekonstrukcji historycznych, pokazów filmów doku-
mentalnych, wreszcie – wystaw fotograficznych pod wspólnym tytułem „Dotknij historii”. Ich celem było 
przede wszystkim popularyzowanie pamięci i wiedzy, z jednej strony o Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
(fenomenie ustrojowym i republikańskim ładzie politycznym szlacheckiego państwa oraz jego polityce za-
granicznej i triumfach wojennych), z drugiej – o społecznym oporze wobec komunizmu w Polsce po II woj-
nie światowej i komunistycznych represjach (tu wymienić należy choćby realizację rozbudowanych pro-
gramów pt. „Waszej Pamięci, Żołnierze Wyklęci”, „Namioty Wyklętych” i „Raport z oblężonego Państwa”). 

Manifestacja Antyrządowa 24.06.2014 r. Kraków

Spotkanie z cyklu dyskusyjnego „Sens historii Polski” 
– spotkanie z prof. Andrzejem Nowakiem (14.11.2016 r.).
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 Panel dyskusyjny poświęcony bieżącej polityce 
oraz sytuacji gospodarczej Polski, obchody 5-lecia 

Studentów dla RP, 30.05.2015 r.

Młodzież Kontra
- Jarosław Gowin 28.01.2017 r. Kraków

Następny projekt pt. „O III RP z…” opierał się na koncepcji spotkań z prelegentami, przybliżających przede 
wszystkim młodzieży, problematykę przemian politycznych i społeczno-gospodarczych, które dokonały 
się w Polsce po 1989 roku. Z kolei cykl pt. „Postaci, które nas inspirują” został zbudowany wokół pomysłu 
prezentacji i analizy działalności osób, mogących stanowić wzór do naśladowania dla współczesnego mło-
dego pokolenia Polaków. W ramach tego zadania zorganizowane zostały m.in. panele i konferencje po-
święcone słynnemu emigracyjnemu pisarzowi i publicyście, Józefowi Mackiewiczowi, księdzu Jerzemu Po-
piełuszce i środowisku duchownych represjonowanych i prześladowanych przez władze „Polski Ludowej”. 
Warto wspomnieć również o serii debat pt. „Rozdroża etyki”, podczas których dyskutowano o zagadnie-
niach związanych z zapłodnieniem in vitro i naprotechnologią, czy aborcją. Stowarzyszenie zorganizowało 
też dyskusję pt. „Zapomniani (?) pisarze” i konferencję „Młodość i gniew”, dotyczącą dziejów antykomuni-
stycznych organizacji młodzieżowych i studenckich w latach 1945-2010 w Małopolsce. 

Wśród innych przedsięwzięć Studentów dla Rze-
czypospolitej wymienić można forum szkolenio-
wo-integracyjne pt. „Wspólnie dla Przyszłości”, 
odnoszące się do działania na rzecz społeczeń-
stwa obywatelskiego i kształtowania postaw pa-
triotycznych, a realizowane z myślą o członkach 
innych młodzieżowych organizacji. Działacze sto-
warzyszenia zaangażowali się również w inicjaty-
wę tzw. Akademii Skolimowskiej, której początek 
w 2010 roku dało środowisko związane z nagrodą 
imienia Jacka Maziarskiego. 
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Konferencja PIT dla młodych 25.06.2019 r. Warszawa
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W ramach tego przedsięwzięcia  zorganizowano serię spotkań o charakterze formacyjnym, ukierun-
kowanych na młodzież, deklarującą przywiązanie do postaw patriotycznych i wartości chrześcijań-
skich. Kolejne spotkania, zrealizowane w formule Akademii, obejmowały tematykę energetyki, finan-
sów i strategicznych sektorów państwa. Ich gośćmi byli eksperci – między innymi profesorowie An-
drzej Zybertowicz i Robert Gwiazdowski, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Paweł Szała-
macha, czy sekretarz stanu Piotr Mazurek. Środowisko Studentów dla Rzeczypospolitej było wresz-
cie współinicjatorem powołania do życia Fundacji im. Janusza Kurtyki, która zajmuje się popularyzo-
waniem w kraju i poza jego granicami wiedzy z zakresu historii Polski oraz promocją osiągnięć polskiej 
historiografii. 

Równolegle stowarzyszenie, jako reprezentacja młodych akademików i absolwentów polskich uczel-
ni, angażowało się w działania, których celem było kształtowanie ustroju i funkcjonowania kształcenia 
na poziomie uniwersyteckim, szkoły średniej, a nawet podstawowej – Studenci dla Rzeczypospolitej 
byli konsultowani w sprawach istotnych projektów ustaw o szkolnictwie wyższym; z kolei w 2012 roku 
członkowie organizacji wzięli udział w głośnym strajku głodowym, mającym stanowić formę spektaku-
larnego protestu wobec decyzji ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, zmierzającej do ogra-
niczenia wymiaru nauczania historii w szkołach. 

Powyższy krótki zarys celów – i działań podejmowanych w imię ich realizacji – upoważnia do scharak-
teryzowania stowarzyszenia Studentów dla Rzeczypospolitej jako aktywnego, żywotnego, świadome-
go swej misji, efektywnego i sprawnego pod względem organizacyjnym podmiotu polskiego „trzeciego 
sektora”. Stowarzyszenie stanowi niewątpliwie wartościowy, okrzepły już, konsekwentnie kontynu-
ujący i wzbogacający swą działalność komponent na scenie zajmowanej – i poszerzanej – przez rozwi-
jający się fenomen pozarządowych organizacji Trzeciej Rzeczypospolitej.  
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Gala z okazji 5-lecia stowarzyszenia, 30.05.2015 r. Kraków. Na zdjęciu w pierwszym rzędzie widoczni 
Członkowie Honorowi „Mentorzy” po wręczeniu odznaczeń oraz Prezes Honorowy, Paweł Kurtyka
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zasłUżeni oraz HonoroWi członkoWie stoWarzyszenia

Członkowie Honorowi „Mentorzy” 
odznaczeni złotą wpinką:

1. Tomasz Balon-Mroczka
2. dr hab. Przemysław Dakowicz 
3. mec. Konrad Firlej 
4. prof. Piotr Gliński 
5. dr hab. Henryk Głębocki 
6. dr Maciej Korkuć 
7. Ewa Maciejewska 
8. prof. Filip Musiał
9. prof. Andrzej Nowak 
10. prof. Jacek Pietrzak 
11. prof. Mieczysław Ryba 
12. Paweł Soloch 
13. dr hab. Mirosław Szumiło 
14. Piotr Trąbiński 
15. prof. Przemysław Waingertner 
16. red. Rafał Ziemkiewicz
17. prof. Jan Żaryn 
18. prof. Przemysław Żurawski  
 vel Grajewski

Członkowie Honorowi „Zasłużeni” 
odznaczeni złotą wpinką:

1. Piotr Bednarek 
2. Marlena Bodo  
3. Sebastian Kęciek 
4. Błażej Kmieciak 
5. Mariusz Koper  
6. Tomasz Krok 
7. Mirosław Krzyżak 
8. Paweł Kurtyka
9. Paweł Leszczyński  
10. Jakub Małecki
11. Dawid Moryl  
12. Piotr Patkowski 
13. Maciej Skotnicki 
14. Agnieszka Stryczek 
15. Magdalena Turowska

Członkowie „Zasłużeni” 
odznaczeni srebrną wpinką 

1. Rafał Adamczewski
2. Piotr Bednarek
3. Damian Bębnowski
4. Aleksandra Borek
5. Łukasz Bugara
6. Melania Chotyńska
7. Julia Ciborowska
8. Kamil Cieślak
9. Mateusz Dec
10. Martyna Dziubałtowska
11. Szymon Dziubicki
12. Sara Gibska
13. Marta Grabowska
14. Katarzyna Jugo
15. Mariusz Koper
16. Tomasz Krok
17. Paweł Leszczyński
18. Dawid Moryl
19. Paweł Mossakowski
20. Agnieszka Nowak
21. Marta Orwat
22. Piotr Patkowski
23. Michał Płatek
24. Łukasz Płoski
25. Marta Płuciennik
26. Aleksander Podgórny
27. Zuzanna Rakowicz
28. Piotr Sawościan
29. Maciej Skotnicki
30. Przemysław Szymański
31. Tomasz Wajdzik
32. Liliana Wiśniowska
33. Monika Wojtkowiak
34. Aleksandra Zegan
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Rekonstrukcja manifestacji Solidarności 13.12.2011 r. Kraków

rozdział 1
Historia
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agnieszKa łajs: stan Wojenny

Jednym z celów istnienia naszego stowarzyszenia jest budowanie i rozwijanie świadomości historycznej, 
dlatego nasza działalność od samego początku skupiała się na ujawnianiu prawdy i jej propagowaniu, w 
tym szczególnie zagadnień historii Polski w XX  wieku, o których wiedza w społeczeństwie jest znikoma 
bądź też nie do końca rzetelna w sferze faktów. Uważamy, że jednym z takich tematów są wydarzenia z 
grudnia 1981 roku. Zorganizowaliśmy więc szereg inicjatyw przypominających o rocznicy wybuchu stanu 
wojennego oraz o okolicznościach i następstwach tamtych zdarzeń w polskiej historii. 

Już w roku założenia stowarzyszenia miały miejsce, z naszej inicjatywy, pierwsze wydarzenia związa-
ne z tym tematem. W grudniu 2010 roku w Warszawie odbyła się gra miejska z okazji 29. rocznicy wpro-
wadzenia stanu wojennego. Do aktywnego udziału zaproszeni zostali ,,Wszyscy obywatele mający dobro 
swej Ojczyzny na uwadze i chcący się sprzeciwić destrukcyjnym działaniom Rady Państwa (w szczególno-
ści studenci)”. „Opozycjoniści” podczas gry miejskiej organizowali tajne akcje, kolportowali ulotki i spotyka-
li się z kolegami z konspiracji. Musieli przy tym jednak uważać na patrole milicyjne. W Krakowie w podob-
nym okresie zorganizowaliśmy wystawę oraz koncert pt. „Od Jałty do okrągłego stołu”. 

W 2011 roku przeprowadziliśmy projekt społeczny o tytule „Młodzi pamiętają” – odbyła się rekonstrukcja 
rozbicia manifestacji „Solidarności” przez oddziały ZOMO i LWP na Rynku Głównym w Krakowie. Jego czę-
ścią był też wykład prof. Andrzeja Nowaka na temat przyczyn wprowadzenia stanu wojennego. 

W grudniu kolejnego roku – w 31. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – zorganizowaliśmy akcję 
ogólnopolską pod nazwą „Raport z oblężonego Państwa”, w ramach której odbyły się ciekawe wydarzenia 

w pięciu polskich miastach akademickich. W Kra-
kowie były to następujące inicjatywy: pokazy fil-
mów związanych ze stanem wojennym, wyświe-
tlane na telebimie na Rynku Głównym, akcja ulot-
kowa, pokaz druku prasy podziemnej, debata: „Czy 
generał nas uratował?” z udziałem gości takich 
jak: Ewa Zając, Henryk Głębocki i Zdzisław Zblew-
ski oraz spotkanie ze świadkami historii: Ryszar-
dem Majdzikiem, Adamem Kalitą, Bogusławą Dą-
brową-Kostką, Grzegorzem Surdym, Leszkiem Ja-
ranowskim i Wojciechem Marchewczykiem. Zor-
ganizowaliśmy też konkurs dla licealistów, o tytu-
le „Wielkie korepetycje z historii – stan wojenny”.  
W Łodzi odbyło się spotkanie ze świadkiem gru-
dniowych wydarzeń, Józefem Śreniowskim, oraz 
projekcja filmu dokumentalnego pt. ,,Towarzysz 
generał idzie na wojnę”. Debaty z historykami i 
spotkania z osobami, które przeżyły wprowadze-
nie stanu wojennego zostały zorganizowane tak-

Rekonstrukcja manifestacji Solidarności 13.12.2011 r. Kraków
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że przez oddziały stowarzyszenia w Warszawie i 
Lublinie, a we Wrocławiu przeprowadziliśmy ak-
cję ulotkową, dotyczącą tamtych wydarzeń. W ra-
mach projektu odbył się też ogólnopolski interne-
towy konkurs wiedzy o stanie wojennym.

Nie sposób omawiać wydarzeń z 1981 roku w ode-
rwaniu od postaci Wojciecha Jaruzelskiego. W 2013 
roku, w odpowiedzi na fałszowanie najnowszej hi-
storii Polski oraz na próby gloryfikacji jego posta-
ci przez środowiska lewicowe, stworzyliśmy wraz 
z innymi organizacjami młodzieżowymi o profi-
lu konserwatywnym i patriotycznym Prawdziwą 
„księgę zasług” Wojciecha Jaruzelskiego. ,,Uważa-
my, że nie można przejść obojętnie wobec prób 
manipulowania historią, wybielania i stawiania 
za wzór postaci, których decyzje prowadziły do 
śmierci, kalectwa, nędzy, zastraszenia i wyklucze-
nia społecznego tysięcy osób, i które symbolizują 
podporządkowanie imperium sowieckiemu. Pol-
ska potrzebuje konsekwentnie prowadzonej po-
lityki historycznej. Potrzebuje edukacji przyszłych 

pokoleń w duchu prawdy historycznej. By tego dokonać, należy odkłamywać naszą przeszłość, fałszowa-
ną przez architektów komunistycznego reżimu oraz ich późniejszych obrońców [...]” – można przeczytać 
we wstępie do publikacji. Składa się na nią opis 20 specjalnie wybranych wydarzeń z życia Wojciecha Jaru-
zelskiego, pokazujących jego prawdziwe intencje, postawy i zachowania względem społeczeństwa. W na-
ukowym komitecie wsparcia tego przedsięwzięcia znalazły się liczne autorytety z dziedziny historii, mię-
dzy innymi prof. Andrzej Nowak, prof. Jan Żaryn, prof. Marek Chodakiewicz czy dr Wojciech Muszyński. 

W 2013 roku wszystkie oddziały stowarzyszenia włączyły się w promocję i organizację konkursu dla lice-
alistów pt. „Groza stanu wojennego”. Prace zgłaszane były przez uczniów w dwóch kategoriach: esej oraz 
grafika. Podczas finału i wręczenia nagród młodzież miała okazję do spotkania z gośćmi specjalnymi: Cecy-
lią Kutą oraz Maciejem Korkuciem z Instytutu Pamięci Narodowej. Konkurs ten organizowaliśmy również 
w podobnej formie w kolejnych latach (w 33. i 34. rocznicę wybuchu stanu wojennego).

W maju 2014 roku zapoczątkowaliśmy akcję internetową: „Nie! dla pochówku Wojciecha Jaruzelskiego na 
Powązkach”. Kampania była wyrazem obywatelskiego sprzeciwu wobec uhonorowania komunistyczne-
go dyktatora. W przestrzeni Internetu poparło ją ponad 30 tysięcy osób. Podobną akcję zorganizowaliśmy 
w listopadzie 2015 roku, a mianowicie „Nie! dla pochówku Kiszczaka na Powązkach!”. W 2014 roku oby-
ło się też wiele debat i wykładów otwartych, między innymi „Geneza stanu wojennego” – wykład otwarty 
prof. Antoniego Dudka w Poznaniu, „O zdradzie i bohaterstwie. Porównanie postaw i czynów gen. Wojcie-
cha Jaruzelskiego i płk. Ryszarda Kuklińskiego” – debata dr. hab. Sławomira Cenckiewicza, dr. Macieja Kor-
kucia i dr. Lecha Kowalskiego w Krakowie, „Stan wojenny w refleksji prawno-karnej – wykład prof. Witol-
da Kuleszy” –  w Łodzi. 

Raport z oblężonego Państwa
- obchody 31 rocznicy Stanu Wojennego

13.12.2012 r. Kraków

 Prezentacja Prawdziwej Księgi Zasług Wojciecha Jaruzelskiego
17.09.2013 r. Warszawa

 Cenzura wczoraj i dziś - spotka-
nie promocyjne z Tomaszem Strzy-

żewskim 05.12.2014 r. Kraków
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W tym samym  roku zapoczątkowaliśmy happening historyczny pt. „Aresztowanie”. W krakowskich klu-
bach stylizowanych na klimaty PRL-u odbyła się rekonstrukcja niektórych wydarzeń z 13 grudnia 1981 
roku: „milicjanci z oddziałów ZOMO” aresztowali „opozycjonistów”, odtworzono przemówienie gen. Jaru-
zelskiego, w którym ogłosił wprowadzenie stanu wojennego i wręczono przepustki każdemu, kto odwiedził 
kluby, biorące udział w happeningu, aby mógł poruszać się po mieście w czasie godziny milicyjnej. Obser-
watorzy akcji mogli przez krótki czas znaleźć się w innych realiach, doświadczyć atmosfery strachu i terro-
ru tamtych dramatycznych dni. Akcję aresztowań oddział krakowski powtarzał podczas kolejnych rocznic.

W ramach 34. rocznicy wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku zorganizowaliśmy: „Wieczór patriotyczny” w To-
runiu, który składał się z wystąpienia prof. Wojciecha Polaka oraz części artystycznej; debatę „Obywatel-
ki i obywatele...” o stanie wojennym z prof. Janem Żarynem, Tadeuszem Płużańskim i Maciejem Świrskim 
w Warszawie; „Precz z komuną!” – koncert Pawła Piekarczyka w Łodzi, a także wspomniany już konkurs 
i happening historyczny.

Rok 2016 również obfitował w wydarzenia o tematyce stanu wojennego. W Łodzi odbyła się gra miej-
ska („Stan wojenny w Łodzi – Orła Wrona nie pokona”); w Gdańsku, Katowicach i Krakowie zorganizowali-
śmy spotkania ze znanymi historykami, a oprócz tego w ostatnim z wymienionych miast: „A mury runę-
ły” – przegląd piosenki opozycyjnej z czasów PRL. Oddział warszawski z okazji 35. rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego przygotował krótki film, ukazujący działania władz wobec protestujących obywateli, któ-
ry opublikowaliśmy w mediach społecznościowych. Inicjatywom towarzyszył ponadto ogólnopolski kon-
kurs, który przeprowadziliśmy na naszym Facebooku.

W latach 2017-2020 odbywało się już mniej wy-
darzeń związanych z omawianym okresem histo-
rycznym, ponieważ skupiliśmy się na innych istot-
nych dla nas tematach. Symboliczna akcja happe-
ningów pt. „Aresztowanie” trwała jednak nieprze-
rwanie, a od 2018 roku zaczęliśmy ją organizować 
również w Warszawie.

W celu podniesienia poziomu wiedzy historycz-
nej na temat tego okresu korzystaliśmy z różno-
rodnych form organizacji wydarzeń i przekazów, 
a wśród nich wymienić możemy: gry miejskie, de-
baty i wykłady z udziałem specjalistów, insceni-
zacje, wystawy, koncerty, spoty wideo, publikacje, 
konkursy i happeningi. Wszystkie nasze działa-
nia zmierzały do tego, aby debata publiczna na te-
mat wprowadzenia stanu wojennego była konty-
nuowana, a zafałszowany obraz historii został od-
kłamany i przedstawiony w świetle prawdy.

Akcja Aresztowania
13.12.2015 r. Kraków

 Spot z okazji rocznicy Stanu wojennego przygotowany przez Oddział 
warszawski 13.12.2016 r.

Akcja Aresztowania
13.12.2016 r. Kraków
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Krakowski Marsz Rotmistrza Pileckiego 25.05.2013 r.
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aleKsander Podgórny: żołnierze  Wyklęci

Od początku istnienia stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej jednym z jego priorytetów było i jest 
szerzenie wiedzy i pamięci o polskiej historii. W szczególności dotyczy to dziejów Żołnierzy Wyklętych,  
o których wiedza była niewielka i często bardzo przekłamana. Stowarzyszenie postawiło sobie zatem za 
cel przywrócenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych oraz odkłamywanie ich walki.

Już na początku swojej działalności oddziały stowarzyszenia lokalnie organizowały wydarzenia przypo-
minające walkę Podziemia Antykomunistycznego w dniu święta upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych.  
W 2012 roku, 1 marca, w Warszawie zorganizowano na Dworcu Centralnym PKP „Las na Centralnym”, czy-
li rekonstrukcję obozowiska partyzanckiego na jednym z peronów dworca. W tym samym czasie w Kra-
kowie odbył się koncert Dawida Hallmana ku pamięci Żołnierzy Wyklętych, a w Łodzi spotkanie z history-
kami z IPN.

Z biegiem czasu udało nam się wypracować ogólnopolski model obchodzenia tego święta jakim jest Na-
rodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, nawiązujący do akcji związanej z rocznicą stanu wojennego, 
która pod hasłem „Raport z oblężonego Państwa” odbyła się w kilku miastach w Polsce, gdzie działały od-
działy stowarzyszenia. W 2013 roku były to wydarzenia organizowane pod nazwą „Waszej Pamięci Żołnie-
rze Wyklęci”. Największe z nich miały miejsce w Krakowie, gdzie najpierw w dniu 27 lutego odbyło się spo-
tkanie, skupiające około 400 uczestników, z byłym żołnierzem z oddziału mjr „Ognia” – Zbigniewem Pali-
wodą oraz historykiem IPN, dr. Maciejem Korkuciem. Następnie w dniu 1 marca odbył się uroczysty prze-
marsz w centrum Krakowa, z Rynku Głównego do Parku Jordana, z udziałem Wojska Polskiego, przedsta-
wicieli władz miasta i kilku tysięcy mieszkańców Krakowa. W tym czasie w Warszawie odbyły się pokazy 
filmu oraz spotkania, między innymi z Tadeuszem Płużańskim i Arkadiuszem Gołębiewskim. Natomiast 
w Łodzi, na największej ulicy miasta stanął namiot z obozowiskiem rekonstruktorów partyzanckich oraz 

odbyła się projekcja filmu historycznego i dysku-
sja z reżyserem.

Łódzki namiot stał się inspiracją do powstania 
największego projektu stowarzyszenia i śmiem 
stwierdzić jednego z największych projektów pro-
mujących historię Wyklętych, czyli „Namiotów Wy-
klętych”. Pierwsza edycja „Namiotów Wyklętych” 
odbyła się w 2014 roku w Krakowie, Warszawie, 
Łodzi oraz Toruniu. W Krakowie oprócz samych 
namiotów, które ustawione były na Rynku Głów-
nym, tradycyjnie odprawiona została msza święta 
oraz odbył się przemarsz do Parku Jordana. Oka-
zało się, że „Namioty Wyklętych” to jest znakomity 
pomysł, dzięki któremu można trafić z przekazem 
o Podziemiu Antykomunistycznym do wielu osób 
potencjalnie zainteresowanych tematem, a w du-
żych miastach także turystów. W tytułowych na-
miotach organizowaliśmy wystawy (także w języ-
ku angielskim), spotkania z kombatantami oraz hi-
storykami. Odbywały się również pokazy filmów.

Las na Centralnym 01.03.2012 r. Warszawa Krakowski Marsz Rotmistrza Pileckiego 25.05.2013 r.
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Namioty Wyklętych 01.03.2014 r. Kraków

Spotkanie z por. Wacławem Szaconiem 10.04.2017 
r. Kraków
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Projekt ten spotkał się z bardzo dużym odzewem społecznym. Postanowiliśmy zatem każdego kolejne-
go roku kontynuować ten projekt, ubogacając go w różne aspekty, jak udział grup rekonstrukcyjnych, roz-
dawanie ulotek, częstowanie wojskową grochówką. W 2015 roku wydarzenie odbyło się w kolejnych mia-
stach na mapie Polski - poza żelazną trójką, również w Lublinie oraz Poznaniu. Do historii przeszła edy-
cja w roku 2016. Odbyła się ona pod patronatem honorowym Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, łącznie w 10 
miastach, w tym również pierwszy raz we Wrocławiu, Rzeszowie, Opolu. Namioty zostały również zorga-
nizowane w miejscowościach, gdzie nie znajdowały się dotychczas oddziały stowarzyszenia; w Żyrardo-
wie, dzięki zaangażowaniu lokalnego urzędu miejskiego oraz Świnoujściu, przy wsparciu lokalnego ZHR.

Bardzo dużym sukcesem okazała się IV edycja „Namiotów Wyklętych” w 2017 roku. Udało się ją zorgani-
zować aż w 36 miastach w całym kraju. Patronatu honorowego ponownie udzielił Prezydent RP, Andrzej 
Duda. Tradycją przy organizacji Namiotów stało się wciąganie flagi na maszt na krakowskim Rynku Głów-
nym, tuż przed otwarciem wystawy w namiotach.

Inicjatywa ta stała się cyklicznym wydarzeniem w działalności stowarzyszenia. Do dzisiaj odbyły się jesz-
cze edycje w 2018 i 2019 roku, również w kilkudziesięciu miastach w Polsce.

Upamiętnianie dziejów Podziemia Antykomunistycznego to jednak nie tylko wydarzenia wokół samego 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada 1 marca. Stowarzyszenie realizowało rów-
nież wiele akcji, dotyczących Żołnierzy Wyklętych, w innych terminach w ciągu roku. Jednym z nich było 
organizowanie Marszów Rotmistrza Pileckiego, których celem było uczczenie pamięci wielkiego bohatera, 
jakim był Witold Pilecki. Takie marsze odbywały się w maju, między innymi w Krakowie, Poznaniu i War-
szawie i gromadziły wielu uczestników. Postać Rotmistrza staraliśmy się upamiętnić, organizując również 

Pierwsze Namioty Wyklętych 
01.03.2013 r. Łódź

Namioty Wyklętych
05.03.2017 r. Łódź

13. Pogrzeb Zygmunta Szendzielarza Łupaszki
24.04.2016 r. Warszawa

Namioty Wykletych 28.02.2016 r. Kraków

Namioty Wyklętych 01.03.2016 r. Łódź
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Namioty Wyklętych 03.03.2019 r.
Warszawa. Oddział warszawski SdR
wraz z kombatantem płk. Zbigniewem
Zielińskim, żołnierzem Armii Krajowej
oraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego

Namioty Wyklętych
02.03.2017 r. Warszawa

Namioty Wyklętych 03.03.2019 r. Toruń
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takie inicjatywy, jak gry miejskie (w Krakowie) oraz spotkania i debaty, podczas których przedstawialiśmy 
jego wspaniałą postać i czyny.

Inną ważną inicjatywą, realizowaną przez Studentów dla Rzeczypospolitej, było organizowanie przedpre-
mierowych pokazów filmu pt. „Historia ‹Roja›”, przedstawiającego dzieje słynnego żołnierza Narodowe-
go Zjednoczenia Wojskowego, sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja” i jego oddziału. Pokazy, dzię-
ki współpracy z kinem „Świat”, producentami filmu i lokalnymi studyjnymi kinami, udało się zorganizować 
w kilku miastach w kraju, między innymi w Krakowie, Warszawie, ale także w Tarnobrzegu – mieście, gdzie 
nie było oddziału stowarzyszenia.

Poza inicjatywami ogólnopolskimi odbywały się również wydarzenia lokalne, organizowane przez oddziały 
stowarzyszenia. Były to przeróżne spotkania na temat Żołnierzy Wyklętych, jak na przykład łódzkie spo-
tkanie z kwietnia 2015 roku „Losy Żołnierzy Wyklętych i ich rodzin”, którego gościem był m. in. Kajetan Raj-
ski – redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci”. Innym przykładem jest spotkanie z por. Wacławem Szaco-
niem w Krakowie, w ramach Studenckiego Klubu Dyskusyjnego, organizowanego przez stowarzyszenie. 
Lokalnych inicjatyw było bardzo wiele.

Podsumowując, tematyka Żołnierzy Wyklę-
tych jest przez stowarzyszenie do dziś traktowa-
na priorytetowo. Organizowane są ogólnopolskie 
wydarzenia, jak „Namioty Wyklętych”, czy Marsze 
Rotmistrza Pileckiego, jak również lokalne inicja-
tywy, gdzie poruszana jest kwestia Podziemia An-
tykomunistycznego. Walka o pamięć i prawdziwą, 
odkłamaną historię Podziemia Antykomunistycz-
nego wciąż trwa i stowarzyszenie w tej kwestii nie 
zamierza składać broni.

Poznański Marsz Rotmistrza Pileckiego 15.05.2016 r.

Namioty Wyklętych
28.02.2016 r. Rzeszów

Namioty Wyklętych 
03.03.2019 r. Poznań

Zaduszki za Zołnierzy Wyklętych 
20.11.2016 r. Kraków
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Krzysztof Kamil Baczyński – żołnierz czy poeta? 04.08.2019r. Warszawa 
(Oddział Warszawski SdR z Gośćmi: por. Jerzym Oględzkim ps. „Jur”, Wiesławem Budzyńskim,

Danielą Ogińską ps. „Pszczoła”, dr Marią Wiśniewską ps. „Malina” i Maciejem Gąsiorkiem)
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marta PłucienniK: poWstanie WarszaWskie

Wśród tematów historycznych najczęściej poruszanych przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospo-
litej znajduje się nie tylko polskie powojenne Podziemie Antykomunistyczne czy okres stanu wojenne-
go, lecz również jeden z największych zrywów niepodległościowych w historii Polski – Powstanie War-
szawskie. W ciągu dziesięciu lat działalności stowarzyszenia tematyka ta podejmowana była wielokrot-
nie – przede wszystkim przy okazji kolejnych rocznic wybuchu powstańczych walk w stolicy. Wśród wyda-
rzeń, które odbywały się nie tylko w Warszawie, lecz także między innymi w Krakowie, Toruniu, Łodzi czy 
Lublinie, znalazły się spotkania z uczestnikami powstania, festiwale patriotyczne, prelekcje z historykami, 
akcje happeningowe, czy pokazy filmów związanych z tym tematem.

W ramach edukacji historycznej oraz kształtowania postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie 
Studenci dla RP postanowili stworzyć przestrzeń do merytorycznej dyskusji wokół warszawskiego zrywu. 
W tym celu członkowie oddziału w Lublinie 8 października 2013 roku zorganizowali na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej debatę wokół książki Piotra Zychowicza pt. „Obłęd ’44 – czyli jak Polacy zrobili prezent 
Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie”. W spotkaniu udział wziął autor opracowania oraz dr Mi-
rosław Szumiło, adiunkt w Zakładzie Historii Społecznej XX wieku UMCS. Wśród licznie przybyłych uczest-
ników wydarzenia byli zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy kontrowersyjnych tez redaktora Zychowicza 
oraz wszyscy zainteresowani poruszaną tematyką. 

Kolejną inicjatywę poświęconą tej tematyce sta-
nowił cykl spotkań z redaktorem Rafałem Ziemkie-
wiczem wokół książki „Jakie piękne samobójstwo”, 
który odbył się jesienią 2014 roku w sześciu mia-
stach Polski: Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie-
,Toruniu i Warszawie. Oponentami autora publi-
kacji zostali historycy, Tadeusz Płużański i dr hab. 
Przemysław Żurawski vel Grajewski. Cykl przycią-
gnął łącznie niemal 800 osób i wywołał żywą dys-
kusję wokół tematyki powstańczej oraz polskiej 
narracji historycznej, co uznać należy za jeden  
z większych sukcesów stowarzyszenia.

Swoistą przeciwwagą do poglądów zawartych  
w książkach Piotra Zychowicza i Rafała Ziemkie-
wicza było wystąpienie prof. Witolda Kieżuna, któ-
re Studenci dla Rzeczypospolitej zorganizowali 11 
maja 2014 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w 

 Recepta na chorobę polskiej transformacji - spotkanie z prof. Witoldem 
Kieżunem w ramach akcji Upominamy się o Was, 11. 05. 2014 r., Kraków

 Jakie piękne samobójstwo
- spotkanie z Rafałem Ziemkiewiczem 29.10.2014 r. Łódź
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Krakowie. Choć głównym tematem poruszanym 
podczas spotkania był okres transformacji ustro-
jowej w Polsce po roku 1989, prof. Kieżun – oficer 
Armii Krajowej, uczestnik powstania i kawaler Or-
deru Wojennego Virtuti Militari – odniósł się ob-
szernie do wydarzeń z 1944 roku, przybliżając re-
alia życia w okupowanej Warszawie i jednoznacz-
nie stwierdzając, że wybuch powstania w tam-
tym okresie był nieunikniony. Spotkanie z kom-
batantem odbyło się w ramach angażującej sze-
rokie grono młodzieżowych organizacji prawico-
wych ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Upomina-
my się o Was”, mającej na celu krzewienie patrio-
tyzmu oraz przypominanie i upamiętnianie sylwe-
tek zapomnianych polskich bohaterów.

Kolejne wydarzenie z udziałem uczestnika po-

wstańczych walk odbyło się w Łodzi. 4 grudnia 2015 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego 
ppor. Józef Przedpełski, ps. „Jastrząb” – obrońca Warszawy z 1939 roku, żołnierz ZWZ-AK i powstaniec 
warszawski – opowiedział o patriotycznym wychowaniu lat przedwojennych, losach członków własnej 
rodziny oraz swoim udziale w kampanii wrześniowej i służbie saperskiej podczas zrywu powstańczego  
w stolicy. Wśród zaproszonych prelegentów znalazł się także inny weteran walk o niepodległość Polski, 
kpt. Jerzy Stawski, ps. „Lubicz”, harcerz „Szarych Szeregów”, żołnierz AK i Konspiracyjnego Wojska Polskie-
go, podkomendny kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.

W 73. rocznicę zakończenia powstania w Warszawie członkowie miejscowego oddziału stowarzysze-
nia zorganizowali w centrum miasta akcję rozdawania broszur zatytułowanych „Nasi bohaterowie 1944 
roku”. Znalazły się w nich historie związane z powstańcami, którzy warszawskim studentom są szczegól-
nie bliscy, między innymi Marią Okońską, ps. „Emmanuela”, Hanną Szczepanowską, ps. „Heban” i Barbarą 
Wardecką, ps. „Basia”. Niektórzy mieli zaszczyt poznać swoich bohaterów osobiście. Celem akcji było od-
danie hołdu młodym mieszkańcom stolicy z czasów okupacji, dla których najwyższą wartością była wolna 
i niepodległa Polska, a także przybliżenie warszawiakom sylwetek wybranych uczestników tamtych wy-
darzeń.

W działalność stowarzyszenia poświęconą tematyce powstańczej wpisuje się również upamiętnianie 
konkretnych postaci związanych ze zrywem. Jednym z bohaterów walk z 1944 roku, którego pamięć po-
stanowili uczcić członkowie oddziału warszawskiego, jest Krzysztof Kamil Baczyński – harcerz „Szarych 
Szeregów”, żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej, najlepiej zapowiadający się polski poeta czasu woj-

Jakie piękne samobójstwo
- spotkanie z Rafałem Ziemkiewiczem 

26.11.2014 r. Warszawa

Marta Płuciennik w akcji rozdawania bro-
szur w rocznicę zakończenia Powstania 

Warszawskiego 02.10.2017 r. Warszawa

 Powstanie Warszawskie- konieczność czy błąd?
- spotkanie z Piotrem Zychowiczem 08.10.2013 r. Lublin
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ny. W dniu 75. rocznicy jego śmierci, 4 sierpnia 2019 roku, w historycznym gmachu PAST-y w Warszawie 
Studenci dla Rzeczypospolitej wraz z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowali spotkanie 
poświęcone jego życiu i twórczości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się uczestnicy powstania: Danie-
la Ogińska, ps. „Pszczoła”, dr Maria Wiśniewska, ps. „Malina” oraz por. Jerzy Oględzki, ps. „Jur”, którzy opo-
wiedzieli o tym, jak wyglądała atmosfera w stolicy w przeddzień wybuchu zrywu i dlaczego Baczyński po-
stanowił zostać żołnierzem, a także o tym, jak postrzegali go koledzy z „Parasola” i innych oddziałów Armii 
Krajowej. Z kolei miejsce dorobku literackiego poety w polskiej literaturze zarysował jego najwybitniejszy 
biograf, Wiesław Budzyński. Interpretację wybranych wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zaprezen-
tował Maciej Gąsiorek – aktor stołecznego Teatru Rampa. Spotkanie okazało się dużym sukcesem miej-
scowego oddziału stowarzyszenia, tłumnie przyciągając warszawiaków i mieszkańców innych miast Pol-
ski. Kontynuacją spotkań poświęconych życiu i twórczości warszawskiego poety i żołnierza był pokaz fil-
mu pt. „Baczyński” w reżyserii Kordiana Piwowarskiego, który przy współudziale Fundacji Polskiego Pań-
stwa Podziemnego odbył się w tym samym miejscu 12 grudnia 2019 roku. Po projekcji widzowie podzielili 
się refleksjami i uwagami na temat obrazu, który swoją premierę miał kilka lat wcześniej.

Zaprezentowane wyżej przedsięwzięcia poświęcone tematyce Powstania Warszawskiego 1944 roku 
uzupełnia zorganizowany w przeddzień 70. rocznicy jego wybuchu przy wsparciu Fundacji Niepodległo-
ści, wydawnictwa Fronda i marki odzieżowej „Red is Bad” ogólnopolski konkurs na grafikę powstańczą 
oraz Festiwal Patriotyczny, który odbył się w Rzeszowie dwa lata później, 1 sierpnia 2016 roku. 

Na tych inicjatywach członkowie stowarzyszenia 
Studenci dla Rzeczypospolitej z pewnością nie 
poprzestaną i jeszcze nie raz będziemy wspól-
nie z nimi upamiętniać bohaterskich uczestni-
ków powstańczych walk sprzed ponad siedem-
dziesięciu lat.

Krzysztof Kamil Baczyński – żołnierz czy poeta? 04.08.2019 r. Warszawa

 Krzysztof Kamil Baczyński – żołnierz czy poeta? 04.08.2019 r. 
Warszawa (Daniela Ogińska ps. „Pszczoła”, por. Jerzy Oględzki

ps. „Jur”, Wiesław Budzyński, dr Maria Wiśniewska ps. „Malina”)
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Przypominamy światu, że Auschwitz było jednym z #GermanDeathCamps, a Polacy byli #FirstToSave…, 
czyli o odkłamywaniu historii i roli Polaków w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej.

Na naszych oczach historia o II wojnie pisana jest od nowa. Zaczynając od nieutożsamiania nazistów z 
Niemcami, śmielej mówiąc o rzekomych ,,polskich obozach zagłady”, coraz głośniej posądzając Polaków o 
udział w Holokauście. Nie łudźmy się, że to tylko wpadki językowe coraz częściej przytrafiające się zagra-
nicznym publicystom, politykom i pisarzom. To element polityki historycznej różnych środowisk, tak sku-
tecznej ze względu na bierność ze strony Polski. 

Rozmowa o Holokauście między Polską a Izraelem i środowiskami żydowskimi jest trudna ze względu na 
używanie przez Żydów bardzo emocjonalnej oraz ideologicznej narracji o tym zjawisku. Żydzi przywiązują 
dużą wagę do postaw innych nacji podczas II wojny światowej względem okrucieństw zadanym im przez 
III Rzeszę. Tak jak wydawać by się mogło, że Niemcom zostało przebaczone, tak szuka się wciąż współ-
winnych i karze za bierność. Około 50% wszystkich zamordowanych Żydów zginęło w Polsce, dlatego też 
wśród narodów współwinnych szuka się najczęściej Polaków.  

Kolejnym punktem zapalnym była krytyka Izraela, 
dotycząca przygotowanej przez Polskę ustawy o 
IPN w lutym 2018 roku. Kontrowersje wzbudzał ar-
tykuł 55a, który zakładał karę pozbawienia wolności 
za przypisywanie odpowiedzialności lub współod-
powiedzialności za zbrodnie III Rzeszy. Izraelscy dy-
gnitarze i środowiska żydowskie domagali się usu-
nięcia tego artykułu z ustawy. Przedstawiali go jako 
zamach na wolność słowa, a wręcz próbę zakłamy-
wania historii, jakoby Polacy faktycznie byli współ-
winni Zagładzie. Rozpoczęła się nagonka i oczernia-
nie naszego kraju, robiące ze szmalcowników ste-
reotyp Polaka podczas II wojny światowej, przemil-
czając przy tym bohaterskie zachowania i postawy 
Polaków, którzy często poświęcali swoje życie, ratu-
jąc Żydów. Na arenie międzynarodowej wybrzmie-
wało ,,polish death camps”. Polski rząd wycofał się z 
ustawy pod naciskiem obcych państw, a prawda o II 
wojnie światowej i roli Polaków w ratowaniu Żydów 
została ukryta i przemilczana.

Zaniepokojeni próbami fałszowania historii oraz 
wpływania przez obce państwa na ustanawianie 
polskiego prawa, Studenci dla Rzeczypospolitej za-
brali głos w tej sprawie. Stowarzyszenie rozpoczę-
ło akcję, która miała na celu prezentować prawdę o 
II wojnie światowej.

aleKsandra ernst: poles Were saving jeWs #Firsttosave 

Akcja #FirsttoSave w Warto Rozmawiać 
- opowiada Maciej Skotnicki 08.02.2018 r.
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Zamiast reagować w nieskuteczny sposób na 
obcą narrację, na przykład słysząc o ,,polish de-
ath camps”, prosić o sprostowania, podczas gdy 
pierwsza narracja, co jest naturalne, dotarła już do 
większej liczby odbiorców, stowarzyszenie rozpo-
częło autorską akcję informacyjną w Internecie:, 
#FirstToSave, charakteryzującą się pozytywnym 
oraz ofensywnym działaniem, niebędącą kontrą, a 
nową strategią bronienia i propagowania prawdzi-
wej historii. 

Pierwszym działaniem w ramach akcji #FirstToSave było wystosowanie listu, przetłumaczonego na ję-
zyk angielski, do studentów z zagranicy. Podkreślono w nim rolę Polaków w ratowaniu Żydów, w kraju, w 
którym podczas II wojny światowej za tę pomoc groziła kara śmierci. Wyrażono sprzeciw wobec używania 
zwrotu ,,polish death camps”, dodając, że budowa obozów przez Niemców na ziemiach polskich, nie czyni 
ich polskimi obozami śmierci. Przeciwnie, to Polacy narażali swoje życie, by pomóc przetrwać Żydom. Jako 
młodzi Polacy nie możemy godzić się na oczernianie pamięci naszego kraju i naszych przodków na arenie 
międzynarodowej. W liście zaapelowano: Let’s recall the World that Auschwitz was #GermanDeathCamps 
and Poles are #FirstToSave! 

Podczas trwania wydarzenia, stowarzyszenie przygotowało ponad 14 infografik anglojęzycznych, doty-
czących pomocy Polaków w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej. Przedstawiono infografiki m.in. 
o Janie Karskim, który dwukrotnie odbył misję z okupowanej Polski na Zachód. Już w 1942 roku alarmował 
aliantów o Zagładzie, lecz jego raporty zostały zignorowane. Pojawiły się również grafiki o Henryku Sławi-
ku, polskim Schindlerze, który uratował Żydów, wyrabiając im fałszywe dokumenty, o Irenie Sendlerowej, 
która uratowała 2500 dzieci z warszawskiego getta oraz o Witoldzie Pileckim, który trafiając do obozu, jako 
pierwszy opracowywał sprawozdania o ludobójstwie w Auschwitz. Kolejna infografika była poświęcona 
Polskiemu Państwu Podziemnemu i „Żegocie”, która była jedyną podziemną instytucją w okupowanej Eu-
ropie, powołaną w celu ratowania Żydów. Wspomniano również o wyzwoleniu obozu w Holiszowie, gdzie 
5 maja 1945 roku żołnierze Brygady Świętokrzyskiej NSZ wyzwolili niemiecki obóz koncentracyjny, ratując 
1000 więźniarek, w tym około 280 Żydówek. 
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Wszystkie te grafiki były narracyjnie spójne i zawierały hasztag #FirstToSave. Poprzez prezentowanie chwaleb-
nych historii ludzi, którzy nieśli pomoc Żydom, akcja miała na celu zapełnić przestrzeń publiczną pozytywnym 
przekazem postawy Polaków podczas II wojny światowej, przeciwstawiając negatywnym i fałszywym informa-
cjom o rzekomych ,,polskich obozach śmierci”.

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, nie czekając na działania władz i innych wpływowych środowisk, 
postanowiło szybko zareagować na kolejne akty oczerniania naszego kraju i zakłamywania historii. Świadomi 
tego, jak duży potencjał niesie za sobą wykorzystanie Internetu, kiedy trzeba zareagować szybko i sprawnie, oraz 
mając na uwadze brak funduszy, akcja społeczna Studentów dla Rzeczypospolitej przeprowadzona została w 
świecie wirtualnym. Treści przygotowane przez członków stowarzyszenia w ramach akcji #FirstToSave były wi-
ralowo udostępniane nie tylko przez zwykłych użytkowników, ale też przez publicystów. W niecały tydzień akcja 
osiągnęła zasięg ponad 100 tysięcy odbiorców.  Mimo tego, że akcja ograniczyła się do wirtualnej rzeczywistości, 
miała swój oddźwięk również w wiodących mediach tradycyjnych. Ówczesny prezes Studentów dla Rzeczypo-
spolitej, Maciej Skotnicki, był gościem programu ,,Warto rozmawiać”, emitowanego w TVP. Dzięki jego udziałowi 
w programie o akcji #FirstToSave dowiedziało się jeszcze więcej osób. Na portalu wPolityce.pl pojawił się artykuł 
o akcji stowarzyszenia zatytułowany: „Świetna akcja Studentów dla RP. Przypomnijmy światu, że Auschwitz to 
German Death Camps, a Polacy są First To Save!”. 

Polityka historyczna Polski raczkuje i słabo radzi sobie z dużymi graczami na arenie międzynarodowej. Celem ak-
cji #FirstToSave było również zwrócenie uwagi na ten problem. Nie możemy być bierni na próby zakłamywania 
historii. Prośby o sprostowania fałszywych informacji przestały być skuteczne. Należy wpływać na wiedzę o II 
wojnie światowej przez kulturę, ukazywanie pozytywnych postaw Polaków, korzystanie ze świadectw osób, któ-
re przeżyły piekło wojny. Historia pisana jest na nowo, a Polacy nie mogą być bierni w tej kwestii. Idźmy przykła-
dem oddolnych inicjatyw, jak #FirstToSave.
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Raport o stanie armii 03.03.2011 r. Warszawa

rozdział 2
polityka
i gospodarka
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Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej od początku swojego istnienia podejmowało działania 
skoncentrowane na uczynieniu Polski miejscem, w którym świadomi obywatele funkcjonują w ramach 
dobrze zarządzanego i godnie reprezentowanego państwa. Polska jako dobro wspólne wszystkich jej oby-
wateli, zawsze była i nadal jest celem nadrzędnym dla młodych ludzi wstępujących w szeregi stowarzy-
szenia.

Jednak żeby naprawiać Polskę i dbać o nią, nie można się skupiać jedynie na problematyce jej spraw we-
wnętrznych – zmagań politycznych w parlamencie i problemach życia codziennego nad Wisłą. Elity, chcą-
ce skutecznie budować nowoczesne i dobrze rozwijające się państwo, muszą uwzględniać zaistniałe pro-
blemy w szerokiej perspektywie – relacji międzynarodowych. To właśnie budowanie odpowiednich relacji 
z innymi podmiotami zagranicznymi może zapewnić Polsce dobrobyt na długie lata. Jednakże nierozważ-
ne podejście do tego zagadnienia może się okazać dla naszej ojczyzny katastrofalne w skutkach, co nasz 
Naród, niestety, odczuwał już niejednokrotnie w swojej długiej i bogatej historii. 

Budowanie relacji międzynarodowych nie może być realizowane w oderwaniu od tego, w jakim miejscu w 
czasie i przestrzeni znajduje się aktualnie Rzeczypospolita. Zwłaszcza położenie geograficzne przez wieki 
warunkowało pozycję i stanowisko Polski na arenie międzynarodowej. Jak pisał dr Jacek Bartosiak: „Opo-
wieść o państwie polskim to zawsze opowieść o przestrzeni. Co więcej, musi to być opowieść o przestrzeni 
rozległej. Z powodu szczególnego położenia geograficznego Rzeczypospolitej będzie to zawsze myślenie o 
przestrzeni zdecydowanie większej niż granice polityczne państwa w danym momencie dziejowym.” Ma-
jąc głęboko w sercu tę prawdę, członkowie stowarzyszenia regularnie podejmowali inicjatywy, aby rozbu-
dzać debatę publiczną i prowokować  do podejmowania tematów niezwykle ważkich i aktualnych z punk-
tu widzenia polskiej racji stanu.

wojciech Kawalec: geopolityka

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, 
mając na celu dążenie do Polski silnej i skutecznie 
reprezentowanej, przyczyniało się przez lata do re-
aktywacji i popularyzacji myśli geopolitycznej. Jako 
jedna z pierwszych organizacji pozarządowych, 
stowarzyszenie organizowało wydarzenia nakie-
runkowane na rozwój dyskursu geopolitycznego w 
debacie publicznej. Już w maju 2015 roku w War-
szawie wraz z Kołem Naukowym Studentów Po-
litologii UKSW zorganizowana została konferencja 
naukowa pt. „Polska. Idee geopolityczne wczoraj i 
dziś”. W trakcie wielu paneli dyskusyjnych, przed-
stawiciele polskich szkół wyższych debatowali na 
tematy takie jak: aktualność dawnych idei geopoli-
tycznych, miejsce Polski w światowej polityce, czy 
bezpieczeństwo militarne i gospodarcze państwa. 
Takie konferencje pozwoliły przywrócić – nieco za-
pomnianą w debacie akademickiej – dyskusję na 
temat geopolityki jako dziedziny nauki. Można po-
wiedzieć, że po wielu latach zapomnienia, myśl 
geopolityczna zaczęła przeżywać swój renesans, a 
również dzięki stowarzyszeniu Studenci dla Rze-
czypospolitej, wróciła w mury uniwersytetów. 

Wydarzenia światowe natomiast zdawały się na-
bierać tempa. „Koniec historii” wieszczony przez 
Francisa Fukuyamę nie nastąpił, a zmiany za-
chodzące w globalnym układzie sił tylko rozwi-
jały zainteresowanie geopolityką w społeczeń-
stwie. Również stowarzyszenie nie było obojęt-
ne na kluczowe wydarzenia na świecie. Niewątpli-
wie, jednym z najważniejszych procesów był bły-

Między ukraińskim nacjonalizmem a rosyjskim impe-
rializmem 24.04.2015 r. Warszawa

Raport o stanie armii
02.12.2010 r. Kraków
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skawiczny rozwój gospodarczy Chin i wdrażanie 
promowanej przez rządzących w Państwie Środ-
ka (choć niedookreślonej precyzyjnie) tzw. „Inicja-
tywy Pasa i Szlaku”, która miała stanowić wielo-
poziomowy łańcuch dostaw towarów produkowa-
nych przez Chiny na zachód, aż do Europy. Według 
jednej z koncepcji „zakończenia” tego „Nowego Je-
dwabnego Szlaku”, miał on mieć swoje ostatecz-
ne centrum rozładunkowe na terytorium Polski. 
Niejako w odpowiedzi na tak zarysowane plany, 
to właśnie w Łodzi – w centrum Polski propono-
wanym w wielu scenariuszach zakończeniu szlaku 
dostaw, w maju 2016 roku zorganizowane zosta-
ło spotkanie z prof. Dominikiem Mierzejewskim, w 
trakcie którego omówiona została wyżej przedsta-
wiona idea. Wskazane zostały pozytywne aspek-
ty ewentualnego gospodarczego połączenia pol-
sko-chińskiego, ale też zidentyfikowane zosta-
ły zagrożenia, jakie może nieść za sobą realizacja 
tych śmiałych planów.

Inną ideą, która zaczęła wyraźnie wysuwać się 
do mainstreamu debaty publicznej była koncep-
cja tzw. „Trójmorza”, czyli związku niepodległych 
państw Europy Środkowo-Wschodniej, położonych 
w geostrategicznie ważnym miejscu naszego kon-
tynentu – przestrzeni pomiędzy Morzem Bałtyc-
kim, Morzem Czarnym i Morzem Adriatyckim. Idea 
ta opiera się na założeniu zacieśnienia współpracy 

pomiędzy podmiotami, znajdującymi się na tym obszarze, aby na skutek wspólnie koordynowanych dzia-
łań, utworzony został nieformalny związek państw, który w przyszłości mógłby reprezentować intere-
sy tych państw jako równorzędny podmiot względem Rosji, czy silniejszych gospodarczo państw Europy 
Zachodniej. Stowarzyszenie zaznaczyło swoją aktywność w tej dziedzinie debaty publicznej poprzez or-
ganizację w marcu 2018 r. w Krakowie wraz z Fundacją im. Janusza Kurtyki, Fundacją dla Rzeczypospoli-
tej oraz Stowarzyszeniem KoLiber, międzynarodowej konferencji – „Cracow 3 Seas Conservative Forum”. 
Podczas całodniowej debaty, w ramach wielu paneli dyskusyjnych, uznani eksperci świata polityki, nauki i 
publicystyki (m.in. prof. Romuald Szeremietiew, prof. Andrzej Bryk, Wojciech Jakóbik) poruszali tematy po-
lityki energetycznej, bezpieczeństwa strategicznego oraz współpracy ekonomicznej państw regionu Euro-
py Środkowo-Wschodniej oraz perspektyw na kontynuowanie zacieśniania współpracy międzynarodowej 
w ramach formatu „Inicjatywy Trójmorza”. 

Niezwykle ważną postacią dla popularyzacji idei geopolityki w Polsce, zwłaszcza wśród młodego pokole-
nia, jest dr Jacek Bartosiak, którego słowa, pochodzące z jego bestsellerowej książki „Rzeczpospolita. Mię-
dzy lądem a morzem”, stanowiącej niezwykły opis uwarunkowań geograficzno- politycznych Polski na tle 
Europy i świata, zostały wcześniej zacytowane. Dr Bartosiak zwracał uwagę swoich słuchaczy na to, w jaki 
sposób do relacji międzynarodowych podchodzą przedstawiciele światowych mocarstw, w Waszyngtonie, 
Moskwie, Pekinie czy Berlinie i zachęcał wszystkich do takiego samego, pragmatycznego spojrzenia na 
otaczający nas świat. Publikacja wspomnianej książki była jednym z najważniejszych wydarzeń w Polsce 
w zakresie debaty, dotyczącej stosunków międzynarodowych, w związku z czym stowarzyszenie, żywo 
zainteresowane tą problematyką podjęło się realizacji ambitnego projektu promocji wspomnianej książki 
poprzez organizację cyklu spotkań – wykładów z jej autorem, które gromadziły w największych miastach 
Polski nawet po kilkuset słuchaczy. Sukces tych spotkań stanowił dowód na to, że przez lata geopolityka 
stała się jednym z najpopularniejszych tematów dyskusji wśród przedstawicieli młodego pokolenia, zain-
teresowanych otaczającym nas światem i mechanizmami nim rządzącymi.

Nasilający się dyskurs geopolityczny i jego znaczna popularyzacja, wywołały także reakcję wśród części 
środowiska akademickiego, którego przedstawiciele zarzucali myśli geopolitycznej nienaukowe, zbyt wą-
sko ujęte i oparte na błędnych założeniach, podejście do polityki międzynarodowej, jednocześnie promując 

Konferencja Idee geopolityczne wczoraj i dziś 07.05.2015 r. Warszawa  Niedźwiedź w Cieniu Smoka
- spotkanie z dr Michałem Lubiną

24.04.2017 r. Kraków

Cracow 3 Seas Conserwative Forum 17.03.2018 r. Kraków
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tradycyjne, akademickie, wielowątkowe ujmowanie tematyki stosunków międzynarodowych. Chcąc wyjść 
naprzeciw tej naukowej, a zarazem niezwykle bogatej wymianie poglądów, stowarzyszenie Studenci dla 
Rzeczypospolitej, w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zorganizowało debatę „Geopolityka. 
Za i przeciw”, w trakcie której dr Leszek Sykulski oraz dr Michał Lubina przedstawiali argumenty, dotyczą-
ce tego, czy traktować geopolitykę jako nadrzędną ideę przy wyborach, przed jakimi nieustannie stoją wło-
darze państwowi, czy też może nie przywiązywać do niej zbyt wielkiej uwagi ze względu na fakt, że ujmuje 
ona problematykę światowej polityki zbyt wąsko i nieprecyzyjnie. Ta niezwykle płodna intelektualnie dys-
kusja, jaka odbyła się w grudniu 2018 r., odbiła się szerokim echem nie tylko w nieco zamkniętym środowi-
sku akademickim, ale także wśród rzeszy zainteresowanych tematyką pasjonatów.

Patrzenie na relacje międzynarodowe z punktu widzenia Polski zawsze niosło ze sobą pewien kontekst. 
Tym kontekstem były zazwyczaj otaczające nas, ale także współpracujące z nami mocarstwa światowe, 
takie jak Rosja, USA, czy w ostatnim okresie również Chiny. Pozostając w tym modelu myślenia, stowa-
rzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej dbało o to, aby nieustannie podtrzymywać debatę publiczną na 
odpowiednim poziomie, między innymi poprzez realizację szeregu wykładów, dotykających tematyki mię-
dzynarodowej. W ramach tych wydarzeń odbyły się, między innymi: wykład dr Leszka Sykulskiego „Rosyj-
ska geopolityka a bezpieczeństwo Polski”, w trakcie którego dr Sykulski zwrócił uwagę na różnice w po-
strzeganiu rzeczywistości politycznej, jakie występują pomiędzy elitami rządzącymi w Rosji a rządzący-
mi w Polsce oraz Europie Zachodniej, wykład Radosława Pyffela „Globalna ekspansja Chin”, w trakcie któ-
rego nasz gość podzielił się swoim doświadczeniem, nabytym w trakcie pełnienia odpowiedzialnej funkcji 
w Azjatyckim Banku Inwestycji Strukturalnych, i przekazał w jaki sposób należy prowadzić globalne rela-
cje gospodarcze, czy też wykład dr Michała Lubiny „Niedźwiedź w cieniu smoka – historia stosunków ro-
syjsko-chińskich”, w trakcie którego podzielił się on wiedzą na temat pragmatycznego podejścia do polity-
ki, którym cechują się przedstawiciele „Państwa Środka” w relacjach z Rosją.

Przez lata swojej aktywności członkowie stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej nieustannie dbali o 
rozwój merytorycznego poziomu polskiej debaty publicznej w kwestii relacji międzynarodowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem myśli geopolitycznej. To właśnie rozwój tego nurtu, w którym swój udział mia-
ło także stowarzyszenie, znacząco odmienił dyskusję na temat stosunków międzynarodowych, zwłasz-
cza poprzez zwiększenie zaangażowania szerokiego grona młodego pokolenia. Stosunki międzynarodo-
we stają się w ostatnich latach coraz bardziej dynamiczne. Zdaje się, że okres „stagnacji pozimnowojen-
nej” przeszedł już do historii, a napięcia polityczne na świecie, a przede wszystkim te wewnętrzne, w Euro-
pie, wymagają od polskich elit, również przy udziale całego społeczeństwa, dokładnego zrozumienia zawi-
łości, jakimi kieruje się ta tematyka. Otwiera to ogromne pole do działania dla stowarzyszenia w kolejnych 
latach. Jako podmiot przyczyniający się do kreowania postaw społecznych, Studenci dla Rzeczypospolitej 
muszą kontynuować swoje zaangażowanie, aby wspierać rozwój nie tylko myśli geopolitycznej jako ta-
kiej, ale przede wszystkim rozwój debaty publicznej na temat miejsca Polski na arenie międzynarodowej. 

Nowe elity Rzeczypospolitej, których kształ-
towanie jest również misją stowarzyszenia, 
muszą bowiem potrafić płynnie poruszać się 
w trudnych i niezwykle zawitych tajnikach re-
lacji międzynarodowych. Muszą – tak jak nie-
ustannie nawołuje do tego dr Jacek Bartosiak 
– „myśleć tak, jak myśli się w Waszyngtonie, 
Moskwie czy w Berlinie”.

Spotkanie z dr Jackiem Bartosiakiem 11.04.2018 r. 
Poznań Politechnika

Rzeczpospolita między lądem a morzem 
- Spotkanie Autorskie dr Jacka Bartosiaka 
22.10.2018 r. Kraków
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Akademia Skolimowska to projekt, który został zapoczątkowany w 2011 roku z inicjatywy Fundacji Jacka 
Maziarskiego. Od początku Akademia miała za zadanie kształcić i przygotowywać młodych ludzi do służby 
publicznej. Misja ta była realizowana poprzez cykliczne zjazdy studentów oraz absolwentów uczelni wyż-
szych w celu edukowania ich w zakresie działalności poszczególnych sektorów państwa, a także krzewie-
nia postaw patriotycznych i propaństwowych. Wyjątkową wartością dodaną tego projektu byli jej organi-
zatorzy – inicjatorka pomysłu Anna Maziarska, dr Izabella Galicka oraz wiele innych zaangażowanych osób 
nazywanych Radą Programowo-kuchenną, którzy poświęcając swój wolny czas dążyli do wykształcenia 
konserwatywnych kadr zasilających administrację publiczną i pracujących na rzecz Polski. Projekt pod au-
spicjami Fundacji Jacka Maziarskiego funkcjonował do 2015 roku, gromadząc na comiesięcznych  zjazdach 
wybitne grono prelegentów. Bywali na nich politycy, dziennikarze, wybitni historycy oraz wiele innych osób 
którym leżała na sercu Polska. 

Dla przedstawicieli stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej, uczestniczących w zjazdach akademii od 
samego początku, była to nie tylko szansa poznawania wybitnych osób życia publicznego, ale jedna z naj-
ważniejszych możliwości rozwoju i samokształcenia. Przesiąkając patriotyczną atmosferą, troską o dobro 
wspólne dyskutowaliśmy godzinami o Polsce naszych marzeń, spędzając noce przy kominku na „nocnych 
Polaków rozmowach”. Wielu z nas uważa, że opieka organizatorów i wsparcie, które wtedy otrzymaliśmy 
były początkiem naszej drogi do pracy publicznej. Z grona najstarszych absolwentów możemy dziś mówić 
o osobach pełniących istotne funkcje publiczne, między innymi wysokich urzędnikach, wykwalifikowanych 
ekspertach, specjalistach, którzy swoim zaangażowaniem oddają cząstkę tego co bezwarunkowo otrzy-
mali przed laty od swoich mentorów.

sebastian KęcieK i Kamil giera: akademia skolimoWska

Idea Akademii gromadzącej młodych konserwa-
tystów w skolimowskim domu, była zaczynem do 
budowania wspólnoty. Ludzie nawiązywali przy-
jaźnie, miały miejsce śluby uczestników, a mał-
żeństwa doczekały się dzieci, które mamy nadzieję 
kiedyś będą kontynuowały inicjatywy będące prze-
dłużeniem Akademii. W 2019 roku po kilkuletniej 
przerwie z inicjatywy Pani Anny Maziarskiej, jed-
nego z absolwentów Akademii Sebastiana Kęcie-
ka oraz ówczesnego Prezesa Stowarzyszenia Stu-
denci dla Rzeczypospolitej Dawida Moryla podjęto 
udaną próbę reaktywacji Akademii. Nowi uczestni-
cy zawitali do znanego z poprzednich edycji miej-
sca – domu w Konstancinie – gdzie mogli zdoby-
wać cenną wiedzę oraz rozwijać swoje umiejętno-
ści. Edycja realizowana w latach 2019-2020 opie-
rała się na kompleksowym szkoleniu z zakresu fi-
nansów oraz energetyki. W ciągu dziewięciu week-
endowych zjazdów beneficjenci projektu mogli od-
być lekcje z czołowymi ekspertami ze wskazanych 

Akademia Skolimowska 2019/2020
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dziedzin. Cykl szkoleń w ramach tej edycji w 
marcu 2020 roku przerwała epidemia korona-
wirusa, lecz dzięki zaangażowaniu członków 
stowarzyszenia, odpowiadających za organi-
zację, Akademię udało się w pełni przeprowa-
dzić poprzez odbywanie zjazdów w formie hy-
brydowej. 

Epidemia Covid-19 i związane z nią przejście 
na naukę zdalną jeszcze bardziej udowodni-
ło, jak ważny jest osobisty kontakt w gronie 
rówieśników oraz wspólne zdobywanie kom-
petencji. W 2021 roku Zarząd Główny stowa-
rzyszenia podjął się organizacji nowej edy-
cji – tym razem Akademia skoncentrowała się 
na aspekcie medialnym. Beneficjenci projek-
tu wzięli udział w warsztatach z zakresu au-
toprezentacji, dobierania odpowiednich ar-
gumentów w dyskusji oraz umiejętności wy-
stąpień publicznych . Dodatkowym aspektem 
edycji, trwającej od marca do czerwca 2021 
roku, była możliwość wysłuchania cyklu eks-
perckich wykładów, obejmujących swoją te-
matyką kluczowe dziedziny  polityki państwa. 

Stowarzyszenie kontynuuje działalność Akademii, dokładając swą cegiełkę do budowania silnego państwa 
opartego na ludziach młodego pokolenia. W październiku 2021 roku wystartowała kolejna edycja, która ma 
trwać do czerwca 2022 roku. Uwaga uczestników będzie się koncentrować na zagadnieniach geopolitycz-
nych oraz zadaniach sektora publicznego w Polsce. 

Ważnym aspektem Akademii, poza zdobywaniem wiedzy i kształtowaniem umiejętności, jest również to, 
że dzięki zaproszeniu do udziału w projekcie studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych o róż-
nych kierunkach, uczestnicy mają możliwość wymiany doświadczeń w zakresie zaangażowania w życiu 
społecznym oraz partycypacji w sprawach publicznych państwa. Formuła, która zakłada uczestnictwo w 
regularnych, comiesięcznych zjazdach, pozwala także na integrację reprezentowanego przez nich środo-
wiska akademickiego. 

Podsumowując, każda z opisywanych edycji miała swój własny profil, uczestników, prelegentów, koordy-
natorów, ale idea jaka przyświecała pierwszym organizatorom w 2011 roku, pozostała niezmienna. Je-
steśmy dumni, że otrzymaliśmy zaufanie i możemy kontynuować ten renomowany projekt. Jesteśmy 
przekonani, że misja kształcenia przyszłych elit, pracujących dla dobra Rzeczypospolitej będzie motywem 
przewodnim dla udanej kontynuacji tego istotnego  celu. 

Akademia Skolimowska 2021/2022

Akademia Skolimowska 2021/2022
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I Forum Organizacji Młodzieżowych Wspólnie dla Przyszłości 
19-21.09.2014 r. Wrocław (dr Lee Edwards, Paweł Kurtyka, dr Alejandro Chaufen)



strona  65
KAŻDY MA JAKĄŚ PASJĘ. NASZĄ JEST POLSKA
 stowarzyszenie studenci dla rzeczypospolitej 2010-2021

„Wspólnie dla Przyszłości” – to oficjalna nazwa Forum Organizacji Młodzieżowych, ale to również idea, któ-
ra w 2013 roku połączyła trzy ogólnopolskie organizacje zrzeszające aktywnych, zaangażowanych w dzia-
łalność społeczną przedstawicieli młodego pokolenia: stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, sto-
warzyszenie Młodzi dla Polski i Fundację Sapere Aude. 

Już niecały rok później, we wrześniu 2014 roku, na kanwie tej idei, we Wrocławiu udało się zorganizować I 
edycję Forum. Przyciągnęła ona do stolicy Dolnego Śląska niemal 200 osób reprezentujących ponad 40 or-
ganizacji z całej Polski. Wśród uczestników znaleźli się zarówno członkowie niezależnych stowarzyszeń 
studenckich, jak również przedstawiciele młodzieżówek partii politycznych, aż po osoby niezrzeszone w 
żadnej organizacji, zainteresowane aktywnością w życiu społecznym i politycznym. Wszyscy oni mieli w 
ciągu trzech dni okazję do wzięcia udziału w licznych wykładach, a także szkoleniach i warsztatach. Zaję-
cia te podzielone były na trzy bloki tematyczne: prawno-finansowy, liderski i medialny. Każdy z uczestni-
ków miał możliwość wyboru jednej z tych ścieżek, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Organizatorzy 
zadbali o wysoki poziom wykładów, zapraszając do ich wygłoszenia znamienitych gości, jak na przykład 
dra Lee Edwardsa z amerykańskiej Heritage Foundation,  dra Alejandro Chafuena z Atlas Network. W pa-
nelach dyskusyjnych udział wzięli między innymi prof. Piotr Gliński czy Bartosz Marczuk – przedstawiciel 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sukces I Forum przesądził o organizacji II edycji, która odbyła się w 2015 roku w Opolu. Tym razem uczest-
niczyło w niej mniej, bo około 150 osób, ale zwiększyła się liczba organizacji, biorących udział w wydarze-
niu, a jako współorganizator zadebiutowało Stowarzyszenie KoLiber. W roli prelegentów wystąpili: prof. 
Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. Adama Smitha, dr Lee Edwards, Mateusz Matyszkowicz – re-
daktor naczelny „Frondy Lux”,  czy Maciej Świrski – Prezes Reduty Dobrego Imienia. Wśród poruszanych 
tematów znalazły się: edukacja i szkolnictwo wyższe, polski system emerytalny, demografia, kultura i po-
lityka historyczna. 

Kolejna, III edycja Forum odbyła się w 2016 roku w Warszawie. Do grona organizatorów dołączyły tym ra-
zem: Fundacja im. Janusza Kurtyki, Fundacja Instytut Analiz Gospodarczych i Politycznych oraz Fundacja 
Inicjatyw Młodzieżowych. Tematem  przewodnim wydarzenia były zagadnienia związane z rozwojem go-
spodarczym oraz polityką historyczną i kulturą. Wśród gości znalazł się między innymi ówczesny wicepre-
mier, Mateusz Morawiecki. Panele dyskusyjne poświęcone były również kwestiom bezpieczeństwa ener-
getycznego, cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa oraz obronności. W latach 2018 i 2019 odbyły się następne, 
czwarta i piąta, edycje Forum „Wspólnie dla Przyszłości”, których partnerem organizacyjnym pozostało 
niezmiennie stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. 

liliana i Paweł leszczyńscy:
ForUm organizacji młodzieżoWycH „Wspólnie dla przyszłości”

W ciągu tych zaledwie kilku lat od początku ist-
nienia Forum „Wspólnie dla Przyszłości”, powsta-
ła społeczność łącząca kilkuset uczestników i kil-
kadziesiąt różnorodnych organizacji. Każdego roku 
przygotowanie Forum stanowiło spore wyzwanie 
logistyczne, merytoryczne, a w końcu i finanso-
we, biorąc pod uwagę, że podejmowały się go oso-
by młode, często zdobywające dopiero doświad-
czenie w działalności publicznej, będące członka-
mi różnych organizacji. Jednak wszystkie te trud-
ności udawało się przezwyciężyć, dzięki udanej ko-
operacji różnych środowisk, owocnej wymianie do-
świadczeń, a przede wszystkim poczuciu wspól-
nego celu. Niewątpliwy sukces tego cyklicznego 
wydarzenia należy widzieć w dwóch aspektach. 
Pierwszy z nich, organizacyjny, to zdolność do-
strzeżenia potrzeby integracji i umiejętność połą-
czenia sił, pierwotnie trzech, a następnie również 
kolejnych, dołączających organizacji. Celem podję-
tego wysiłku było, co jest aspektem drugim, stwo-
rzenie wspólnej przestrzeni do dyskusji i rozwi-
janie współpracy środowisk i organizacji, którym 
przyświecają podobne idee.

 I Forum Organizacji Młodzieżowych Wspólnie dla 
Przyszłości 19-21.09.2014 r. Wrocław
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Cały projekt „Wspólnie dla Przyszłości” miał w swoim zamyśle charakter otwarty – zaproszone były do nie-
go wszystkie osoby aktywne społecznie, zaangażowane na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskie-
go i kształtowania postaw patriotycznych.  Działania te rozumiane mogą być na różne sposoby, dlatego 
podstawową formą spotkań były panele dyskusyjne, w trakcie których, prócz wymiany zdań i opinii mię-
dzy doświadczonymi panelistami, do dialogu przyłączyć mógł się każdy z uczestników. Kolejnym, ważnym 
elementem projektu stały się warsztaty szkoleniowe, w ramach których, poza zdobywaniem konkretnych 
umiejętności i wiedzy z zakresu prawa, finansów czy social mediów, postawiony był nacisk na zdolność 
rozwijania współpracy w grupie. 

„Wspólnie dla Przyszłości” to zatem inicjatywa, odpowiadająca z jednej strony na potrzebę wewnętrzne-
go zjednoczenia środowisk patriotycznych i wolnościowych wokół wspólnych celów, realizowanych w po-
staci wspólnych przedsięwzięć, zaś z drugiej strony platforma, umożliwiająca wzmocnienie głosu tych śro-
dowisk w debacie publicznej. Współpraca zainaugurowana na szeroką skalę w czasie kolejnych edycji Fo-
rum zaowocowała też podejmowaniem własnych przedsięwzięć w ramach codziennej działalności orga-
nizacji uczestniczących w Forum. Podmioty te z powodzeniem angażowały się ponadto w odbywające się 
rokrocznie w całej Polsce „Marsze Rotmistrza Pileckiego”, „Marsze dla Życia i Rodziny”, uroczystości zwią-
zane z upamiętnieniem kolejnych rocznic Bitwy Warszawskiej, jak również szereg innych inicjatyw, doty-
czących edukacji historycznej. 

II Forum Organizacji Młodzieżowych Wspólnie
dla Przyszłości 18-20.09.2015 r. Opole

V Forum Organizacji Młodzieżowych Wspólnie
dla Przyszłości 20-22.09.2019 r. Łódź
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Współpraca kwitła również w szerszym wymiarze, dotyczącym innych niż edukacja historyczna kwestii. 
Studenci dla RP, KoLiber i Młodzi dla Polski przygotowały w 2015 roku program „Wizja dla Młodego Pokole-
nia”, w którym znalazły się postulaty nie tylko z obszaru polityki pamięci, ale także polityki społecznej i go-
spodarczej. „Wizja dla Młodego Pokolenia” została potem przyjęta przez ówczesnego kandydata na urząd 
Prezydenta RP, Andrzeja Dudę, jako część jego oficjalnego programu wyborczego. 

Jeśli Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości” coś pokazało, to z pewnością to, że 
współpraca przynosi wiele znaczących efektów i jakkolwiek utożsamianie się z konkretnymi organizacjami 
jest ważne, gdyż wspiera naturalne poczucie przynależności do danej grupy, to bez takiej szerokiej współ-
pracy, przełamującej granice między poszczególnymi stowarzyszeniami czy fundacjami, nie uda się zbu-
dować trwałego dzieła. To znakomita lekcja owocnej współpracy dla dobra naszej Ojczyzny. Oby ta lekcja 
oraz nabyte dzięki niej doświadczenie i świadomość, pozostały żywe w środowiskach, dla których ważna 
jest wolna i silna Polska, jak najdłużej.

Kamil Giera, VII Forum Organizacji Młodzieżowych 
Wspólnie dla Przyszłości 24-26.09.2021 r. Katowice

IV Forum Organizacji Młodzieżowych Wspólnie dla Przyszłości 14-16.09.2018 r. Łódź
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Prezentacjia Wiz dla Młodego Pokolenia  podczas Kongresu Polska Wielki Projekt w 2015 r.
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Jednym z najważniejszych projektów zrealizowanych przez Studentów dla Rzeczypospolitej był program 
pod nazwą „Wizja dla Młodego Pokolenia”. Historia tego projektu rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy zaczę-
to formułować niektóre postulaty. Wówczas sytuacja młodych osób, szczególnie jeśli chodzi o rynek pracy i 
podejmowanie pierwszych prób biznesowych, nie przedstawiała się dobrze. Ponadto od blisko 15 lat nadal 
utrzymywał się trend emigracji młodych osób w poszukiwaniu lepszej pracy. Za granicę wyjeżdżali często 
ludzie wykształceni i ambitni, będący dla rozwijającego się państwa cenną wartością, a ich emigracja sta-
nowiła dotkliwą, trudną do odrobienia stratę. Niestety, problemy młodego pokolenia związane z wkracza-
niem w dorosłe, zawodowe życie, poruszano w debacie publicznej rzadko i lakonicznie. 

Sytuacja niewiele zmieniła się po starcie kampanii prezydenckiej w 2015 roku. Tematy młodych nadal były 
spychane na dalszy plan, omawiane niechętnie i opieszale. Dlatego też Studenci dla RP wspólnie z inny-
mi stowarzyszeniami młodzieżowymi - Młodymi dla Polski i KoLibrem –opracowali i przedstawili program 
najbardziej pilnych i znaczących zmian, dotyczących tej tematyki. Postulaty sformułowane w „Wizji dla 
Młodego Pokolenia” miały polepszyć warunki życia i startu w dorosłość przede wszystkim studentów i 
młodych absolwentów. Jednocześnie, co warto podkreślić, wiele punktów przedstawionego programu od-
nosiło się także do innych grup wiekowych w Polsce.

Program zawierał postulaty z różnych dziedzin funkcjonowania państwa. W kwestiach gospodarczych do-
tyczyły one deregulacji prawa gospodarczego i podatkowego, obejmującej między innymi: program firma 
na próbę, polepszenie warunków rozpoczynania i rozwijania biznesu, z naciskiem na usuwanie biurokra-
tycznych barier dla młodych przedsiębiorców, obniżenie kosztów pracy, ułatwienie podjęcia pracy przez 
młodych naukowców oraz kwestię kwoty wolnej od podatku. Celem postulowanych reform miało być uła-

Paweł mossaKowsKi: Wizja dla młodego pokolenia

Wizja dla Młodego Pokolenia
- prezentacja na konwencji 
programowej PIS 03.07.2016 r. 
Katowice.
Prezentował 
Paweł Leszczyński

Wizja dla Młodego Pokolenia
- spotkanie z Andrzejem Dudą 23.06.2015 r

twienie młodym osobom znalezienia pracy, czy też 
rozwijania własnego przedsiębiorstwa. Tym sa-
mym miała zostać zatrzymana fala emigracji mło-
dych ludzi poza granice kraju.

Kolejne punkty programu dotyczyły polityki pro-
rodzinnej, a także reformy systemu edukacyjnego 
oraz emerytalnego. Sytuacja demograficzna Pol-
ski z roku na rok była coraz gorsza. Dzieci rodzi-
ło się za mało, aby prawidłowo mógł funkcjonować 
system emerytalny i rentowy. Polska również nie 
przyjmowała licznych grup imigrantów. Dlatego 
też w „Wizji dla Młodego Pokolenia” zawarto po-
stulaty, mające zreformować działanie systemu 
edukacji, tak aby był on nastawiony na kształcenie 
w Polsce, a później pomagał w znalezieniu pracy i 
założeniu rodziny, a także propozycje takiego zre-
formowania systemu emerytalnego, aby odciążyć 
młodych od płacenia wysokich stawek ZUS, a tym 
samym zwiększyć atrakcyjność posiadania rodzi-
ny wielodzietnej.
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Wizja dla Młodego Pokolenia
- spotkanie z Andrzejem Dudą 23.06.2015 r.
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Dodatkowym postulowanym atutem było stworzenie Centrum Dialogu z Młodzieżą. W zamyśle autorów 
miał to być „most pokoleniowy” współpracy środowisk młodzieżowych zarówno z władzami państwa, jak 
i z z organizacjami pozarządowymi oraz innymi interesariuszami.

Najważniejszym aspektem programu była jednak polityka historyczna. Szczególny nacisk położono na 
promowanie prawdy historycznej za granicą. W sytuacji, w której Polska była przedstawiana jako współ-
odpowiedzialna za niemieckie zbrodnie, istniała potrzeba stworzenia klarownej i odpowiedzialnej polity-
ki zagranicznej w tym jej aspekcie. Takiej polityki, która od razu będzie reagować na wszelkie próby zakła-
mywania historii. Z drugiej strony istotnym elementem był odpowiedni dobór właściwych osób na wyso-
kie stanowiska państwowe w dyplomacji. Miały być to osoby rzetelne, wykształcone i z odpowiednim do-
świadczeniem, tak aby nie popełniały błędów dyplomatycznych swoich politycznych poprzedników.

Program „Wizji dla Młodego Pokolenia” ostatecznie przyjął do swojego programu wyborczego ubiegający 
się o urząd prezydenta, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Duda. W jego imieniu nasze postulaty 
oficjalnie poparła szefowa sztabu wyborczego Dudy, Beata Szydło. Poparcie „Wizji dla Młodego Pokolenia” 
przez jednego z dwóch najważniejszych kandydatów na urząd prezydenta RP było sukcesem wszystkich 
trzech organizacji młodzieżowych. Przełożyło się to również na powstanie w maju 2019 roku Rady Dialogu 
z Młodym Pokoleniem. Wówczas wicepremier Piotr Gliński, informując o nowelizacji ustawy o działalno-
ści instytucji pożytku publicznego i wolontariatu, zapowiedział, że zostanie powołane w ramach tej usta-
wy nowe ciało konsultacyjne dla młodych ludzi. Tym samym zrealizowano ważny punkt „Wizji dla Młode-
go Pokolenia”, mówiący o powstaniu Centrum Dialogu z Młodzieżą. Oznaczało to zupełnie nowe możliwo-
ści realnego wpływu na politykę państwa przez organizacje młodzieżowe i wprowadzanie w życie przed-
stawianych postulatów, a jednocześnie otworzyło te środowiska na dalszą debatę odnośnie pozytywnych 
zmian na rzecz młodych osób w Polsce.

Stworzenie programu „Wizja dla Młodego Pokolenia”, a potem jego realizacja, były dużym, jeśli nie najwięk-
szym, sukcesem jego pomysłodawców i autorów, w tym Studentów dla Rzeczypospolitej.
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Pierwsza rocznica katastrofy smoleńskiej, wieczór wspomnień
17.04.2011 r., Teatr Kamienica w Warszawie, występuje Emilian Kamiński.

rozdział 3
kUltUra i społeczeństWo
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Od początku działalności stowarzyszenia jego zainteresowanie polską historią skupiało się nie tylko na 
wydarzeniach stricte historycznych (z przewagą zagadnień dotyczących XX wieku), ale również wyraża-
ło w inicjatywach, podkreślających wartość polskiej kultury i sztuki, wyrastających na gruncie miłości i tro-
ski o Ojczyznę. Oprócz projektów, mających bezpośrednio na celu edukację w zakresie historii oraz współ-
czesnych zagadnień, dotyczących przestrzeni publicznej, Studenci dla Rzeczypospolitej byli organizato-
rami licznych wydarzeń, poświęconych kulturze narodowej różnych okresów historycznych oraz czasów 
współczesnych. 

Wśród inicjatyw kulturalnych w pierwszej kolejności trzeba wyróżnić projekty związane z najnowszą hi-
storią, których ważną częścią często stawały się współczesne dzieła sztuki (filmy i książki), korespondują-
ce z tematyką Żołnierzy Wyklętych i historią Podziemia Antykomunistycznego. Jedną z pierwszych inicja-
tyw kulturalnych, obejmujących tę tematykę, była konferencja poświęcona myśli popularno-naukowej Jó-
zefa Mackiewicza, opozycyjnego pisarza i publicysty, która odbyła się w kwietniu 2011 roku w Krakowie. 
W ramach podtrzymywania pamięci o Żołnierzach Niezłomnych w 2013 roku członkowie stowarzyszenia 
zorganizowali pokazy filmów o tematyce historycznej: spektaklu Teatru Telewizji „Śmierć rotmistrza Pilec-
kiego” w marcu w Toruniu oraz filmów dokumentalnych „Byłem żołnierzem AK” i „Sny utracone, sny od-
zyskane” w marcu w Warszawie, a także „Obywatel ziemski” w maju w Łodzi. Marcowe pokazy stanowiły 
część programu „Namiotów Wyklętych”, autorskiego projektu popularno-naukowego stowarzyszenia, od-
bywającego się corocznie, od 2014 roku, na skalę ogólnopolską.

Przy okazji premiery filmu „Kamienie na szaniec”, w maju 2014 roku łódzcy studenci zaprosili na projek-
cję i dyskusję o tym dziele z udziałem aktora, Karola Górskiego, odtwórcy roli Henryka Ostrowskiego „Heń-
ka”. Z kolei publikacja książki Roberta Spencera „Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucja-
tach” była pretekstem do dyskusji na temat współczesnych zmian, zachodzących we współczesnej kultu-
rze Polski i Europy, która odbyła się w listopadzie 2014 roku w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Zaangażowanie stowarzyszenia na rzecz popularyzacji polskiej kultury objęło w ciągu 10 lat działalności 
także dziedzictwo narodowe sprzed kilku wieków. W czerwcu 2015 roku w Łodzi odbył się „Wieczór Sar-
macki”, podczas którego można było wysłuchać wykładu „Husaria - tajemnica potęgi polskiej skrzydlatej 
jazdy” autorstwa dra Radosława Sikory oraz koncertu „Sarmatia” śp. Jacka Kaczmarskiego, w wykonaniu 
Pawła Konopackiego z zespołu Trio Łódzko-Chojnowskie. W podobnym duchu, pod hasłem „Precz z komu-
ną”, w grudniu tego samego roku w Łodzi miał miejsce koncert Pawła Piekarczyka, upamiętniający roczni-
cę wprowadzenia stanu wojennego. Opozycyjna twórczość artystyczna z czasów PRL zainspirowała Stu-
dentów dla Rzeczypospolitej z Łodzi do zorganizowania spotkania pt. „Nie tylko Mury. O Jacku Kaczmar-
skim inaczej”, które odbyło się rok później. Wydarzenie to było okazją do wysłuchania wspomnień przyja-
ciela Kaczmarskiego, Krzysztofa Nowaka oraz jego utworów w wykonaniu ponownie Pawła Konopackiego. 

moniKa wojtKowiaK: kUltUra i tradycja

Pierwsza rocznica katastrofy smoleńskiej, wieczór 
wspomnień 17.04.2011 r., Teatr Kamienica w War-
szawie

Przegląd piosenki opozycyjnej, z twórczością barda 
„Solidarności” na czele, w formie konkursu został 
przeprowadzony także przez Studentów z Krako-
wa w grudniu tego samego roku.

Na przestrzeni lat stowarzyszenie zorganizowało 
również liczne spotkania na temat polskiej literatu-
ry. Pierwsza taka inicjatywa pojawiła się w styczniu 
2013 roku w Lublinie, gdzie zorganizowano debatę 
na temat stanu świadomości polskiego czytelnika, 
pod hasłem „Pisarze zapomniani”, podczas której 
głos zabrał, między innymi, znany pisarz i publicy-
sta, Szczepan Twardoch. Wśród wydarzeń literac-
kich nie zabrakło tych poświęconych polskim po-
etom – Adamowi Mickiewiczowi (listopad 2013 r. w 
Łodzi) i Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu (sier-
pień 2019 r. w Warszawie). Na szczególną uwagę 
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Wieczór Sarmacki 12.06.2015 r. Łódź

Nie tylko Mury - O Jacku Kaczmarskim inaczej 
09.06.2016 r. Łódź

Akademicka Zabawa Karnawałowa 11.02.2017 r. Poznań

Zabawa karnawałowa w stylu międzywojennym 
16.01.2016 r. Poznań

Afazja polska - wieczór autorski
Przemysława Dakowicza 11.06.2015 r. Łódź
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zasługują inicjatywy łódzkiego oddziału stowarzyszenia, związane z czytaniem dzieł narodowych wiesz-
czów. We wrześniu 2017 roku włączył się on w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, przypominając 
słuchaczom fragmenty „Wesela” Wyspiańskiego, natomiast w listopadzie 2018 roku, z okazji 100-lecia od-
zyskania niepodległości, był współorganizatorem serii publicznych czytanek patriotycznych, pod hasłem 
„Literackie drogi do wolności”. 

Oryginalną formą wydarzeń, promujących polską kulturę okresu międzywojennego, były akademickie zaba-
wy karnawałowe, które odbyły się w Poznaniu w styczniu 2016 roku i lutym 2017 roku, integrując lokalne 
środowiska patriotyczne i studenckie wokół ideałów II RP.

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej przywiązuje dużą wagę nie tylko do kształtowania świado-
mości historycznej, ale także do promowania dziedzictwa kulturowego, które powstało na przestrzeni wie-
ków, towarzysząc najważniejszym momentom w dziejach państwa polskiego. Inicjatywy podejmowane w 
tym zakresie przez stowarzyszenie na przestrzeni 10 lat działania, pozwalały poznać polską kulturę i sztu-
kę z kilku epok historycznych, za pomocą różnorodnych form przekazu.

Deklaracja Młodego Pokolenia w odpowiedzi na 
przesłanie Powstańców Warszawskich do mło-
dzieży, 01.10.2019 r. Warszawa, siedziba MEN

Skarb Jagiellonów - gra miejska
27.05.2017 r. Kraków
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Wyjątkową i największą formą imprezy kulturalnej, której zorganizowania podjęli się Studenci dla Rzeczy-
pospolitej, był z pewnością festiwal muzyczny. W ciągu jedenastu lat istnienia stowarzyszenia odbyły się 
dwa festiwale: w Rzeszowie i w Warszawie. Zorganizowane z prawdziwym rozmachem, w formie plene-
rowej, bogate w dodatkowe atrakcje, cieszyły się wielkim zainteresowaniem publiczności. Poświęcone zo-
stały zupełnie różnym gatunkom muzycznym, jednak ich cechą wspólną pozostało nawiązanie do prze-
szłości. Prezentujący twórczość patriotyczną „Festiwal Patriotyczny”, zorganizowany został w związku z 
rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, zaś promujący polską muzykę jazzową „Zły Festiwal - prze-
gląd zespołów jazzowych”, przypomniał postać jednego z największych propagatorów jazzu, jako powiewu 
wolności w komunistycznej Polsce – Leopolda Tyrmanda oraz dziedzictwo polskiego jazzu.

Obydwa festiwale niosły ze sobą wyjątkową wartość artystyczną i wpisały się w tak ważną dziś ideę pod-
trzymywania i upowszechniania polskiej kultury.

„Festiwal Patriotyczny”, Rzeszów, 1 sierpnia 2016 r. 

Na przełomie roku 2015 i 2016 w Rzeszowie grupa przyjaciół, która stworzyła ówczesny rzeszowski od-
dział stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, postanowiła wziąć udział w organizowanym przez 
Urząd Miasta Rzeszowa konkursie grantowym. Inicjatorem powstania wydarzenia, a także jego koordyna-
torem, był Mateusz Dec, który przy pomocy osób ze stowarzyszenia zaaplikował o grant miejski i przygo-
tował wniosek, który przyniósł sukces. Dofinansowanie z samego Urzędu Miasta sięgnęło 60 tysięcy zło-
tych, a całość kwoty, którą udało się uzyskać dzięki wsparciu również innych sponsorów i współorganiza-
torów, przekroczyła 100 tysięcy złotych.

Długie i staranne przygotowania doprowadziły w efekcie do wydarzenia, które ściągnęło na rynek rze-
szowski od kilku do kilkunastu tysięcy uczestników, co, jak później dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miasta, 
było niełatwym zadaniem – ponieważ przewyższyliśmy frekwencją większość tegorocznych wydarzeń or-
ganizowanych w Rzeszowie (również tych z długą tradycją i organizowanych cyklicznie). Odpowiednio do-
brane atrakcje pozwalają na dotarcie do różnych grup odbiorców; samemu koncertowi towarzyszył więc 
szeroki wachlarz atrakcji i pobocznych akcji, które miały nie tylko podkreślić charakter wydarzenia, ale rów-
nież zaktywizować i zachęcić lokalną społeczność do szerszego uczestnictwa. Wśród nich warto wskazać 
na punkt honorowego krwiodawstwa, czy zbiórkę nakrętek na rzecz chorych dzieci, które były jednymi z 
wielu stanowisk i atrakcji poza samym koncertem.

Jako, że sam koncert był upamiętnieniem rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, nie mogło zabrak-
nąć elementów historycznych, nawiązujących stricte do samego Powstania. Dzięki okularom 3D udało się 
wirtualnie odtworzyć dla zwiedzających autentyczne widoki i odczucia, które towarzyszyły powstańcom w 
czasie ich 63 dni morderczej walki. Było to szczególnie wielkim przeżyciem dla dzieci i młodzieży, ale tak-

mateusz dec, Kamil jaKubowsKi: FestiWale mUzyczne

Festiwal Patriotyczny Rzeszów 01.08.2016 r.

Festiwal Patriotyczny Rzeszów 01.08.2016 r.
na scenie Wokalistki Orkiestry Szwadronu

Podkarpacie 20. Pułk Ułanów
im Króla Jana III Sobieskiego.

Festiwal Patriotyczny Rzeszów 01.08.2016r.
na scenie Maleo Reggae Rockers z Panny Wyklęte 
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mateusz dec, Kamil jaKubowsKi: FestiWale mUzyczne

Festiwal Patriotyczny 01.08.2016 r. Rzeszów



strona  78
KAŻDY MA JAKĄŚ PASJĘ. NASZĄ JEST POLSKA

 stowarzyszenie studenci dla rzeczypospolitej 2010-2021

 Zły Festiwal - przegląd zespołów jazzowych 25.09.2021 r. Warszawa,
na scenie NeoKlez, fot. Wojtek Mosiołek

Zły Festiwal
- przegląd zespołów jaz-

zowych 25.09.2021 r. War-
szawa, wystawa plenerowa 

„Tyrmand, kalendarium
życia”, fot. Wojtek Mosiołek
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że osób starszych, u których wywoływały autentyczne łzy i wspomnienia. Ponadto, została nawiązana 
współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej, w ramach której zorganizowane zostały wykłady, konkursy 
wiedzy o Powstaniu Warszawskim, a także wystawy poświęcone bohaterom tamtych dni.

Udało się zebrać tego dnia grupę artystów, którzy przy tej szczególnej okazji potrafili stworzyć aurę i at-
mosferę należną tej chwili. Występy zarówno artystów dużego formatu, jak Maleo Reggae Rockers z Pan-
nami Wyklętymi, czy tych lokalnie zaangażowanych, jak wojskowa orkiestra z Rzeszowa, sprawiały, że 
dało się odczuć szczególny klimat, który powinien towarzyszyć uczestnikom festiwalu w tym uroczystym 
dniu. Swoimi występami zaszczycili nas także Tadeusz Polkowski (Tadek) i Jan Pietrzak, a ponadto lokalni 
przedstawiciele całego spektrum różnych gatunków muzycznych, na przykład Reprezentacyjna Orkiestra 
20. Pułku Ułanów, czy lokalny zespół Error 404. 

O Festiwalu było długi czas w Rzeszowie głośno, w bardzo pozytywnym brzmieniu. Była to całkiem nowa 
i na swój sposób innowacyjna forma pielęgnacji pamięci o wybuchu Powstania Warszawskiego i wartości 
za nim stojących. Dzięki temu udało się zaangażować w organizację festiwalu bardzo wiele różnych orga-
nizacji i osób, które zadbały o odpowiednią oprawę i wkład w tę szczególną dla naszego kraju inicjatywę.

„Zły Festiwal - przegląd zespołów jazzowych”, Warszawa, 25 września 2021 r. 

W ramach działań na rzecz szeroko pojętej kultury stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej w 2021 
roku starało się wyjść poza najczęstsze formy wydarzeń, jak pokazy filmowe oraz wykłady. Wyrazem tego 
była organizacja plenerowego festiwalu muzyki jazzowej pod nazwą „Zły Festiwal - przegląd zespołów 
jazzowych”, który odbył się 25 września w warszawskim Ogrodzie Saskim. Było to pierwsze tego typu wy-
darzenie organizowane przez oddział warszawski stowarzyszenia, lecz mimo braku doświadczenia udało 
się stworzyć coś wyjątkowego, co zostanie w naszej pamięci na zawsze.

„Zły Festiwal” od samego początku był wydarzeniem, które miało działać zarówno w sferze przeszłości, jak 
również pokazywać przyszłość. 

Nazwa „Zły Festiwal” nawiązuje w oczywisty sposób do najsłynniejszej powieści milicyjnej okresu PRL, 
pt. „Zły”, autorstwa Leopolda Tyrmanda, którego chcieliśmy przypomnieć szerszej publiczności. Tyrmand, 
poza sukcesami w dziennikarstwie i pisarstwie, wsławił się również jako propagator jazzu i organizator 
pierwszych jazzowych festiwali w Polsce. Jest przykładem niezłomności postawy wobec komunistyczne-
go okupanta. Jego życiorys pokazuje też, że patriotyzm i spontaniczny opór wobec ówczesnej władzy nie 
musiał być jednowymiarowy – poważny i czasami dramatyczny. Tym wydarzeniem chcieliśmy zapropono-
wać inne spojrzenie na patriotyzm – patriotyzm wesoły, kreatywny, twórczy.

Festiwal składał się z trzech elementów: warsztatów muzycznych, wystawy o życiu i twórczości Leopolda 
Tyrmanda oraz występów solistów i zespołów jazzowych. 

Warsztaty przeprowadzone przez Michała Iwan-
ka, pt. „Podstawy improwizacji jazzowej”, pozwo-
liły zrozumieć ich uczestnikom i słuchaczom na 
czym polega muzyka jazzowa, jak ją rozumieć i w 
jaki sposób ją tworzyć. Zakończyły się wspaniałą 
improwizacją uczestników warsztatów.

Podczas całego festiwalu zainteresowani mogli 
obejrzeć wystawę plenerową, zatytułowaną „Tyr-
mand, kalendarium życia”, autorstwa Andrzeja Ru-
mianowskiego, prezesa Muzeum Jazzu w War-
szawie. Po wystawie oprowadzał sam autor, któ-
ry dzięki kolejnym prezentowanym i opowiadanym 
ciekawostkom, wprowadzał widzów w świat „Złej” 
Warszawy.

Głównym elementem wydarzenia były występy 
polskich zespołów i solistów jazzowych. Zaprasza-
jąc muzyków skupiliśmy się na młodych artystach, 
którzy dopiero wchodzą w świat show-biznesu. 
Tutaj właśnie upatrywaliśmy elementu przyszło-
ści – daliśmy szansę młodym artystom zaprezen-
towania się dużej publiczności. Repertuar był zróż-
nicowany: mogliśmy usłyszeć zarówno znane nie-
mal każdemu jazzowe klasyki, jak i autorskie, nowe 
kompozycje. 

„Zły Festiwal - przegląd zespołów jazzowych” 
przyciągnął do siebie około tysiąca uczestników i 
słuchaczy. Bez wątpienia było to największe wy-
darzenie zorganizowane przez stowarzyszenie w 
ostatnim okresie. Przede wszystkim jednak pozo-
stawiło po sobie niezapomniane wspomnienia u 
wszystkich obecnych tam osób.
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Debata Aborcja – problem indywidualny czy globalny 20.03.2013 r. Kraków. Prowadził Sebastian Kęciek
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Działalność stowarzyszenia w swoich początkach skupiała się głównie na wydarzeniach historycznych, 
szczególnie tych z XX wieku, dotyczących przede wszystkim Żołnierzy Wyklętych. Z czasem jednak or-
ganizowane przez Studentów dla Rzeczypospolitej wydarzenia zaczęły dotykać kolejnych  tematów i za-
gadnień, zarówno historycznych, jak i społecznych czy ekonomicznych, wziętych z życia współczesnego, 
co miało na celu poszerzanie wiedzy i świadomości istotnych z naszego punktu widzenia problemów, za-
równo wśród naszych członków jak i wszystkich osób zainteresowanych i uczestniczących w naszych ini-
cjatywach.

Jednym z tych współczesnych, ważnych problemów była kwestia niepłodności oraz sposobów jej lecze-
nia. Na przestrzeni 10 lat działania stowarzyszenia, zostało zorganizowanych w formie wykładu lub deba-
ty 6 spotkań  poświęconych temu zagadnieniu. Pierwsze z nich odbyło się w maju 2011 roku w Krakowie 
i było debatą nad tym, która ze znanych i stosowanych metod jest najlepszym, czy też właściwym spo-
sobem na leczenie niepłodności: in vitro, naprotechnologia czy może jakiś inny sposób. To samo pytanie 
stawiała również konferencja zorganizowana w Łodzi w maju 2017 roku. W spotkaniach tych udział wzię-
li specjaliści z dziedziny nauk medycznych oraz nauk społecznych, którzy jednomyślnie stwierdzili, że in 
vitro nie jest sposobem leczenia niepłodności i błędem jest przedstawianie tej metody jako przywracają-
cej zdrowie. 

Kolejny temat często poruszany przez stowarzyszenie, który również dotyczył zagadnień medycyny i ży-
cia, to temat aborcji. W ciągu minionej dekady zorganizowano 6 spotkań, poruszających ten problem. Do-
datkowo opublikowane zostało oświadczenie prezesa w imieniu całego stowarzyszenia, ze stanowiskiem, 
jakie w tej sprawie przyjmują jego członkowie. Warto również wspomnieć, że jedna z konferencji, pt. „Ży-
jesz? Medycyna, etyka, prawo o zagadnieniu ludzkiego istnienia” została nagrana i jest dostępna na ka-
nale stowarzyszenia w serwisie YouTube. Choć od wspomnianej konferencji minęło już kilka lat, to spra-
wa aborcji jest wciąż w Polsce dyskutowana i budzi duże emocje. Według byłych członków naszego sto-
warzyszenia, którzy podjęli dalszą walkę na tym polu i dziś działają w fundacjach pro-life, można zauwa-
żyć zmianę w świadomości społeczeństwa.

Ochrona życia nie ogranicza się jedynie do tematu aborcji, toteż Studenci dla Rzeczypospolitej zorganizo-
wali również wykład dra Błażeja Kmieciaka, socjologa, bioetyka i specjalisty pedagogiki specjalnej, na te-
mat praw dziecka, który mówił między innymi o obowiązkach i prawach dzieci, a także jaka powinna być 
właściwa reakcja na ich łamanie. 

Wspominając o prawach dziecka, pamiętać należy również o prawach człowieka, a wśród nich o prawie do 
wolności i bezpieczeństwa. Do tego tematu odnosiła się konferencja zorganizowana na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Łódzkiego, pt. „Za ile mnie kupisz?”. Skupiono się w niej na handlu ludźmi, co brzmiało jak 
coś obecnie niespotykanego, a kojarzącego się przede wszystkim z porwaniami dla okupu, występujący-

Kamil KorycKi: Wiara i proBlemy społeczne

Debata - In Vitro, naprotechnologia i inne metody 
19.05.2011 r. Kraków

Spotkanie z cyklu Rozdroża etyki: Aborcja - 
gdzie kończy się wolność, a zaczyna człowiek 
25.04.2016 r. Kraków
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mi w latach 90. i wcześniejszych. Jednak prelegenci 
udowodnili, że ludzie wciąż są uprowadzani w celu 
pozyskania organów wewnętrznych lub wywożeni 
za granicę i zmuszani do pracy. Handel ludźmi czę-
sto nie jest zauważalnym problemem, ze względu 
na stosunkowo niską częstotliwość występowa-
nia, lecz dla bliskich osoby, która znika, jest życio-
wą tragedią.

Kolejne działania charakteryzuje słowo rodzina. 
Słowo skupiające w sobie zarówno relacje między 
dwojgiem ludzi, ich potomstwem oraz ich rodzi-
cami. Być może nie wszystkie rodziny są idealne, 
mają bowiem nieraz różne braki, ale to w nich każ-
dy uczy się mówić, rozumieć świat, czy żyć w spo-
łeczeństwie. Wprawdzie człowiek nie ma żadnego 
wpływu na to, w jakiej rodzinie przychodzi na świat, 
jednak ma ogromny wpływ na to, jak będzie wyglą-
dała rodzina, którą stworzy. Dlatego duże znacze-
nie mają w naszym przekonaniu wydarzenia po-
święcone rodzinie. Spotkania na ten temat służyły 

dzieleniu się doświadczeniami, wiedzą i sposobami na zdrowe relacje w rodzinie, a także szukaniu odpo-
wiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle warto zakładać rodzinę. W czasie 10 lat dotychczasowej działalności 
Studentów dla Rzeczypospolitej zorganizowanych zostało 7 wydarzeń o tematyce związanej z rodziną, 
a wśród nich konferencja pt. „Rodzina. Wspólnota. Polska”, podczas której poruszano temat: czy rodzi-
na to przeżytek? Ponadto, należy podkreślić rolę licznych wewnętrznych spotkań oddziałów i dyskusji na 
ten temat, które pozwalały członkom lepiej zgłębić to zagadnienie. Warto też zaznaczyć, że współpraca 
w ramach stowarzyszenia pozwala tworzyć trwałe więzi. Dzięki nim powstało już kilka nowych rodzin!   

Ważnym aspektem działań stowarzyszenia jest również wiara. Zdecydowana większość studentów, 
działających w stowarzyszeniu w minionych dziesięciu latach, to ludzie wierzący. Nie dziwi więc fakt, że 
przełożyło się to również na wydarzenia, których organizacji podjęli się działacze SdR. Jedną z takich ini-
cjatyw był cykl spotkań pt. „Bóg, Honor, Ojczyzna”, w trakcie których zaproszeni księża i zakonnicy przy-
bliżali życiorysy, kazania i postawy postaci takich, jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, ojciec Maksymilian Maria 
Kolbe, Jan Paweł II czy kardynał Stefan Wyszyński. Słowa tego ostatniego, brzmiące: „Po Panu Bogu naj-
bardziej kocham Polskę”, dobitnie pokazują, że wiara i patriotyzm kardynała Wyszyńskiego były ogrom-
ne i godne naśladowania, co członkowie stowarzyszenia starają się czynić. Innym przejawem przywiąza-
nia do wiary i tradycji jest doroczna wigilia, na którą zapraszani są członkowie, byli członkowie oraz sym-
patycy stowarzyszenia. 

Kolejnym wydarzeniem, pomagającym rozwijać się duchowo były rekolekcje, organizowane przy współ-
pracy międzyoddziałowej Łodzi oraz Warszawy i odbywające się w ośrodku rekolekcyjnym „Sercówka”, w 

Członkowie oddziału łódzkiego SdR z rodzinami. Konferencja Żyjesz - Medycyna, etyka, prawo
o zagadnieniu ludzkiego istnienia 06.04.2013 r. Łódź
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miejscowości Wierzchy, koło Koluszek. Miłym dodatkiem był czas spędzany wspólnie na integracji. Cieka-
we okazały się również konferencje prowadzone przez księdza Przemysława Górę na pierwszych rekolek-
cjach, jak i te wygłoszone przez ojca Huberta Burbę w roku następnym. Odwoływały się do religijności na-
szego narodu, pomagały zrozumieć wiarę i pogłębić relację z Bogiem. 

Działania podejmowane przez członków stowarzyszenia od początku jego funkcjonowania miały zróżni-
cowany charakter. Wśród licznych konferencji, debat i wykładów o tematyce historycznej, kulturowej oraz 
ekonomicznej, znalazło się jednak miejsce na tematy wiary, ochrony rodziny i walki o życie. Wydarzenia te 
organizowane były na przestrzeni lat przez różnych członków organizacji i w różnych miastach. To, co je 
łączy, to wspólny cel, jaki przyświecał wszystkim naszym inicjatywom. Tym celem było zawsze dobro Pol-
ski. Dzięki temu organizacja studencka, mimo upływu lat, wciąż jednoczy ludzi chętnych do działania dla 
dobra swojej Ojczyzny. Ludzi z pasją, zaangażowaniem, wiarą i ambicjami. Wśród naszych byłych człon-
ków nietrudno doszukać się osób, które zaszły daleko dzięki doświadczeniu nabytemu w naszej organiza-
cji oraz własnej wytrwałości i mają obecnie większy wpływ na to, w którym kierunku pójdzie Polska. Jed-
nocześnie z chęcią służą pomocą i dzielą się wiedzą z młodszymi kolegami i koleżankami, którzy włączy-
li się w działanie na rzecz Ojczyzny w stowarzyszeniu Studenci dla Rzeczypospolitej, mającym już prze-
szło 10-letnią historię.

Za ile mnie kupisz? Czyli o handlu ludźmi w Polsce 07.12.2016 r. Łódź Rekolekcje przy udziale prof. Jana Żaryna 02.01.2016 r. Łódź Rekolekcje w Ośrodku rekolek-
cyjnym Sercówka w Wierzchach 
8-10.02.2019 r.

Rekolekcje w Ośrodku rekolekcyjnym Sercówka w 
Wierzchach 5-7.01.2018  r.

Drugie spotkanie z cyklu: Bóg, honor, Ojczyzna 
- kilka kwestii o patriotyźmie 24.06.2015 r. Łódź
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kalendariUm inicjatyW



Goście:
Rafał Gawroński, dziennikarz środo-
wisk polonijnych;
Grzegorz Surdy, dziennikarz.

17. 06. 2010 r.

Kraków, 
WSFP „Ignatianum”

debata: „katastroFa smo-
leńska, przyczyny,
przeBieg reperkUsje”.
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Zabawa rozegrana w przeddzień  
29. rocznicy wprowadzenia sta-
nu wojennego. Uczestnicy mieli do 
przejścia wyznaczoną trasę, na któ-
rej czekali „koledzy z podziemia” oraz 
„patrole ZOMO”. Musieli oni odwie-
dzić m. in. muzeum ks. Popiełuszki 
na Żoliborzu. Ostatnim punktem gry 
było „przesłuchanie przez UB”.  Za-
kończenie nastąpiło w Centrum Edu-
kacji IPN.

12. 12. 2010 r.

Warszawa

gra miejska z okazji 29. 
rocznicy WproWadzenia
stanU Wojennego.

Goście:
Roman Polko, generał dywizji Wojska 
Polskiego;
Jarosław Rybak, dziennikarz, publicy-
sta militarny.

sPotKanie:
„raport o stanie armii”.

02. 12. 2010 r.

Kraków, 
UJ

Wystawa oraz koncert 
 – obchody 29. rocznicy wprowadze-
nia stanu wojennego.

ProjeKt: „od jałty
do okrągłego stołU”.

Kraków, 
Klub Lizardking

13. 12. 2010 r.

2010
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Goście:
Roman Polko, generał dywizji Wojska 
Polskiego;
Jarosław Rybak, dziennikarz, publicy-
sta militarny;
Przemysław Żurawski vel Grajewski, 
prof. UŁ.

03. 03. 2011 r.

Warszawa, 
SGH

debata: „raport o stanie 
armii”.

Goście:
Emilian Kamiński,
Barbara Fedyszak-Radziejowska.

17. 04. 2011 r.

Warszawa, 
Teatr „Kamienica”

pierWsza rocznica kata-
stroFy smoleńskiej,
wieczór wsPomnień.

Goście:
Bogdan Gancarz,
Marian Zaczyński,
Maciej Korkuć,
Maciej Zakrzewski,
Maria Zadencka,
Stanisław Michalkiewicz,
Anna Zechenter,
Ryszard Terlecki,
Jarosław Szarek,
Paweł Chojnacki.

Konferencja: „józeF
mackieWicz; opozycjonista, 
antykomUnista,
pisarz”.

05-06. 04. 2011 r.

Kraków, 
WSFP „Ignatianum”, UJ

Goście:
Maciej Barczentewicz,
Jarosław Janeczko.

debata: „in vitro,
naprotecHnologia
i inne metody”.

19. 05. 2011 r.

Kraków, 
UJ

2011
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Goście:
Piotr Litka,
Henryk Łabędź,
Adam Boniecki,
Cecylia Kuta.

08. 06. 2011 r.

Kraków, 
UJ

debata: „nie cHcemy polski, 
która nic nie kosztUje – ks. 
jerzy popiełUszko znany i 
nieznany”.

Goście:
Rafał Broda,
Stefan Taczanowski,
Tomasz Młynarski,
Ziemowit Iwański,
Witold Michałowski,
Krzysztof Dreszer,
Krzysztof Kogut,
Ryszard Kozłowski,
Adam Guła.

26-27. 11. 2011 r.

Kraków, 
AGH

Konferencja:
„energetyka polska
- WyzWania i zagrożenia”.

ProjeKt:
„oddaj kreW
– pomóż innym”.

19. 07. 2011 r.

Kraków, 
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół”

Rekonstrukcja rozbicia manifestacji 
„Solidarności” przez oddziały ZOMO 
i LWP na Rynku Głównym w Krako-
wie. Wykład prof. Andrzeja Nowa-
ka nt. przyczyn wprowadzenia stanu 
wojennego.

ProjeKt:
„młodzi pamiętają” 

13-14. 12. 2011 r.

Kraków
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obchody narodoWego 
dnia pamięci żołnierzy 
WyklętycH 2012

01. 03. 2012 r.

Kraków, 
Klub „Still”

Koncert:
„daWid Hallman pamięci 
żołnierzy WyklętycH”.

Na peronie 3. Dworca Centralnego 
Stowarzyszenie zaaranżowało miej-
sce odpoczynku oddziału partyzanc-
kiego. Przebrani za partyzantów re-
konstruktorzy z Grupy Historycznej 
„Radosław” urządzili na peronie leśny 
posterunek. Przez cały dzień infor-
macji o Żołnierzach Wyklętych udzie-
lał historyk, dr Piotr Niwiński.

haPPening
„las na centralnym”,
uPamiętniający
Żołnierzy wyKlętych.

01. 03. 2012 r.

Warszawa,
Dworzec Centralny

Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w Łodzi. 

Goście: 
Paweł Wasążnik, 
Tomasz Taborek, 
Krzysztof Lesiakowski.

„ponieWaż żyli praWem 
Wilka, Historia o nicH głU-
cHo milczy…” 

01. 03. 2012 r.

Łódź, 
UŁ, archikatedra

2012
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07. 03. 2012 r.

Kraków, 
Hotel „Amadeus”

sPotKanie:
„o iii rp z janem rokitą”.

Projekcja filmu i dyskusja z Grzego-
rzem Górnym.

03. 04. 2012 r.

Kraków, 
Akademia „Ignatianum”

sPotKanie:
„gdzie Był Bóg
W smoleńskU?”

Głodówka jest sprzeciwem wobec rozporządzenia ministerstwa edukacji, które 
ogranicza zajęcia z historii i języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Członkowie Stowarzyszenia  na znak wsparcia protestujących, byłych działaczy 
„Solidarności”, z dniem 21 marca dołączyli do nich, rozpoczynając strajk głodowy. 
W proteście uczestniczyli: Sebastian Kęciek, Paweł Kurtyka, Aleksandra Czapla.

Wsparcie protestU głodoWego
przeciW reFormie naUczania Historii W szkołacH.

21. 03. 2012 r.

Kraków
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17. 05. 2012 r.

Kraków, 
Hotel „Amadeus”

sPotKanie:
„o iii rp z paUlą olearnik: 
aBorcja – kontroWersja 
czy popraWność
polityczna?”.

29. 05. 2012 r.

Kraków, 
Hotel „Amadeus”

sPotKanie: „o iii rp z proF. 
krzysztoFem szczerskim”.

Łódź, 
UŁ

Goście: 
Aleksander Nalaskowski,
Piotr Jaworski, 
Krzysztof Malicki, 
Andrzej Mazan.

Konferencja: „We don’t 
need no edUcation…?
-  raPort o stanie
PolsKiej eduKacji”, 

27. 04. 2012 r.
26. 04. 2012 r.

Kraków, 
Hotel „Amadeus”

sPotKanie:
„o iii rp z proF. andrzejem 
noWakiem”.



strona  92
KAŻDY MA JAKĄŚ PASJĘ. NASZĄ JEST POLSKA

 stowarzyszenie studenci dla rzeczypospolitej 2010-2021

Przemarsz pochodu grup rekon-
strukcyjnych z Rynku Głównego na 
Bulwar Czerwieński. Na trasie przy-
stanki edukacyjne.

Goście: 
Prof. Andrzej Nowak .

27. 09. 2012 r.

Kraków

ProjeKt: 
„diariUsz z kampanii mo-
skieWskiej – Hołd rUski” 
– haPPening historyczny. 

17. 10. 2012 r.

Kraków, 
Hotel „Amadeus”

sPotKanie:
„o iii rp z Witoldem
gadoWskim”.

Debata organizacji społecznych.

Goście:
Zbigniew Zaporowski, 
Wojciech Misztal, 
Janusz Wrona, 
Lech Zdybel, 
Jolanta Zdybel, 
Mariola Kuszyk-Bytniewska, 
Dorota Litwin-Lewandowska, 
oraz paneliści studenccy i doktoranccy.

16. 10. 2012 r.

Lublin, 
UMCS

Konferencja:
„oByWatelU, kim jesteś? 
raport o społeczeństWie 
oByWatelskim”. 

Goście: 
Jan Żaryn, 
Ks. Adam Wodarczyk, 
Adam Dziurok,
Wojciech Sumliński.

08. 11. 2012 r.

Kraków, 
Wyższa Szkoła Europejska

Konferencja:
„niezłomni kapłani
niepodległości”. 
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aKcja ogólnoPolsKa: 
„raport z oBlężone-

go państWa” – obcho-
dy 31. rocznicy wPro-

wadzenia stanu wo-
jennego

ogólnoPolsKi KonKurs
wiedzy o stanie wojennym

na facebooKu

Spotkanie ze świadkiem historii, 
Józefem Śreniowskim.

13. 12. 2012 r.

Łódź, 
Duszpasterstwo 
Akademickie 
„Piątka”

ProjeKcja filmu doKumen-
talnego ,,toWarzysz 
generał idzie na Wojnę”.

Pokazy filmów związanych ze stanem wojennym, wyświetlane na telebimie na 
Rynku Głównym, akcja ulotkowa, pokaz druku prasy podziemnej.

Goście: Ewa Zając, Henryk Głębocki
Zdzisław Zblewski.

Spotkanie ze świadkami historii: Ryszardem Majdzikiem, Adamem Kalitą, Bogu-
sławem Dąbrową-Kostką, Grzegorzem Surdym, Leszkiem Jaranowskim i Wojcie-
chem Marchewczykiem.

13. 12. 2012 r.

Kraków, 
Klub „Pod Jaszczurami”

debata: „czy generał nas UratoWał?”.
KonKurs dla licealistów „Wielkie korepetycje z Historii – 
stan Wojenny”.
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Rekonstrukcja obrad sejmu walnego; 
debata o tradycji i recepcji parlamen-
taryzmu I Rzeczypospolitej.

Goście: 
Andrzej Nowak, Andrzej Waśko, 
Arkady Rzegocki, Michał Mochocki. 

Debata o postawie obywatelskiej: 
Paweł Kurtyka, Krzysztof Mazur, Ma-
teusz Mroczek.

17. 12. 2012 r.

Kraków, 
UJ

finał ProjeKtu
„demokracja”, 

sPotKanie ze świadKami hi-
storii: mateUszem mrozem, 
maciejem doWgiałłą, mar-
kiem głoWackim oraz ma-
rią dłUżeWską.

13. 12. 2012 r.

Wrocław

akcja UlotkoWa.

13. 12. 2012 r.

Lublin, 
KIK

„Więc to taki oBraz
nienormalnego śWiata”.
debata z udziałem janusza 
wrony i marcina dąbrow-
sKiego oraz sPotKanie ze 
świadKami historii maria-
nem chachajem i jerzym 
bartmińsKim.

13. 12. 2012 r.

Warszawa,
UKSW
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Spotkanie poświęcone postaci majo-
ra Józefa Kurasia „Ognia”.

Goście: 
Maciej Korkuć, 
Zbigniew Paliwoda.

01. 03. 2013 r.

Kraków

marsz „Waszej pamięci żoł-
nierze Wyklęci”

aKcja ogólnoPolsKa: 
„Waszej pamięci

żołnierze Wyklęci”
– obchody narodowe-
go dnia Pamięci Żołnie-

rzy wyKlętych 2013

Łódź

UstaWienie oBozoWiska 
żołnierzy WyklętycH
na Ul. piotrkoWskiej oraz 
przed arcHikatedrą
łódzką.

ProjeKcja filmu
„mit o »szarym«” 
i sPotKanie z reŻyserem, 
grzegorzem KróliKiewi-
czem.

Goście: 
Szczepan Twardoch, 
Jakub Lubelski, 
Wojciech Kruszewski.

debata: 
„pisarze zapomniani”.

17. 01. 2013 r.

Lublin, 
KUL

Warszawa

PoKazy filmów: „Byłem 
żołnierzem ak”
oraz „sny Utracone, sny 
odzyskane”. sPotKanie z 
arKadiuszem gołębiew-
sKim, tadeuszem PłuŻań-
sKim, janiną borychowsKą.

udział w obchodach na 
cmentarzu bródnowsKim.

2013
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Spotkanie z Alicją Paczoską-Hauke.

01. 03. 2013 r.

Toruń, 
UMK

„oskarżeni o Wierność...
polsce” PoKaz sPeKtaKlu 
„śmierć rotmistrza pilec-
kiego”, 

Goście: 
Jacek Wołoszyn, 
Renata Bednarz-Grzybek, 
Jolanta Wolińska,
oraz paneliści doktoranccy 
i studenccy.

15. 03. 2013 r.

Lublin, 
UMCS

Konferencja:
„działam i WycHoWUję
– organizacje młodzieżo-
We”.

Goście: 
Tadeusz Płużański, 
Piotr Gawryszczak, 
Zenobia Kitówna, 
Rafał Drabik.

14. 03. 2013 r.

Lublin, 
UMCS

Konferencja:
„żołnierze Wyklęci
i icH opraWcy”. 

Krakowski oddział Stowarzyszenia 
oraz Kino Odkrywców Historii zor-
ganizowali debatę poświęconą pro-
blemowi syndromu postaborcyjnego, 
poprzedzoną projekcją filmu Grze-
gorza Brauna pt. „Eugenika. W imię 
postępu”.  

Spotkanie poprowadzili: Katarzyna 
Jugo-Czajka i Sebastian Kęciek.

20. 03. 2013 r.

Kraków, 
Kino „Agrafka”

debata:
„aBorcja – proBlem indy-
WidUalny czy gloBalny?”.
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Goście: 
Andrzej Mazan, 
Maria Szpunar, 
Olgierd Pankiewicz, 
Antoni Zięba, 
Ewa Prokop, 
Jacek Sapa.

06. 04. 2013 r.

Łódź

Konferencja: „żyjesz? me-
dycyna, etyka, praWo o za-
gadnieniU lUdzkiego ist-
nienia”.

Gość: Jacek Pietrzak.
Program:
1. Pokaz filmu dokumentalnego 
„Obywatel ziemski” w reżyserii Hen-
ryka Janasa i Grzegorza Kasperka.
2. Wykład dr. Jacka Pietrzaka (UŁ), pt. 
„Witold Pilecki- niezwykłe życie pol-
skiego patrioty”.
3. Dyskusja.

Koordynator: Katarzyna Chrząszcz.

25. 05. 2013 r.

Łódź, 
XII LO

sPotKanie: „rotmistrz
do zadań specjalnycH”, 
ProjeKcja filmu „oByWatel 
ziemski”.

Goście: 
Jerzy Lackowski, Mirosław Handke, 
Andrzej Waśko, Andrzej Jajszczyk, 
Jarosław Górniak, Krzysztof  
Pawłowski, Władysław Błasiak, 
Antoni L. Dawidowicz, 
Włodzimierz Bernacki, Małgorzata 
Jantos, Piotr Legutko,  Artur Grabek, 
Iwona Maciejowska, Dagmara 
Sokołowska, Tadeusz Borkowski 
oraz paneliści - studenci i doktoranci.

20. 05. 2013 r.

Kraków, 
UJ

Konferencja: „polska szko-
ła WoBec WyzWań społe-
czeństWa Wiedzy”. 

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Studenci 
dla Rzeczypospolitej,
Małopolski Okręg Młodzieży 
Wszechpolskiej.

Wydarzenie organizowane w roczni-
cę wykonania wyroku przez władze 
PRL na Witoldzie Pileckim. Ma na 
celu kultywowanie pamięci o jednej 
z największych postaci XX-wiecznej 
historii Polski. 

Uroczystości poprzedziła msza świę-
ta za duszę Rotmistrza, odprawiona 
w Kościele Mariackim, po której zgro-
madzeni przeszli w uroczystym po-
chodzie z Rynku Głównego do Parku 
im. Henryka Jordana, gdzie zostały 
wygłoszone przemówienia, odczyta-
ny apel poległych oraz złożone kwia-
ty i znicze pod pomnikiem Witolda 
Pileckiego.

Podczas uroczystości odczytano list 
córki Rotmistrza do organizatorów i 
uczestników.

25. 05. 2013 r.

Kraków

krakoWski
marsz rotmistrza
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sPotKanie: „praWica, leWi-
ca? rzecz o polityce z proF. 
janem markiem cHodakie-
Wiczem”.

Kraków, 
Biblioteka Wojewódzka

27. 05. 2013 r. 05. 06. 2013 r.

Wrocław

sPotKanie z reŻyserem 
jerzym zaleWskim.

Goście:
Jacek Janiszewski, 
Adam Balcerzak, 
Marcin Kałduński.

03. 06. 2013 r.

Toruń, 
UMK

Konferencja: „integracja 
eUropejska – szanse i za-
grożenia dla polskiej pań-
stWoWości i gospodarki”.

Goście: 
Przemysław Waingertner, 
Mieczysław Ryba.

06. 06. 2013 r.

Łódź, 
UŁ

ebata: „myśl politycz-
na romana dmoWskiego 
– Wartość czy antyWar-
tość?”. 
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W dniu 17 września 2013 r.  – w 74. rocznicę agresji sowieckiej  na Polskę – w warszawskim klubie studenckim „Hybrydy” 
odbyła się prezentacja „Prawdziwej «księgi zasług» Wojciecha Jaruzelskiego”. Publikacja ta jest odpowiedzią młodych ludzi na 
fałszowanie najnowszej historii Polski oraz na próby gloryfikacji  postaci generała przez środowiska lewicowe.

Dzieło to jest owocem wspólnej pracy stowarzyszeń studenckich oraz młodzieżowych organizacji konserwatywnych i patrio-
tycznych:  Młodzi dla Polski, Studenci dla Rzeczypospolitej, Sapere Aude,  KoLiber oraz Red is Bad. 

W księdze znaleźć można 20 specjalnie wybranych wydarzeń z życia Jaruzelskiego, pokazujących jego prawdziwe postawy 
i zachowania względem społeczeństwa. W naukowym komitecie  wsparcia tego przedsięwzięcia znalazły się liczne autorytety 
z zakresu historii, m.in. prof. Andrzej Nowak, prof. Jan Żaryn, prof. Marek Chodakiewicz czy dr Wojciech Muszyński. 
Sama księga, jak podkreślają jej autorzy, nie ma  jednak charakteru naukowego, lecz popularnonaukowy.

05. 07. 2013 r.
17. 09. 2013 r.
13. 12. 2013 r.

Kraków, Warszawa, Łódź

wydanie „praWdziWej «księgi zasłUg»
WojciecHa jarUzelskiego”
Pod redaKcją Pawła KurtyKi.

Gość: Piotr Zychowicz.

08. 10. 2013 r.

Lublin, 
UMCS

sPotKanie:
„poWstanie WarszaWskie 
– konieczność czy Błąd?”.
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Goście: 
Ákos Engelmayer, Imre Molnar, 
Brzetysław Dańczak, Marcin 
Przydacz,  Andrzej Nowak, 
Jan Holzer,  Henryk Głębocki, 
Aleksander Łaniewski, Marek 
Wojnar, Włodzimierz Marciniak, 
Petra Kuchyňková, Paweł Musiałek, 
Krzysztof Szczerski oraz prelegenci 
studenccy i doktoranccy.

21-22. 11. 2013 r.

Kraków, 
UJ

Konf. międzynarodowa: 
„eUropa środkoWo-
WscHodnia. W oczekiWaniU 
na poWrót imperiUm?”.

Goście: 
Jan Żaryn, 
Piotr Zaremba, 
Rafał Ziemkiewicz

debata:
„jaka Historia
dla polakóW?”.

18. 11. 2013 r.

Warszawa,
Instytut Sobieskiego

Gość: prof. Andrzej Zybertowicz.

12. 11. 2013 r.

Toruń, 
UMK

sPotKanie:
„czy ciemny lUd istnieje? i 
czy Wszystko kUpi?”.

Gość: prof. Przemysław Żurawski
vel Grajewski.

13. 11. 2013 r.

Łódź, 
Klub „Przechowalnia”

sPotKanie:
„Usa a polska – WUjek sam 
czy Wielki samolUB?”.
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158. rocznica śmierci Adama Mickiewicza była dla nas pretekstem, by pochylić się 
nad rozległością twórczego depozytu poety z Nowogródka.

Gość: dr Przemysław Dakowicz, Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ.

Na pianinie zagrała: Karolina Zawadzka.

Czytali: studenci i absolwenci łódzkiej filmówki.
Finał: Salon Warszawski – czytanie w wykonaniu kabaretu autorów „Pętla Ósemki”.

Spotkanie poprowadził Łukasz Płoski.

26. 11. 2013 r.

Łódź, 
Klub „Przechowalnia”

wieczór artystyczny „Wieszcz W przecHoWalni”,
Poświęcony twórczości adama micKiewicza.

Konkurs ogólnopolski dla licealistów.. 
W akcję promującą konkurs w liceach 
zaangażowane były wszystkie od-
działy Stowarzyszenia.
Łącznie do konkursu zgłoszono 87 
prac. Uczniowie nagrodzeni zostali w 
dwóch kategoriach: esej oraz grafika. 
Gośćmi specjalnymi finału byli: Cecy-
lia Kuta oraz Maciej Korkuć z IPN. 
W jury konkursu zasiedli: Filip Musiał, 
Henryk Głębocki, Katarzyna Jugo oraz 
Paweł Kurtyka.

Finał: 13. 12. 2013r.

Kraków

 „groza stanU Wojenne-
go” – obchody 32. rocznicy 
wProwadzenia stanu 
wojennego 

Goście: 
Leszek Cichy, 
Tomasz Malanowski.

19. 12. 2013 r.

Warszawa,
UW

sPotKanie:
„polski Himalaizm W okre-
sie prl. jerzy kUkUczka
i jego osiągnięcia”.
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aKcja ogólnoPolsKa: 
„namioty WyklętycH” - 
obchody narodowego 
dnia Pamięci Żołnierzy 

wyKlętych 2014

Przemarsz z Kościoła Mariackiego 
do Parku Jordana oraz obozowisko 
trzech namiotów rozbite na Rynku 
Głównym: wystawa, całodzienne pre-
lekcje, filmy, muzyka patriotyczna.

Głównym punktem obchodów był 
marsz, który poprzedziła msza świę-
ta w Bazylice Mariackiej. Po mszy 
uczestnicy przeszli z Rynku Głów-
nego do Parku im. Henryka Jordana. 
Prowadził go Szwadron Ułanów im. 
Marszałka J. Piłsudskiego, Kompania 
Honorowa Wojska Polskiego i orkie-
stra wojskowa.
W Parku im. H. Jordana zostały wy-
głoszone przemówienia i odczytany 
apel pamięci.
Ponadto, na Rynku Głównym, obok 
kościoła św. Wojciecha, stanęły dwa 
„Namioty Wyklętych”. Prof. Zdzisław 
Zblewski (UJ) wygłosił wykład po-
święcony zwalczaniu podziemia nie-
podległościowego.

01. 03. 2014 r.

Kraków, 
Rynek Główny

marsz „Waszej pamięci żoł-
nierze Wyklęci” 

„Wierzę wbrew nadziei” – widowisko w formie wieczoru liryczno-poetyckiego, 
mające na celu upamiętnienie postaci Żołnierzy Wyklętych, oparte na  grypsach 
więziennych Łukasza Cieplińskiego.

Widowisko poświęcone tej wielkiej postaci zostało podzielone na pięć części. 
W pierwszej zaprezentowane zostały fakty z życia młodego Cieplińskiego, przed 
wojną. Następnym etapem był jego udział w obronie Polski w czasie najazdu 
wojsk niemieckich.  
 
Trzecią część stanowiły wspomnienia z działalności konspiracyjnej w AK.  
Następnie przedstawiono działalność „Pługa” w „Wolności i Niezawisłości”  
oraz ostatni etap jego życia, proces i śmierć.

25. 02. 2014 r.

Warszawa, 
Teatr „Kamienica”

„Wierzę WBreW nadziei” 

2014
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Wykłady w Zespole Szkół Technicz-
nych w Kole, a także w IV i VIII LO 
w Poznaniu.

01. 03. 2014 r.

Poznań

ProjeKt eduKacyjny
„Waszej pamięci żołnierze 
Wyklęci”. 

01. 03. 2014 r.

Łódź,
plac przed „Manufakturą”

ekspozycja pośWięcona 
podziemiU antykomUni-
stycznemU.

Koncert zorganizowaliśmy w ramach 
Dni Żołnierzy Wyklętych; zagrali Le-
szek Czajkowski i Paweł Piekarczyk, 
wykonując piosenki z płyty „Żołnie-
rze niezłomni. Podziemna Armia Po-
wraca”.

04. 03. 2014 r.

Łódź, 
Stowarzyszenie Robotników
Chrześcijańskich

Koncert „podziemna armia 
poWraca” –  leszeK czaj-
KowsKi i Paweł PieKarczyK.

Wydarzeniom towarzyszyło śpiewa-
nie pieśni wojskowych.

01. 03. 2014 r.

Toruń, 
Muzeum Historyczno-Wojskowe

wystawa „zaplUte karły 
reakcji” oraz eKsPozycja w 
„namiocie WyklętycH”.
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Organizatorzy: Stowarzyszenie Stu-
denci dla Rzeczypospolitej,
Samorząd Studentów WPiA UJ.
Gość: prof. Witold Kieżun.
Spotkanie w ramach akcji „Upomina-
my się o Was”. W jego trakcie prof. 
Kieżun wyraził również swoją opinię 
na temat narracji przedstawianej m. 
in. w publikacjach Piotra Zychowicza 
i Rafała Ziemkiewicza. Spotkanie po-
prowadził Paweł Kurtyka.

11. 05. 2014 r.

Kraków, 
UJ

sPotKanie: „recepta na 
cHoroBę polskiej trans-
Formacji”.

Goście:
prof. Przemysław Waingertner, 
hm. Sebastian Grochala, 
aktor Karol Górski, odtwórca roli 
Henryka Ostrowskiego „Heńka”.

26. 03. 2014 r., 18. 05. 2014 r.

Łódź, 
Kino „Charlie”

ProjeKcja filmu „kamienie 
na szaniec”. debata: jaK to 
było?

Wykład Rafała Brzeskiego.
Rafał Brzeski – pisarz i tłumacz, wielo-
letni dziennikarz i korespondent (Pol-
skie Radio, Baltimore Sun, ABC News, 
BBC), kierownik informacji (PR, IAR); 
wybitny specjalista w zakresie służb 
specjalnych i problematyki wojny in-
formacyjnej, mediów i terroryzmu; 
były szkoleniowiec policji brytyjskiej na 
University of Aberdeen w Szkocji.

25. 03. 2014 r.

Warszawa, 
Politechnika Warszawska

sPotKanie: „słUżBy WyWia-
doWcze i kontrWyWia-
doWcze W dWUdziestole-
ciU międzyWojennym”.

aKcja ogólnoPolsKa: 
oBcHody pośWięco-

ne pamięci rotmistrza 
Witolda pileckiego.
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Spotkanie z Krzysztofem Kosiorem – prawnukiem 
pułkownika Witolda Pileckiego. 

Rozmowę 
z potomkiem Rotmistrza poprzedziło krótkie 
wprowadzenie dr. hab. Jacka Pietrzaka z UŁ. Spo-
tkanie poprowadził Damian Bębnowski, członek 
Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia.

21. 05. 2014 r.

Łódź, 
Klub „Przechowalnia”

sPotKanie:
„mój pradziadek rotmistrz”. 

Przed kamienicą, gdzie Pilecki oddał się w ręce 
Niemców, aby trafić do obozu w Auschwitz, zorga-
nizowano rodzinny piknik. 

Podczas krótkich wystąpień wypowiedzieli się 
przedstawiciele organizatorów, z ramienia Stowa-
rzyszenia wystąpił Paweł Leszczyński.

11. 05. 2014 r.

Warszawa

„WarszaWski marsz
rotmistrza”
– wsPółorganizacja.

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczpospolitej,
Towarzystwo Parku im. Henryka Jordana,
Stowarzyszenie KoLiber.

To już drugi „Krakowski Marsz Rotmistrza”. 
Inicjatywa była składową akcji „Burza 2014”.

25. 05. 2014 r.

Kraków

„krakoWski marsz
rotmistrza”
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Akcja była wyrazem obywatelskiego 
sprzeciwu wobec uhonorowania ko-
munistycznego dyktatora. Poparło ją 
ponad 30 tys. osób.

30. 05. 2014 r.

Internet

aKcja internetowa:
„nie! dla pocHóWkU Woj-
ciecHa jarUzelskiego na 
poWązkacH”. 

Goście: 
Witold Gadowski, 
Bartłomiej Kuraś.

04. 06. 2014 r.

Kraków, 
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół”

debata: 
„25 lat jakiej Wolności?” 

Goście: 
prof. Jan Żaryn, 
Rafał Ziemkiewicz.

04. 06. 2014 r.

Warszawa, 
BUW

debata: 
„przeBieg i skUtki – 25 lat 
transFormacji dla młode-
go pokolenia”.

Stowarzyszenie było organizatorem 
głównym wydarzenia, w manifestacji 
udział wzięło ok. 2 tys. osób.

24. 06. 2014 r.

Kraków

maniFestacja antyrządo-
Wa w związKu z tzw. aferą 
taśmową. 
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Stowarzyszenie wystąpiło jako 
współorganizator, udział w manife-
stacji wzięło ok. 1 tys. osób.

24. 06. 2014 r.

Warszawa

manifestacja „koniec pato-
logii rządóW po” w związ-
Ku z tzw. aferą taśmową.

Organizatorzy:
Wydawnictwo Fronda, 
Stowarzyszenie KoLiber 
Studenci dla Rzeczypospolitej.

Goście:  Piotr Nisztor – autor książki 
„Jak rozpętałem aferę taśmową”,  płk 
Mieczysław Tarnowski – były wiceszef 
ABW, mec. Jacek Kondracki – adwokat.
Spotkanie poprowadził dziennikarz 
śledczy („Do Rzeczy”)  – Cezary Gmyz.

16. 10. 2014 r.

Warszawa,
Klub „Hybrydy” 

Panel dysKusyjny: „kUlisy 
aFery taśmoWej. aspekty 
praWne, etyczne i dzienni-
karskie”.

To właśnie od wrocławskiego wyda-
rzenia zaczęła się nasza przygoda z 
Forum „Wspólnie dla Przyszłości”. 
Fundacja Sapere Aude, Stowarzy-
szenie Młodzi dla Polski i Stowarzy-
szenie Studenci dla Rzeczypospolitej 
zorganizowały wtedy pierwszą edy-
cję Forum WdP. Celem było stwo-
rzenie forum o charakterze szkole-
niowo-integracyjnym, a u jego pod-
staw oprócz idei samorozwoju leżało 
przeświadczenie o konieczności zbu-
dowania pola do współpracy między 
młodzieżowymi organizacjami pa-
triotycznymi. 

Goście: 
dr Lee Edwards, 
dr Alejandro Chaufen, 
prof. Piotr Gliński, 
Jerzy Michalak, 
Zenon Madej, 
Bartosz Marczuk, 
Piotr Muller,
Cezary Kaźmierczak,
Paweł Dobrowolski.

19-21. 09. 2014 r.

Wrocław

i forum organizacji mło-
dzieŻowych „Wspólnie dla 
przyszłości”

O stosunkach polsko-ukraińskich
z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Za-
leskim.

21. 10. 2014 r.

Kraków,
Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ

„Ukraińcy
naszymi Braćmi?” 
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Organizatorzy: 
Studenci dla Rzeczypospolitej, 
Katolickie Stowarzyszenie Civitas 
Christiana.

Goście: ks. prof. dr hab. Andrzej Szo-
stek, ks. dr hab. Marek Chmielew-
ski prof. KUL, ks. dr hab. Marian Po-
krywka, red. Grzegorz Polak.
Honorowym patronatem wydarzenie 
objął arcybiskup Marek Jędraszewski.

18. 10. 2014 r.

Łódź, 
Wyższe Seminarium Duchowne

„santo sUBito! i co da-
lej?” Konferencja na temat 
dziedzictwa św. jana Paw-
ła ii

Goście:
Jarosław Krajewski (radny Prawo i 
Sprawiedliwość), Paweł Leszczyński 
(Studenci dla Rzeczypospolitej);
Piotr Mazurek (Stowarzyszenie Ko-
Liber); Sebastian Kaleta (Młodzi dla 
Polski).

Moderacja:
Paweł Soloch (Instytut Sobieskiego).

29. 10. 2014 r.

Warszawa,
Instytut Sobieskiego

debata: „czy jest miejsce 
dla młodycH W polskiej 
polityce?”

Organizatorzy: 
Studenci dla Rzeczypospolitej, 
historia.org.pl - polski portal histo-
ryczny.

Moderatorem spotkania była redak-
tor naczelna portalu historia.org.pl 
– Sylwia Szyc.

22. 10. 2014 r.

Lublin, 
Wydział Humanistyczny UMCS

“piękne samoBójstWo?” 
sPotKanie z red. rafałem 
ziemKiewiczem. 

Dyskusja z udziałem red. Rafała 
Ziemkiewicza i dr hab. Przemysława 
Żurawskiego vel Grajewskiego.

29. 10. 2014 r.

Łódź,
Wydział Filozoficzno Historyczny
Uniwersytetu Łódzkiego

“piękne samoBójstWo?” 
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Prolog: „Preferencje rodzinne i prokreacyjne łódzkich studentów” - wykład i dyskusja.

Organizatorzy: 
Studenci dla Rzeczypospolitej,
ZHR w ramach Tygodnia Patriotycznego.

Gość: Witold Śmigielski (UŁ) 

Patronem medialnym wydarzenia było Radio Plus Łódź. 
Wydarzenie zorganizowano w ramach łódzkiego Tygodnia Patriotycznego.

05. 11. 2014 r.

Łódź,
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

„polstynia”
Konferencja
o demografii. 

Organizatorzy: 
Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ,
Stowarzyszenie Studenci dla RP, 
Ośrodek Studiów o Mieście OSOM Klubu Jagiellońskiego,
Europejskie Centrum Rozwoju Europa Jutra.

Partnerzy:
demagog.pl,
Drugi Obieg ,
jagielloński24.pl,
Akademia Projektów Canviar.

05. 11. 2014 r.

Kraków,
Auditorium Maximum UJ

„WyzWanie: krakóW” 
debata Kandydatów na Prezydenta miasta KraKowa.
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Organizatorzy: 
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Samorząd WPIA UJ.

„piękne samoBójstWo?” - 
dysKusja z udziałem red. 
rafała ziemKiewicza i tade-
usza PłuŻańsKiego. 

Organizatorzy: 
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Fundacja Niepodległości.

Goście: 
red. Rafał Ziemkiewicz, 
Tadeusz Płużański, polski dzienni-
karz, historyk i publicysta, prezes  
Fundacja „Łączka”.

26. 11. 2014 r.

Warszawa, 
Auditorium Maximum UW

„piękne samoBójstWo?” 
dysKusja.

19. 11. 2014 r.

Toruń, 
Biblioteka Główna UMK

„piękne samoBójstWo?” 
dysKusja z udziałem red. 
rafała ziemKiewicza.

Organizatorzy: Studenci dla Rzeczy-
pospolitej,  Fronda Lux, 
dwumiesięcznik „Miłujcie się”.

Goście: 
dr Monika Gabriela Bartoszewicz, 
dr Bartłomiej Grysa, 
dr Tomasz Korczyński.

Prowadzący: Kamil Maciejczyk.  
Partner spotkania:
Centrum Myśli Jana Pawła II.

27. 11. 2014 r.

 
Warszawa, Centrum Myśli Jana Pawła II

dysKusja nad KsiąŻKą rober-
ta sPencera: „niepopraWny 
politycznie przeWodnik po 
islamie i krUcjatacH”

12. 11. 2014 r.

Kraków, 
Pałac Larischa
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Konkurs był częścią projektu „Dotknij 
historii”. Nagrody ufundowane zo-
stały przez Instytut Pamięci Naro-
dowej.

27. 11. 2014 r. ogłoszenie wyników,
13. 12. 2014 r. wręczenie nagród

Internet

KonKurs: „stan Wojenny
a inne represje reżimóW
komUnistycznycH” 

W ramach akcji powstała petycja do 
Władymira Medyńskigo, ministra 
kultury FR, oraz Prezesa Towarzy-
stwa Wojskowo-Historycznego.

01. 12. 2014 r. (rozpoczęcie) 

Internet, 
petycja na www.citizengo.org

internetowa aKcja: „nie! 
dla pomnika czerWonoar-
mistóW na cmentarzU ra-
koWickim”.

obchody 
33. rocznicy 

WproWadzenia 
stanU Wojennego

Organizatorzy: 
Wyklęci - Niezłomni. Przywróćmy 
Pamięć naszym Bohaterom, 
Studenci dla Rzeczypospolitej.

30. 11. 2014 r.

Kraków, 
Kościół Mariacki

Uroczysta msza Wypomin-
koWa W intencji naszycH 
BoHateróW
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Gość: 
Tomasz Strzyżewski - polski publicy-
sta i działacz emigracyjny. W 1977 r. 
po emigracji do Szwecji opublikował 
Czarną Księgę Cenzury PRL, ujaw-
niającą mechanizmy funkcjonowa-
nia cenzury.

05. 12. 2014 r.

Kraków, 
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” 

„cenzUra Wczoraj i dziś”- 
sPotKanie Promocyjne z 
tomaszem strzyŻewsKim.

Organizatorzy: 
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Koło Naukowe  „Phronesis” z UP JP II.

Goście: 
dr hab. Sławomir Cenckiewicz,
dr Maciej Korkuć,
dr Lech Kowalski.

12. 12. 2014 r.

Kraków,
Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II

debata: „o BoHaterstWie 
i zdradzie. poróWnanie po-
staW i czynóW gen. Wojcie-
cHa jarUzelskiego i płk. 
ryszarda kUklińskiego”.

Organizatorzy: 
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Sekcja Myśli i Kultury politycznej 
SKNH IH UAM.

Gość: prof. Antoni Dudek.

10. 12. 2014 r.

Poznań,
Collegium Historicum UAM.

„geneza stanU Wojennego” 
– wyKład otwarty Prof. a. 
dudKa w Poznaniu.

Spotkanie z profesorem Uniwersyte-
tu Łódzkiego, Witoldem Kuleszą, by-
łym dyrektorem Głównej Komisji Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu.

Koordynatorem spotkania był Rafał 
Adamczewski z Oddziału łódzkiego 
Studentów dla Rzeczypospolitej.

13. 12. 2014 r.

Łódź,
Katolickie Stowarzyszenie Civitas 
Christiana

wyKład: „stan Wojenny W 
reFleksji praWno-karnej”.
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Wydarzenie było inauguracją dzia-
łalności wówczas nowo powstałego 
oddziału w Katowicach.

14. 01. 2015 r.

Katowice,
Wyższa Szkoła Zarządzania 
Ochroną Pracy 

„patologie iii rp” sPotKanie 
z Konradem danielem (Pod-
ziemna tV).

W 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w klubach: Banialuka, Społem, 
Klubokawiarnia „Relaks”, Pijalnia Wódki i Piwa po raz pierwszy zorganizowano re-
konstrukcję aresztowań. Każde aresztowanie rozpoczynano od przemówienia 
gen. Jaruzelskiego. Odwiedzający ww. kluby dostawali przepustkę, aby móc poru-
szać się w czasie „godziny policyjnej”. Jako oddział ZOMO wystąpiła grupa rekon-
strukcji historycznej.

Wydarzeniu patronowali: 
Instytut Pamięci Narodowej,
„Solidarność”.

12. 12. 2014 r.

Kraków

Pierwsza KraKowsKa „akcja aresztoWań 2014”.

Organizatorzy: 
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chri-
stiana (Oddział w Łodzi).

Gość: Wojciech Mucha - dziennikarz, 
publicysta, uczestnik wydarzeń na 
Majdanie, wnikliwy obserwator sytu-
acji na Ukrainie, autor książki „Krew i 
ziemia. O ukraińskiej rewolucji”, wyda-
nej nakładem Wydawnictwa Fronda.

11. 02. 2015 r.

Łódź, Katolickie Stowarzyszenie
Civitas Christiana 

spotkanie aUtorskie z red. 
WojciecHem mUcHą

2015



strona  114
KAŻDY MA JAKĄŚ PASJĘ. NASZĄ JEST POLSKA

 stowarzyszenie studenci dla rzeczypospolitej 2010-2021

Kraków, Warszawa, Toruń, Poznań, 
Lublin, Łódź

Kraków. Miejsce: Rynek Główny.
– wystąpienia historyków: 

prof. Zdzisław Zblewski, 
Mateusz Świercz (Muzeum AK),

– wystąpienia kombatantów: 
kpt. Szuro, płk Bieńkowicz, 
mjr Krusenstern, kpt. Kopf),

– wystawa i prezentacja multime-
dialna o Żołnierzach Wyklętych

Wydarzenia zorganizowane przez 
oddziały Stowarzyszenia:

Marzec 2015

aKcja ogólnoPolsKa
„namioty WyklętycH”
ii edycja

Warszawa. Miejsce: Plac przy koście-
le św. Anny na Krakowskim Przed-
mieściu.
– Wystawa zdjęć/biogramów Żoł-

nierzy Wyklętych wywieszona w 
namiotach. Przedsięwzięciu  to-
warzyszył pokaz grupy rekon-
strukcyjnej.

obchody
narodoWego dnia
pamięci żołnierzy

WyklętycH
w 2015

Toruń. Miejsce: Kościół Najświętszej 
Marii Panny.
– msza święta w Kościele NMP,
– złożenie kwiatów pod tablicą „Pa-

mięci Żołnierzy Armii Krajowej Gar-
nizonu Toruń Walczących o Nie-
podległość Polski sądzonych i ska-
zanych w tym budynku w 1946 r. 
przez władze komunistyczne na 
długoletnie więzienie” – tablica na 
gmachu sądu od strony ul. Piekary,

– przemarsz pod pomnik Żołnierzy 
Wyklętych,

– uroczystość pod pomnikiem Żoł-
nierzy Wyklętych,

Pokaz grupy rekonstrukcyjnej z wy-
korzystaniem pojazdów i broni z 
epoki. Wystawa o Wyklętych, działa-
jących na terenie Kujaw, wystąpienia 
prelegentów z IPN-u.

Lublin. Miejsce: plac Litewski.
Prezentacja obozu partyzantów 
przez grupę rekonstrukcyjną GRH 
WIR, projekcja filmu o Żołnierzach 
Wyklętych, prezentacja mundurów, 
broni, wyposażenia.

Poznań. Miejsce: plac Wolności.
W wojskowych namiotach prezen-
tacja historii Żołnierzy Niezłomnych, 
wystawa edukacyjna o podziemiu 
antykomunistycznym, spotkania z 
kombatantami i historykami, rozda-
wana była publikacja „Dla Niepodle-
głej”. Prezentacja pomnika „Żołnie-
rzom Wyklętym - Rodacy” w Pozna-
niu. Udział grup rekonstrukcyjnych z 
epoki i harcerzy.

Łódź. Miejsce: Rynek Manufaktury.
W namiocie:
- „Historia dla dzieciaków” - zaję-

cia edukacyjne dla dzieci w wieku 
10-15 lat. Prowadzenie: 11. ŁDH 
ZHR.

- „«Pętla Ósemki» w Namiocie Wy-
klętych” – program słowno-mu-
zyczny poświęcony Żołnierzom 
Wyklętym, wykonany przez człon-
ków Kabaretu Autorów „Pętla 
Ósemki”.

- spotkanie pamięci pod Pomnikiem 
Ofiar Komunizmu, przy ul. An-
stadta - apel poległych.

- uroczysta msza święta w archika-
tedrze łódzkiej w intencji Żołnie-
rzy Wyklętych.
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W trakcie turnieju funkcję sędziego 
pełnił Pan Marian Bysiewicz - arbi-
ter FIDE.

Partnerzy:
Stowarzyszenie Studentów i Absol-
wentów UR, Uniwersytet Rzeszow-
ski, 
CSiR UR, 
Klaster IT .

01. 03. 2015 r.

Rzeszów,
DS „Filon”

tUrniej szacHoWy
kU pamięci żołnierzy
WyklętycH.

Organizatorzy:  Oddział łódzki Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej,
  Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.

Sekretarz konferencji: Rafał Adamczewski. 

Uczestnicy:
mgr Damian Bębnowski, mgr Patryk Wawrzyński, mgr Agnieszka Stryczek, dr 
Przemysław Dakowicz, dr Tomasz Toborek, prof. dr hab. Jan Żaryn, mgr Szymon 
Swoboda, dr Krzysztof Latocha, mgr Aneta Herman, mgr Aleksandra Rybińska.

12.  03. 2015 r.

Łódź,
Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

interdyscyPlinarna Konferencja nauKowa
„tropem Wilczym. o micie żołnierzy WyklętycH”.

Prelekcja Bogusława Kleszczyńskie-
go (IPN Oddział Rzeszów) połączo-
na z pokazem filmu dokumentalne-
go pt. „Kwatera Ł” w reż. Arkadiusza 
Gołębiewskiego.

Organizatorzy: 
Instytut Pamięci Narodowej, 
Studenci dla Rzeczypospolitej, 
Uniwersytet Rzeszowski.

02. 03. 2015 r.

Rzeszów

„poszUkiWania miejsc po-
cHóWkU oFiar terrorU ko-
mUnistycznego” 
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Wykład doktora Adama Dziuby w ra-
mach akcji: „Upominamy się o was”.

Organizatorzy: 
Studenci dla Rzeczypospolitej,
KoLiber Kraków - koło Katowice.

Gość: dr Adam Dziuba - kierownik re-
feratu naukowego katowickiego Od-
działu IPN.

„cześć Waszej pamięci
- żołnierze Wyklęci”

Organizatorzy: 
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Rewizor, 
kwartalnik Fronda Lux.

Goście:
dr Paweł Kowal, 
red. Rafał Ziemkiewicz, 
dr. Jacek Bartosiak, 
red. Dawid Wildstein.

24. 04. 2015 r.

Warszawa, 
Café „Niespodzianka”

debata Pt. „między Ukraiń-
skim nacjonalizmem a ro-
syjskim imperializmem”.

Spektakl w reż. Tomasza A. Żaka 
przygotowany przez teatr „Nie Te-
raz”.

Organizatorzy: 
Klub Patriotyczny im. por. Antoniego 
Bieguna ”Sztubaka”,  
Studenci dla Rzeczypospolitej od-
dział Podbeskidzie.

22. 03. 2015 r.

Żywiec, 
Dom Katolicki

sPeKtaKl teatralny
Wyklęci

Organizatorzy: Zakład Dydaktyki Ję-
zyka i Literatury Polskiej UŁ,
Studenci dla Rzeczypospolitej. 

Goście: 
- Kajetan Rajski - zaprezentował swo-
ją książkę pt. „Wilczęta 2. Rozmowy z 
dziećmi Żołnierzy Wyklętych”,
- Artur Ossowski (Oddział IPN w Łodzi) 
-wygłosił prelekcję nt. Żołnierzy Wy-
klętych.

27. 04. 2015 r.

Łódź, 
Wydział Filologiczny UŁ

„losy żołnierzy
WyklętycH i icH rodzin”

12. 03. 2015 r.

Katowice,
Centrum Informacji Naukowej 
i Biblioteka Akademicka
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Ogólnopolska Interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa.

Organizatorzy:  Studenci dla Rzeczypospolitej, 
  Koło Naukowe Studentów Politologii UKSW.

Poza ekspertami w konferencji wystąpiło 21 prelegentów z różnych uczelni: 
Kacper Sakowicz, Marcin Kowalski, Tadeusz Mroziuk, Michał Krzyżanowski, Ję-
drzej Hordecki, Ariel Orzełek, Arkadiusz Sołtysik, Michał Kowalczyk, Roman Stań-
czyk, Michał Sadłowski, Rafał Kolano, Tomasz Krok, Karol Gac, Michał Rulski, To-
masz Wicha, Piotr Woyke, Dawid Helsner.

07. 05. 2015 r.

Warszawa, 
UKSW

„polska.
idee geopolityczne Wczoraj i dziś” 

Debata ekspercka, towarzyszą-
ca konferencji: „Polska. Idee geopoli-
tyczne wczoraj i dziś”.

Goście: Prof. dr hab. Wojciech Rosz-
kowski - Instytut Studiów Politycz-
nych Polskiej Akademii Nauk,
dr hab. Sławomir Sowiński - Instytut 
Politologii UKSW,
Konstanty Chodkowski - Polskie To-
warzystwo Geopolityczne.

07. 05. 2015 r.

Warszawa, 
UKSW

„czy czeka nas konFlikt?” 
debata w Przeddzień rocz-
nicy zaKończenia ii wojny 
światowej.

Spotkanie z Andrzejem Pileckim - 
synem rotmistrza Witolda Pileckiego.

13. 05. 2015 r.

Łódź,
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

„WycHoWał mnie
pilecki...”.
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Organizatorzy: 
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Studencko-doktoranckie Koło Na-
ukowe „Phronesis” UPJP2.

Goście:
dr Marian Szołucha, ekonomista;
Karol Włachowski, Klub Jagielloński.

15. 05. 2015 r.

Kraków, 
Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II

„QUo vadis, polsko?
patriotyzm gospodarczy 
vs. drenaż polskiego
kapitałU”

Pierwsze spotkanie z cyklu: „Bóg, ho-
nor, Ojczyzna”; 

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Katolickie Stowarzyszenie Civitas 
Christiana.

Prowadzący: o. Marcin Kowalewski 
CMF, rekolekcjonista.

20. 05. 2015 r.

Łódź, 
Katolickie Stowarzyszenie Civitas 
Christiana

„ojczyzna – kraj moicH 
»starycH?«”

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
KoLiber Kraków.

Nagrody ufundowane przez firmę 
Surge Polonia.

17. 05. 2015 r.

Kraków

gra miejsKa Pt. 
„akcja pilecki”

Na przygotowany dokument zło-
żył się szereg postulatów, obejmują-
cych politykę historyczną, gospodar-
czą, edukacyjną, a także wyznacze-
nie obszarów, w których rozwiązania 
winny odpowiadać na wyzwania sys-
temowe.

Autorzy: 
Studenci dla Rzeczypospolitej, 
Stowarzyszenie Koliber, 
Stowarzyszenie Młodzi dla Polski.

27. 04. 2015 r. podpisanie,
16. 05. 2015 r. prezentacja na 
Kongresie Polska Wielki Projekt,
21. 05. 2015 r. przyjęcie przez
prezydenta Andrzeja Dudę.

Wydarzenie ogólnopolskie

„Wizja dla młodego
pokolenia”
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Organizatorzy: KoLiber Kraków,
Studenci dla Rzeczypospolitej.

Partnerem wydarzenia była Bojowa 
Chorągiew Harcerska im. Witolda Pi-
leckiego w Krakowie. 

Spod Bazyliki Mariackiej ruszył marsz 
ku pamięci Rotmistrza Pileckiego. Prze-
szedł do Parku Jordana, gdzie odbyły się 
dalsze uroczystości.

23. 05. 2015r.

Kraków

„marsz rotmistrza
pileckiego krakóW 2015”

Organizatorzy: Fundacja Życie,
Studenci dla Rzeczypospolitej
Debatę poprowadziła prof. UŁ  
dr hab. Justyna Jurewicz. Paneliści: Ire-
neusz Jabłoński, wiceprezydent Łodzi, 
prof. Marek Rosiak,  dr Julita Czernec-
ka, filozof, Rafał Górski, socjolog, Pre-
zes Zarządu Instytutu Spraw Obywa-
telskich. Patronat nad wydarzeniem 
objął rektor Uniwersytetu Łódzkiego, 
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel.

28. 05. 2015 r.

Łódź, 
Wydział Prawa i Administracji UŁ

„rodzina. Wspólnota. pol-
ska”

Wydarzenie rozpoczęto o godzinie 10 mszą świętą, odprawioną w klasztorze oo. ka-
pucynów. Następnie odbyła się prezentacja i podsumowanie dorobku, odznaczenie 
członków honorowych i zasłużonych.  
Panele dyskusyjne: W pierwszym panelu, dotyczącym problemów systemu edukacji, 
udział wzięli: prof. Jan Żaryn, prof. Andrzej Nowak, dr hab. Mirosław Szumiło, dr hab. 
Henryk Głębocki, dr hab. Maciej Korkuć oraz dr Przemysław Waingertner.
Drugi panel został poświęcony bieżącej polityce oraz sytuacji gospodarczej Polski, a 
udział w nim wzięli: prof. Piotr Gliński, prof. Filip Musiał, Robert Winnicki, Paweł So-
loch, Krzysztof Bosak, Piotr Trąbiński i Tomasz Pułról.
W czasie wydarzenia powstała lista osób wyróżnionych tytułem Członka Honorowe-
go – Meniora Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej.

30. 05. 2015 r.

Kraków,
Auditorium Maximum UJ

gala z okazji pięciolecia działalności stoWarzyszenia stU-
denci dla rzeczypospolitej

oBcHody pięciolecia istnienia
stoWarzyszenia stUdenci dla rzeczypospolitej
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Organizatorzy: Katolickie Stowarzy-
szenie Civitas Christiana Łódź,
Studenci dla Rzeczypospolitej.
Gość:  Przemysław Dakowicz – poeta, 
eseista i doktor filologii polskiej, ad-
iunkt w Katedrze Literatury i Tradycji 
Romantyzmu UŁ, autor „Teorii wier-
sza polskiego” czy „Łączki”.
Autor książki „Afazja polska” wystą-
pił w rozmowie o niej oraz o stanie 
polskiego logosu i jego wyrażaniu.

11. 06. 2015 r.

„aFazja polska”
– wieczór autorsKi Prze-
mysława daKowicza.

Drugie spotkanie z cyklu: „Bóg, ho-
nor, Ojczyzna”. 

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Katolickie Stowarzyszenie Civitas 
Christiana.

Prowadzący: o. Marcin Kowalewski 
CMF,  rekolekcjonista.

25. 06. 2015 r.

Łódź, 
Katolickie Stowarzyszenie Civitas 
Christiana

„kilka kWestii
o patriotyzmie”

Program wydarzenia:
18:00 - „Husaria - tajemnica potęgi 
polskiej skrzydlatej jazdy”, wykład dr. 
Radosława Sikory, autora artykułów i 
książek poświęconych historii Polski w 
XVI-XVII w., szczególnie husarii;
19:00  - „Sarmatia” śp. J. Kaczmarskie-
go w wykonaniu Pawła Konopackiego 
z zespołu Trio Łódzko-Chojnowskie. 
Sponsor wydarzenia: Firma Lawa.

12. 06. 2015 r.

Łódź,
Stowarzyszenie Robotników
Chrześcijańskich 

„Wieczór sarmacki”    

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
IPN Oddział Kraków.

Goście: 
dr hab. Tadeusz Rutkowski,
red. Tadeusz Płużański.

06. 09. 2015 r.

Warszawa,
Przystanek Historia

„zrzeszenie
»Wolność i niezaWisłość« 
W 70. rocznicę poWstania”

Łódź,
Łódzki Dom Kultury
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Organizatorzy II edycji Forum WdP:
Młodzi dla Polski, Sapere Aude, Studenci dla Rzeczypospolitej,
Stowarzyszenie KoLiber. 

Goście: Paweł Soloch, szef BBN i były prezes Instytutu Sobieskiego,  Maciej Świr-
ski, założyciel Reduty Dobrego Imienia, radca prawny,  Paweł Szałamacha, były 
wiceminister i poseł,  Lee Edwards, amerykański historyk, pisarz oraz publicysta, 
dr Andrzej Sadowski, polski ekonomista, prezydent Centrum im. Adama Smitha, 
Krzysztof Kłopotowski, dziennikarz i krytyk filmowy,  Mateusz Matyszkowicz, filo-
zof i publicysta pisma „Fronda”,  Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka, 
Marcin Chludziński, prezes Fundacji Republikańskiej.

18-20. 09. 2015 r.

Opole, 
Studenckie Centrum Kultury

ii ForUm organizacji młodzieżoWycH
„Wspólnie dla przyszłości”

Organizatorzy: Studenci dla Rzeczypospolitej, KoLiber Kraków.

Wydarzenie rozpoczęto złożeniem kwiatów przed grobem Jana III Sobieskiego, 
następnie uczestnicy przeszli w kierunku Rynku Głównego, przez ul. Floriańską 
pod Urząd Wojewódzki, gdzie zorganizowano pikietę.

Partnerzy: Klub Republikański w Krakowie, Kongres Nowej Prawicy, KORWiN Kra-
ków, KUKIZ’15, Ruch Narodowy Kraków, Młodzież Wszechpolska - Okręg Małopol-
ski, Młodzi dla Polski, Małopolscy Patrioci, Trzecia Droga, Wiślaccy Patrioci.

Relacje znalazły się w: Gazecie Wyborczej, Radiu Maryja, PCH24, Program7.

30. 09. 2015 r.

Kraków,
Plac pod Krzyżem Katyńskim

„krakóW za WyszeHradem!
- przeciW Błędnej polityce imigracyjnej”
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Goście:
Przemysław Wipler, KORWiN,
Zbigniew Zaborowski, Zjednoczona 
Lewica,
Michał Wójcik, PiS,
Paweł Koehler, Nowoczesna.pl,
Grzegorz Długi, KUKIZ’15.

14.10. 2015 r.

„imigranci - kres eUropy?” 
debata Kandydatów w wy-
borach Parlamentarnych 
2015.

Organizatorzy:
Rewizor, 
Fronda Lux,
Studenci dla Rzeczypospolitej.

Zespół prof. Andrzeja Zybertowi-
cza, Macieja Gurtowskiego i Radosła-
wa Sojaka przygotował raport, pod-
sumowujący 8 lat rządów koalicji 
PO-PSL. 

19. 10. 2015 r.

Warszawa, 
Café „Niespodzianka”

„raport zyBertoWicza czy-
li 8 lat rządóW po-psl” 

Goście:
Miriam Shaded, prezes fundacji Estera, niezależna kandydatka do Sejmu RP
z warszawskiej listy partii KORWiN,

Izabela Szewczyk, pełnomocnik wojewody mazowieckiego ds. migracji,

dr Piotr Bajda, politolog UKSW, pracownik naukowy PAN, ekspert ds. stosunków 
międzynarodowych,

dr Mariusz Sulkowski, politolog UKSW.

14. 10. 2015 r.

Warszawa, 
UKSW

„Unijna polityka imigracyjna
a polski interes narodoWy”

Katowice,
Oko Miasta 
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Organizator:
Studenci dla Rzeczypospolitej.

Partnerzy:
Radio Leliwa,
internetowy portal informacyjny 
Stw24.pl.

Zdjęcie panorama Stalowej Woli wy-
konał i dostarczył nam pan Bartło-
miej Banaczyk.

21. 10. 2015 r.

Stalowa Wola

debata Kandydatów
do sejmu – „staloWa Wola 
decydUje”

Nauczeni przykrymi doświadcze-
niami, związanymi ze skandaliczny-
mi pochówkami komunistycznych 
zbrodniarzy, chcieliśmy zaprotesto-
wać przeciwko pochowaniu Czesła-
wa Kiszczaka na Powązkach.
Akcja miała miejsce głównie w me-
diach społecznościowych.

07. 11. 2015 r.

Internet

internetowa aKcja: „nie! 
dla pocHóWkU czesłaWa 
kiszczaka na poWązkacH”

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
IPN Odział Kraków.

Nagrody ufundowane zostały przez 
sklep „Patria” oraz Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Krakowie.

07. 11. 2015 r.

Kraków

gra miejsKa „drogi do Wol-
ności - śladami Walk o nie-
podległość”

Trzecie spotkanie z cyklu „Bóg honor 
Ojczyzna”.

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Duszpasterstwo Akademickie Piątka.

Gość:
o. Marcin Kowalewski CMF, znany i 
ceniony szczególnie wśród młodych 
ludzi rekolekcjonista.

20. 10. 2015 r.

Łódź,
Duszpasterstwo Akademickie „Piątka”

„dar z sieBie. o słUżBie 
na maxa i słUżBie na pół 
gWizdka”
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Goście: 
Kapitan AK Jerzy Stawski, ps. 
„Lubicz”, ostatni żyjący żołnierz 
z oddziału Stanisława Sojczyń-
skiego, ps. „Warszyc”.
Pan Józef Przedpełski, uczest-
nik wojny obronnej w 1939 r. 
oraz Powstania Warszawskie-
go, wywieziony na roboty przy-
musowe do Niemiec, świadek 
walk o Berlin w 1945 r.

04. 12. 2015 r.

Łódź, Wydział Filozoficzno 
-Historyczny UŁ

„Wojna W moicH 
oczacH” - spotkanie  
z komBatantami

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja 
naukowa. Organizatorzy: Studenci dla Rzeczypospoli-
tej, Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa, 
Goście: dr Jarosław Turłukowski, Instytut Prawa Cy-
wilnego UW, dr Vita Zagórowska, Zakład Międzyna-
rodowego Prawa Publicznego WPiA UW, Kazimierz 
Zdunowski, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Prze-
mysłowa, Sławomir Szymusiak, Polsko-Ukraińska 
Izba Gospodarcza.
Patronat: Radio „Kampus”, Gazeta studencka „Sedno”, 
Stowarzyszenie Koliber.

09. 12. 2015 r.

Warszawa, UW Sala balowa pałacu
Tyszkiewiczów-Potockich

„możliWości ekspansji polskicH pod-
miotóW gospodarczycH na rynki oB-
szarU postradzieckiego. WyBrane 
aspekty ekonomiczno-praWne” 

Organizatorzy: Studenci dla Rzeczypospolitej, Instytut Pamięci Narodowej, 
Reduta Dobrego Imienia, Fundacja Niepodległości, wSieci Historii.

Konkurs na pracę pisemną wygrała pani Klaudia Milewska. Drugie miej-
sce zajęła pani Tamara Mądzielewska, trzecie pani Sylwia Madej. Ponadto 
Prezes Reduty Dobrego Imienia, Maciej Świrski, przyznał nagrodę specjalną 
panu Wojciechowi Kmiecikowi. Inne wyróżnione i nagrodzone prace, zosta-
ły napisane przez pana Bartosza Kawskiego, panią Aleksandrę Niedźwiedź, 
pana Marcina Korzeniewskiego, panią Małgorzatę Panasiuk oraz pana Da-
miana Suktę. W kategorii grafiki zwyciężyła praca pana Emila Zapolnego. 
Drugie miejsce zajęła pani Joanna Kotowska, trzecie pan Adrian Karpiński. 
Jury zadecydowało o wyróżnieniu pracy pana Grzegorza Pawłowicza.

15. 11. 2015 r. Ogłoszenie
16. 12. 2015 r. Uroczysta gala wręczenia nagród 

Internet, Warszawa, Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki

konkUrs W 34. rocznicę
stanU Wojennego
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Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej, 
Fundacja dla Rzeczypospolitej,
Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa 
UW.

10. 12. 2015 r.

Warszawa, 
Wydział Prawa i Administracji UW

„deBata o noWej (?) kon-
stytUcji” – Kornel mora-
wiecKi i ryszard PiotrowsKi

Organizatorzy: Studenci dla Rze-
czypospolitej, Samorząd Studentów 
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i 
Medialnej w Toruniu.

Gość: prof. Wojciech Polak.

Po wykładzie odbyła się część arty-
styczna – występy słowno-muzycz-
ne.

12. 12. 2015 r.

Toruń, 
Hotel Akademicki

Wieczór patriotyczny
kU pamięci oFiar reżimU 
komUnistycznego

Akcję rozpoczęto o godzinie 19 na ul. 
Szewskiej inscenizacją aresztowania 
opozycjonistów przez ZOMO. W wy-
darzeniu oddział krakowski Stowa-
rzyszenia wsparła grupa rekonstruk-
cji historycznej. Do akcji włączyły się 
lokale: Pijalnia Wódki i Piwa, Bania-
Luka - Między wódką a zakąską, Klub 
Społem, Klubokawiarnia RELAKS, Oj-
czysta Czysta, Trambar.

12. 12. 2015 r.

Kraków

krakoWska
„akcja aresztoWania 2015”

obchody 
34. rocznicy 

WproWadzenia 
stanU Wojennego
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Spotkanie z prof. Jerzym Robertem 
Nowakiem.

W spotkaniu uczestniczył Sebastian 
Kęciek, nasz członek absolwent, któ-
ry studiował na Węgrzech.

Prowadzący: Dawid Helsner, oddział 
warszawski SdR.

Patronat: Fundacja Niepodległości.

26. 01. 2016 r.

Warszawa

„Węgierska droga do zWy-
cięstWa - czego możemy 
naUczyć się od WęgróW?”

O stanie wojennym z prof. Janem Ża-
rynem, Tadeuszem Płużańskim i Ma-
ciejem Świrskim. Wręczenie nagród w 
konkursie o stanie wojennym. 
Goście: prof. i senator IX kadencji Jan 
Żaryn, Tadeusz Płużański, Maciej Świr-
ski z Fundacji Reduta Dobrego Imienia.
Partnerzy: Instytut Pamięci Narodo-
wej, Reduta Dobrego Imienia, Fundacja 
Niepodległość.
Patron medialny: wSieci Historii.

„oByWatelki
i oByWatele...” 

Organizatorzy: Studenci dla Rzeczy-
pospolitej, Związek Strzelecki Rze-
czypospolitej.
Wydarzenie upamiętniało 34. roczni-
cę wprowadzenia stanu wojennego 
oraz 45. rocznicę protestów grudnio-
wych 1970 r.  W repertuarze znalazły 
się utwory z płyty „Dumny oszołom”. 

Partner koncertu: firma „Lawa” - 
producent odzieży patriotycznej.

16. 12. 2015 r.

Łódź, Stowarzyszenie Robotników 
Chrześcijańskich 

„precz z komUną!” – Kon-
cert Pawła PieKarczyKa.

Wydarzenie miało na celu integrację 
poznańskich organizacji konserwa-
tywnych.

16. 01. 2016 r.

Poznań,
Café Misja CK Fara 

zaBaWa karnaWałoWa
W stylU międzyWojennym

16. 12. 2015 r.

Warszawa, Centrum Edukacyjne IPN 
im. Janusza Kurtyki

2016
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28.02-01.03. 2016 r.

Warszawa,
Kraków,
Łódź,
Poznań,
Toruń,
Rzeszów,
Opole,
Wrocław,
Świnoujście,
Żyrardów.

akcja ogólnopolska 
„namioty WyklętycH”
- iii edycja

obchody
narodoWego dnia
pamięci żołnierzy
WyklętycH
w 2016 roKu

Kraków. Miejsce: Rynek Główny.
Wystawiono cztery namioty. 
-  projekcje multimedialne na temat 

żołnierzy podziemia antykomuni-
stycznego,

-  udział grupy rekonstrukcyjnej
-  spotkania z weteranami II wojny i 

czasów powojennych.

Goście:
kpt. Konstanty Kopf, 
kpt. Stanisław Szuro, 
gen. Tadeusz Bieńkowicz,
mjr Jerzy Krusenstern.

Patronat:
IPN Oddział Kraków,
Muzeum AK w Krakowie,
NSZZ „Solidarność”.

Łódź. Wystawiono dwa namioty.
-  pokazy multimedialne nt. Żołnie-

rzy Wyklętych,
-  ekspozycja materiałów i rekwizy-

tów historycznych,
-  rozdawanie ulotek,
-  wykłady,
-  prezentacja wielkoformatowych 

zdjęć bohaterów,
-  gry i zabawy tematyczne,
-  występy artystyczne, recytacja 

wierszy i koncert muzyczny,
-  Marsz Żołnierzy Wyklętych.

Współorganizatorzy:
IPN Oddział Łódzki,
Społeczny Komitet Organizacji Mar-
szu Żołnierzy Wyklętych w Łodzi.

Toruń. Miejsce: Starówka.
-  wystawa poświęcona Żołnierzom 

Wyklętym,
-  wykład historyczny,
-  koncert pieśni patriotycznych,
-  prezentacja grup rekonstrukcyj-

nych,
-  poczęstunek żołnierską grochów-

ką,
-  rozdawanie materiałów promo-

cyjnych,
-  program muzyczno-poetycki upa-

miętniający Żołnierzy Wyklętych.

Poznań. Miejsce: plac Wolności.
-  prelekcja i prezentacja nt. Żołnie-

rzy Wyklętych,
-  biogramy wielkopolskich wyklę-

tych,
-  kiermasz książek wydanych 

przez IPN,
-  poczęstunek żołnierską grochów-

ką,
-  pokazy grup rekonstrukcyjnych.

Współorganizator:
Sekcja Dydaktyki Historii na Wydziale 
Historycznym UMK.

Sponsor: firma „Adi” z Poznania.
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PrzedPremierowe PoKazy 
filmu „Historia roja”.

luty-marzec 2016 r. 24.02.2016 - Rzeszów, kino „Zorza”,

25.02.2016 - Łódź, Kino - Galeria 
„Charlie”,

26.02.2016- Poznań, kino „Rialto”,

28.02.2016 - Tarnobrzeg, Tarnobrze-
ski Dom Kultury, 

29.02.2016 - Toruń, Kino Studenckie 
„Niebieski Kocyk”, 

29.02.2016 - Opole, kino „Helios”, 

02.03.2016 - Kraków, kino „Pod Ba-
ranami”,

03.03.2016 - Warszawa, Kinoteka 
PKiN.

Rzeszów,
Łódź, 
Opole, 
Kraków, 
Warszawa, 
Tarnobrzeg, 
Toruń, 
Poznań

Rzeszów. Miejsce: Rynek obok ratu-
sza.
-  prelekcja przedstawicieli IPN,
-  wystawa zdjęć/biogramów Żoł-

nierzy Wyklętych,
-  gry i zabawy edukacyjne,
-  występ Orkiestry Reprezentacyj-

nej 21 Brygady Strzelców Podha-
lańskich,

-  pokaz grupy rekonstrukcyjnej,
-  koncert pieśni patriotycznych.

Opole. Miejsce: przed Miejską Biblio-
teką Publiczną.
-  projekcja filmów o Żołnierzach 

Wyklętych,
-  wykłady historyków,
-  wystawa edukacyjna,
-  prezentacja grupy rekonstrukcyj-

nej,
-  rekonstrukcja historyczna przygo-

towana przez Miasto Opole.

Wrocław. Miejsce: plac Strzelecki.
-  wystawa współtworzona z IPN 

Oddział Wrocław,
-  spotkania z historykami-prele-

gentami,
-  materiały promocyjne nt. Żołnie-

rzy Wyklętych.

Świnoujście. Miejsce: centrum mia-
sta.
-  wystawa współtworzona z IPN,
-  filmy w mini kinie,
-  kawiarenka,
-  spotkania z historykami.

Współorganizator: III Szczep Harcer-
ski ZHR „Słowianie” 

Żyrardów. Miejsce: centrum miasta.
- wystawa poświęcona Żołnierzom 

Wyklętym i ich oprawcom,
-  projekcja filmów,
-  spotkania z historykami,
-  prezentacja grupy rekonstrukcyj-

nej.

Współorganizator: Urząd Miasta
.

Pokazy zorganizowano
w następujących miejscach:
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Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
KoLiber Kraków.

Wystąpili:
dr hab. Zdzisław Zblewski,
dr Maciej Korkuć.

debata historyczna Pt. 
„dziedzictWo żołnierzy 
WyklętycH”

Debata z historykami i twórcami fil-
mu ,,Historia Roja’’ w reż. Jerzego Za-
lewskiego, poświęcona Żołnierzom 
Wyklętym.

04. 03. 2016 r.

Warszawa, 
Café „Niespodzianka”

,,Historia roja’’ 

Spotkanie z dr. Przemysławem Da-
kowiczem oraz koncert zespołu „Pę-
tla Ósemki”.

Koncert zespołu „Pętla Ósemki”, zna-
nego z widowisk poświęconych kwe-
stiom patriotyzmu i wiary, a tak-
że koncertów rocznicowych m.in. 
13 grudnia oraz 1 marca. Odbyła się 
również rozmowa z dr. Przemysła-
wem Dakowiczem, łódzkim poetą.

01. 03. 2016 r.

„namioty WyklętycH” 
łódź

Spotkanie z wojewodą lubelskim 
dr. hab. Przemysławem Czarnkiem: .

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Studenckie Koło Naukowe Psycholo-
gii „Adesse”.

Spotkanie poprowadził prezes Sto-
warzyszenia, Maciej Skotnicki.

18. 04. 2016 r.

Lublin,
Akademickie Centrum Kultury UMCS 
“Chatka Żaka”

„czym jest polityka? jak 
zmienia otaczającą nas 
rzeczyWistość?”

29. 02. 2016 r.

Łódź, 
Rynek Manufaktura

Kraków,
Auditorium Maximum UJ
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W programie:
- podniesienie flagi państwowej, odegranie hymnu państwowego, przemówienie 

Prezydenta Miasta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca, oraz występ orkiestry woj-
skowej z Rzeszowa;

- wystąpienie prelegentów z IPN i Uniwersytetu Rzeszowskiego;
- zajęcia, konkursy i zabawy edukacyjne dla dzieci oraz konkursy dla dorosłych;
- pokazy grup rekonstrukcyjnych;
- wystawa zdjęć/biogramów wywieszonych w namiotach i poświęconych histo-

rii oraz znaczeniu symboli narodowych w tym flagi państwowej;
- punkt medyczny;
- punkt informacyjny o stowarzyszeniu Studenci dla Rzeczypospolitej;
- możliwość wpisania się do księgi pamiątkowej, gdzie każdy mógł napisać czym 

dla niego jest patriotyzm, symbole narodowe i Polska;
- punkt informacyjny o Narodowych Siłach Rezerwowych oraz służbie zawodo-

wej wystawiony przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rzeszowie.

„namioty patrioty”
w rzeszowie

02. 05. 2016 r.

Rzeszów,
Rzeszowski Rynek

Goście: ks. prof. Tadeusz Biesaga, 
bioetyk, lek. med. Maria Szczawiń-
ska, ginekolog, Karolina Dobrowolska, 
analityk Ordo Iuris, Jakub Bałtrosze-
wicz, prezes Fundacji Jeden z Nas.
Spotkanie poprowadził prezes Sto-
warzyszenia, Maciej Skotnicki. 
Temat spotkania - aborcja i plano-
wana nowelizaca ustawy komitetu 
obywatelskiego „Stop aborcji”, regu-
lującej ten problem.

debata Pt. „aBorcja 
- gdzie kończy się Wolność, 
a zaczyna człoWiek?”

25. 04. 2016 r.

Kraków,
Miodosytnia Restauracja & Aparthotel

Organizatorzy: Studenci dla Rzeczy-
pospolitej, Fundacja Ordo Iuris.

Gość: mec. Nikolas Nikas - praw-
nik, prezes Bioethics Defense Found 
z USA, ekspert w zakresie zagadnień 
etycznych.
Temat: prawne i społeczne konse-
kwencje wyroku Sądu Najwyższego 
USA w sprawie Roe vs. Wade. Wy-
kład tłumaczony był na język polski.

„proBlematyka aBorcji W 
stanacH zjednoczonycH”
- sPotKanie z mec. niKola-
sem niKasem.

20. 04. 2016 r.

Łódź,
Wydział Prawa i Administracji UŁ
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Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Duszpasterstwo Akademickie „Piąt-
ka”.

Spotkanie ze specjalistą Czerwonego 
Krzyża ds. szkoleń, zajmującym się 
przygotowaniem misjonarzy cywil-
nych do wyjazdów na Bliski Wschód.

05. 05. 2016 r.

Łódź,
Duszpasterstwo Akademickie „Piątka”

„eUropa WoBec islamU. jak 
dBać o naszą kUltUrę?”

Organizatorzy: Studenci dla Rzeczy-
pospolitej, Koło Naukowe Energety-
ków Jądrowych „Uranium”.
Goście: inż. dr Paweł Gajda, adiunkt 
na Katedrze Energetyki Jądrowej Wy-
działu Energetyki i Paliw AGH –  spra-
wy technologiczne; Dariusz Szwed 
– założyciel i prezes Zielonego Insty-
tutu – kwestie ekologiczne; Wojciech 
Jakóbik, red. naczelny portalu Biznes 
Alert – kwestie ekonomiczne

19. 05. 2016 r.

Kraków, 
AGH 

„energetyka jądroWa
- alternatyWa czy ko-
nieczność?’

Wydarzenie zorganizowane w  ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Raport o 
stanie państwa”.

Spotkanie z prof. Dominikiem Mie-
rzejewskim, specjalistą od problema-
tyki chińskiej, członkiem wielu orga-
nizacji międzynarodowych oraz ad-
iunktem w Zakładzie Azji Wschod-
niej UŁ.

11. 05. 2016 r.

Łódź
Katolickie Stowarzyszenie Civitas 
Christiana

„dokąd zaproWadzi nas 
noWy jedWaBny szlak?”

Zaproszenie adresowane było głów-
nie do młodych ludzi, w wieku lice-
alnym oraz akademickim, którzy in-
teresują się historią i pragną pogłę-
bić swoją wiedzę na temat życiory-
su jednego z najważniejszych boha-
terów II Wojny Światowej – Witol-
da Pileckiego. Na zwycięzców czeka-
ły cenne nagrody.

21. 05. 2016 r.

Kraków, 
Stare Miasto

„akcja pilecki!”
– gra miejsKa śladami
niezłomnego.
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Spośród osób, które polubiły profil 
Stowarzyszenia na Facebook wylo-
sowano jedną osobę, której przesła-
no drogą pocztową książkę wydaną 
przez Instytut Pamięci Narodowej pt. 
„Od niepodległości do niepodległości. 
Historia Polski 1918-1989”.

23. 05. 2016 r.

Facebook

konkUrs na FaceBook  

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Konwersatorium Opolskie.

09. 06. 2016 r.

Opole,
Miejska Biblioteka Publiczna 

„roman dmoWski i jego 
idea” - sPotKanie z Prof. 
Krzysztofem Kawalcem.

Spotkanie z Krzysztofem Nowakiem, 
który jako przyjaciel Jacka Kacz-
marskiego opowiedział zgromadzo-
nym o jego życiu i twórczości. Kolej-
ną atrakcją wieczoru był koncert pio-
senek artysty w wykonaniu Paw-
ła Konopackiego z zespołu Trio Łódz-
ko-Chojnowskie.

09. 06. 2016 r.

Łódź
Duszpasterstwo Akademickie „Piątka”

nie tylko „mUry”. o jacKu 
KaczmarsKim inaczej.

Wspólne obchody 60. rocznicy 
Czerwca ’56 Społecznego Komitetu 
Obchodów Czerwca ’56 „Wielkopol-
ska Prawica”. 

28. 06. 2016 r.

60. rocznica czerWca ’56 
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Festiwal Patriotyczny Rzeszów zo-
stał zorganizowany przez Studen-
tów dla Rzeczypospolitej w celu upa-
miętnienia bohaterskiego zrywu Po-
wstania Warszawskiego, jak i to-
warzyszącej mu w całej Polsce Ak-
cji „Burza”.

W programie występy:
- Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa,
- Orkiestry Szwadronu Podkarpac-

kiego 20. Pułku Ułanów imienia 
Króla Jana III Sobieskiego, w tym 

01. 08. 2016 r.

Rzeszów

„FestiWal patriotyczny”

Konkurs na projekt muralu patrio-
tycznego na przystanku PST, przy
al. Solidarności w Poznaniu. Jako 
motyw przewodni muralu został wy-
brany 15. Pułk Ułanów Poznańskich.

31. 07. 2016 r.

Facebook, 
Poznań

mUral patriotyczny
na trasie pst.

Poznań

W skład Komitetu weszli:
1. KORWiN,
2. Kukiz’15,
3. Prawo i Sprawiedliwość,
4. Stowarzyszenie Wielkopolscy 

Patrioci,
5. Narodowcy RP,
6. Akademicki Klub Obywatelski im. 

Lecha Kaczyńskiego,
7. Poznański Klub Gazety Polskiej 

im. gen pil. Andrzeja Błasika,
8. Pobudka – Klucz Poznań,
9. Stowarzyszenie Studenci dla 

Rzeczypospolitej – Oddział Po-
znań,

10. Stowarzyszenie Warsztaty Idei 
Obywateli Rzeczypospolitej.

O godzinie 18:00 odbyła się uroczy-
sta msza święta w kościele oo. do-
minikanów przy Alei Niepodległo-
ści. Główne uroczystości obchodów 
rocznicy poznańskiego zrywu odby-
ły się na placu Mickiewicza po godzi-
nie 20:00.

dwa utwory solowe w wykonaniu 
trębacza po godzinie „W”,

- zespołu Error 404,
- Jana Pietrzaka
- Maleo Reggae Rockers w składzie: 

Ania Rusowicz, Marcelina, Kasia 
Malejonek

- zespołu Dziewczyny (Ola Nowak i 
Ania Szafraniec),

- Lilu i Ani Witczak-Czerniawskiej,
- Tadeusza Polkowskiego (Tadka).

Honorowy patronat:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego,
Wojewoda Podkarpacki,
Marszałek Województwa Podkarpac-
kiego, Prezydent Miasta Rzeszowa,
Przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
kiego, Starostwo Powiatowe,
Światowy Związek Żołnierzy AK,
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.

Główny partner: GK PGE.

Partnerami wydarzenia byli także:
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów - 
stolica innowacji, Kultura w Rzeszo-
wie, Edi Games, RES-MAX, EMER-
GEncy 24, Estrada Rzeszowska, Pa-
trol Militaria, firma ochroniarska 
„Hektor”, Optyk Kwaśniak, Nierucho-
mości Kwaśniak, sklep patriotyczny 
„Powstaniec”, Hotel Ambasadorski, 
RSC, Studia Moonlight i Fundacja im. 
Janusza Kurtyki.

Festiwal dofinansowany został z bu-
dżetu Gminy Miasta Rzeszów.
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Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Młodzi dla Polski,
Fundacja Sapere Aude. 

Partnerzy:
Stowarzyszenie KoLiber, 
Fundacja dla Rzeczypospolitej,
Fundacja im. Janusza Kurtyki,
Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych,
Instytut Analiz Politycznych i Gospo-
darczych.

23-25. 09. 2016 r.

Warszawa, 
Wydział Prawa i Administracji UW

iii ForUm organizacji młodzieżoWycH „Wspólnie dla przyszłości”

Oświadczenie Macieja Skotnickiego 
i Pawła Leszczyńskiego ws. ochrony 
życia poczętego.

03. 10. 2016 r.

Internet

ośWiadczenie
ws. ochrony Życia
Poczętego

Koordynatorka: Izabela Perkowska.

Goście:
- Mateusz Morawiecki;
- Janusz Kowalski, w latach 2014-
2015 wiceprezydent Opola, wówczas 
wiceprezes Zarządu ds. Korporacyj-
nych PGNiG;
- Sebastian Kaleta, wówczas prezes 
Młodzi dla Polski;
- Piotr Müller, wówczas doradca wi-
ceprezesa Rady Ministrów Jarosła-
wa Gowina;

- Karol Maciej Darmoros, reporter 
Polskiego Radia;
- Maciej Świrski, historyk, menedżer,  
założyciel i prezes Fundacji Reduta 
Dobrego Imienia/Polish Anti-Defa-
mation League;
- Jerzy Michalak, samorządowiec i 
prawnik, inicjator Wrocławskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego, Wicemarsza-
łek Województwa Dolnośląskiego.
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Organizatorzy: 
Studenci dla Rzeczypospolitej,
KSM przy Politechnice Poznańskiej. 

Gość:
ks. dr Jacek Gniadek - misjonarz, wer-
bista, publicysta i autor książek: „Eko-
nomia Boża i ludzka. Kazania wolno-
rynkowe”, „Dwaj ludzie z Galicji – kon-
cepcja osoby ludzkiej według Ludwi-
ga von Misesa i Karola Wojtyły”.

18. 10. 2016 r.

Poznań,
Politechnika Poznańska

„cHrześcijanin
- człoWiek Wolności”

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu: 
„Informacja rządzi światem”. 
.

09. 11. 2016 r.

Warszawa,
Bistro bar „Wieniawa”

„monitoring medióW
- Bieżąca oBserWacja oraz 
analiza inFormacji”

Od kilku tygodni obserwowaliśmy 
niepokojące działanie Facebooka. Po 
masowo usuwanych, bądź blokowa-
nych profilach, prezentujących plakat 
tegorocznego Marszu Niepodległości, 
administratorzy portalu ogranicza-
li zasięg niektórych treści poprzez li-
kwidacje polubień czy usuwanie ko-
mentarzy. Ofiarą cenzury na porta-
lu Marka Zuckerberga padł wówczas 
m.in. poseł Kukiz ‚15, Marek Jakubiak.

03. 11. 2016 r.

Facebook

internetowa aKcja: 
„nie! dla cenzUry
na polskim FaceBookU”

Pierwsze spotkanie w klubie dysku-
syjnym „Kamieniołom”.

14. 11. 2016 r.

Kraków, 
Studencki Klub Dyskusyjny „Kamie-
niołom”

„sens Historii polski”
– sPotKanie z Prof. an-
drzejem nowaKiem
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Goście:
Michał Drewnicki, radny Miasta Kra-
kowa, Mikołaj Pisarski, Prezes Zarzą-
du Stowarzyszenia KoLiber.

05. 12. 2016 r.

Kraków,
Studencki Klub Dyskusyjny
„Kamieniołom”

sPotKanie z cyKlu dysKusyj-
nego „polska Wolna czy so-
lidarna? deBata o przyszło-
ści naszego krajU”.

Kraków,
Studencki Klub Dyskusyjny
„Kamieniołom”

drUgie spotkanie W klUBie 
dyskUsyjnym „kamienio-
łom”

Spotkanie z Marcinem Makowskim.

28. 11. 2016 r.

sPotKanie z cyKlu dysKu-
syjnego, „polska - Win-
na HolokaUstU czy oFiara 
przekłamania?” 

Spotkanie z Krzysztofem Karoniem.

21. 11. 2016 r.

Kraków,
Studencki Klub Dyskusyjny
„Kamieniołom”

sPotKanie z cyKlu dysKu-
syjnego, „kto rozdaje
karty? - gry polityczne
W Unii eUropejskiej”.

„Media powinny zainicjować szeroką 
debatę na temat III sektora”.

Oświadczenie podpisali:
Fundacja Instytut Aurea Libertas,
Fundacja Kompania Kresowa,
Fundacja Niepodległości,
Inicjatywa Historyczna,
Stowarzyszenie KoLiber,
Stowarzyszenie Odra-Niemen,
Stowarzyszenie Pokolenie,
Studenci dla Rzeczypospolitej.

02. 12. 2016 r.

Internet

ośWiadczenie konFedera-
cji inicjatyW pozarządo-
WycH rzeczypospolitej.

18. 11. 2016 r.
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Goście:
- funkcjonariusz Wydziału Prewen-

cji Komendy Miejskiej Policji w Ło-
dzi;

- dr Błażej Kmieciak, bioetyk, doktor 
nauk społecznych, socjolog prawa 
i pedagog specjalny - Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi;

-  ks. Marek Poryzała, kapłan, sek-
suolog kliniczny, często nazywany 
„duszpasterzem zagubionych mo-
ralnie”;

-  mgr Marta Taczykowska – Kate-
dra Prawa Karnego Międzynaro-
dowego WPiA UŁ;

-  Anna Głogowska-Balcerzak – 
Centrum Praw Kobiet, Fundacja 
La Strada, Katedra Prawa Między-
narodowego WPiA UŁ.

07. 12. 2016 r.

Łódź,
Wydział Prawa i Administracji UŁ

debata Pt. „za ile mnie kU-
pisz? czyli o HandlU lUdź-
mi W polsce”. 

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej Od-
dział Łódź,
IPN Oddział Łódź.

Celem gry było przybliżenie jej 
uczestnikom związanych z Łodzią 
miejsc i postaci, pełniących ważne 
role i funkcje podczas stanu wojen-
nego.

12. 12. 2016 r.

Łódź

gra miejsKa „stan Wojenny 
W łodzi – orła Wrona nie 
pokona”. 

Z okazji 35. rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego oddział warszaw-
ski przygotował trzyminutowe na-
granie, ukazujące działania władz ko-
munistycznych wobec protestują-
cych obywateli.

11. 12. 2016 r.

Facebook

spot z okazji 35. rocznicy 
WproWadzenia stanU Wo-
jennego.

obchody 
35. rocznicy 

WproWadzenia 
stanU Wojennego
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Goście:
dr hab. Henryk Głębocki,
dr hab. Zdzisław Zblewski.  

12. 12. 2016 r.

Kraków
Studencki Klub Dyskusyjny
„Kamieniołom”

deBata HistorykóW 
o stanie Wojennym.

Przegląd był częścią trzydniowych 
obchodów rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego. 

Patronat: 
Instytut Pamięci Narodowej.

14. 12. 2016 r.

Kraków, 
Klub Kulturalny

„a mUry rUnęły” – prze-
gląd piosenki opozycyjnej 
z czasóW prl.

Konkurs internetowy polegał na 
udzieleniu odpowiedzi na pytania za-
dane w poście na portalu Facebook. 

Nagrody ufundowane zostały przez 
producenta odzieży patriotycznej, fir-
mę „Husarius”.

14. 12. 2016 r.

Facebook

konkUrs na FaceBook
z okazji rocznicy Wyda-
rzeń 13 grUdnia 1981 r.

Happening został zorganizowany m. 
in. w lokalu „Pijalnia wódki i piwa” 
przy ul. Szewskiej.

Samochód UAZ wypożyczony został 
z Muzeum Ratownictwa.

13. 12. 2016 r.

Kraków, 
Stare Miasto

krakoWska
„akcja aresztoWań 2016”
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Tematem debaty były obecne pro-
blemy sektora górniczego oraz śląski 
punkt widzenia stanu wojennego. Na 
debatę przybyło około 50 słuchaczy.

Prelegenci:
dr Andrzej Drogoń, Wydział Prawa UŚ, 
Mateusz Musiał, reprezentant Ruchu 
Narodowego.

15. 12. 2016 r.

Katowice
Wydział Nauk Społecznych UŚ

„śląski pUnkt Widzenia 
stanU Wojennego. Współ-
czesne proBlemy sektora 
górniczego” 

Wykład historyka, dotyczący wyda-
rzeń związanych z wprowadzeniem 
stanu wojennego 13. grudnia 1981 
roku.

Gość: Arkadiusz Kazański, IPN Od-
dział Gdańsk.

16. 12. 2016 r.

Gdańsk, 
Wydział Nauk Społecznych UG

„rocznica WproWadzenia 
stanU Wojennego – trój-
miasto”

Drugie szkolenie z cyklu: „Informacja 
rządzi światem”.

Eksperci z firmy Newspoint byli 
głównymi prowadzącymi warszta-
tów zorganizowanych w ramach cy-
klu.

15. 12. 2016 r.

Warszawa, 
Bistro bar „Wieniawa”

„praktyczne zastosoWa-
nie narzędzia do monito-
ringU medióW”

 

16. 01. 2017 r.

Kraków,
Studencki Klub Dyskusyjny 
„Kamieniołom”

spotkanie z dyrektorem 
oddziałU krakoWskiego 
ipn, Filipem mUsiałem. 
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Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
KNP „Homo Politicus”.

Goście:
dr Marcin Zawicki, Katedra Gospo-
darki i Administracji Publicznej UEK,
prof. Andrzej Słaboń, Katedra Socjo-
logii UEK.

18. 01. 2017 r.

Kraków, 
Uniwersytet Ekonomiczny

„no to dajcie 600+! o poli-
tyce społecznej W polsce 
słóW kilka”

Oświadczenie podpisali:
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczy-
pospolitej,
Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych,
Fundacja Służby Niepodległej,
Fundacja Sapere Aude,
Stowarzyszenie Koliber,
Stowarzyszenie Młodzi dla Polski.

24. 01. 2017 r.

Internet

stanowisKo organizacji 
studencKich ws. „protestU 
stUdentóW i stUdentek”  
ośWiadczenie.

Spotkanie z prof. Antonim Dudkiem - polskim politologiem, historykiem i publicy-
stą, profesorem nauk humanistycznych, członkiem Rady Instytutu Pamięci Na-
rodowej (2010–2016), profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie.

06. 02. 2017 r.

Warszawa, 
Bistro bar „Wieniawa”

„podWaliny iii rp” 
– proF. antoni dUdek o okrągłym stole.

2017
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Współudział Stowarzyszenia w zebraniu założycielskim Konfederacji Inicjatyw 
Pozarządowych Rzeczypospolitej.

Dnia 16 lutego w Warszawie odbyło się walne zebranie założycielskie Konfedera-
cji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, które m.in. podjęło uchwałę o za-
łożeniu związku stowarzyszeń pod tą nazwą. Nasze Stowarzyszenie reprezen-
towanie było przez Prezesa Honorowego Pawła Kurtykę, wybranego wówczas na 
członka Komisji Rewizyjnej KIPR.

16. 02. 2017 r.

Warszawa

Zebranie Założycielskie konfederacji inicjatyw
PoZarZądowych rZecZyPosPolitej

Koncert Andrzeja Kołakowskiego 
i wykład Anny Kołakowskiej. 

Organizator: Studenci dla Rzeczypo-
spolitej.

Sponsorem występu była Energa S.A.

25. 02. 2017 r.

Łódź, 
ul. Tuwima 28 

„oskarżeni o Wierność”

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Korporacja Akademicka „Chrobria”,
Krąg Harcerstwa Starszego „Cami-
no” ZHR.

Naszą ideą było nie tylko spotkać 
się w gronie naszych organizacji, 
ale także poznać poznańskich stu-
dentów i absolwentów o podobnych 
ideałach. 

11. 02. 2017 r.

Poznań

„akademicka zaBaWa
karnaWałoWa”
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Wydarzenia zorganizowane przez 
Oddziały Stowarzyszenia:

KRAKÓW -  05.03.,
Miejsce: Rynek Główny.

Wydarzenie zapoczątkowało uroczy-
ste wciągnięcie flagi Polski na maszt. 
W pierwszym z namiotów znalazła 
się wystawa opisująca postacie Żoł-
nierzy Wyklętych (również z terenu 
Małopolski) oraz ich katów.  
Drugi namiot pełnił funkcje dydak-
tyczną. Tutaj odbywały się spotka-
nia z zaproszonymi kombatantami, 
historykami z IPN, tutaj były również 
prezentowane filmy o tematyce Wy-
klętych.
W trzecim namiocie swoje stano-
wisko miała grupa rekonstrukcyj-
na. Można było tam zobaczyć jak wy-
glądał cały osprzęt żołnierza, a także 
wyobrazić sobie, jak wyglądały wa-
runki życia w lesie. 

WARSZAWA - 2.03.
Miejsce: Café „Niespodzianka”.

Na dzień przed prelekcją w okolicach 
Starego Miasta można było spotkać 
„Żołnierzy Wyklętych”, którzy rozda-
wali zaproszenia na wydarzenie or-
ganizowane w Café „Niespodzianka” 
w dniu 2 marca. 
Prelekcję pt. „Żołnierze Wyklęci – 
święci czy nieświęci?” poprowadził 
prof. Jan Żaryn – senator oraz znaw-
ca tematu Żołnierzy Wyklętych. 
Na drugą część wydarzenia złoży-
ło się odśpiewanie patriotycznych 

Luty-marzec 2017 r.

akcja ogólnopolska
„namioty WyklętycH” 
– iv edycja

36 miejscowości
w całej Polsce:

Kraków,
Warszawa,
Poznań,
Łódź,
Katowice,
Toruń,
Wrocław,
Opole,
Chojna,
Głowno,
Świnoujście
Bytom,
Izabelin,
Jarosław,
Małkinia,
Wasiłków,
Żyrardów
Chrzanów,
Piekary Śląskie,
Bieliny,
Gniewkowo,
Grajewo,
Krzeszyce,
Olsztynek,
Piastów,
Skoczów,
Trzebnica,
Baranów Sandomierski,
Borki,
Kielce,
Ciosaniec k. Sławy,
Skopanie,
Mszanów,
Piotrków Kujawski,
Istebna,
Borki

obchody narodoWego 
dnia pamięci żołnierzy 

WyklętycH
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pieśni wraz z Korporacją „Aquilo-
nią” oraz poczęstunek przygotowa-
ny przez oddział warszawski Stowa-
rzyszenia.

POZNAŃ - 4.03.
Miejsce: pl. Wolności.

W namiotach czekały atrakcje dla 
dużych i małych. Najmłodsi mo-
gli wczuć się w żołnierzy, wypróbo-
wać swoje umiejętności i odwagę, a 
starsi wiedzę w konkursach histo-
rycznych. 
Ponadto wszyscy mogli zobaczyć 
jak wyglądało działanie patrolu woj-
skowego zaprezentowane przez re-
konstruktorów. Jednocześnie w Bi-
bliotece Raczyńskich odbyło się I 
Wielkopolskie Forum Pamięci Na-
rodowej poświęcone Żołnierzom 
Wyklętym, a wśród serii wystąpień 
znanych historyków i działaczy pa-
triotycznych swoją prelekcję miał 
przedstawiciel Fundacji im. Janusza 
Kurtyki.

ŁÓDŹ - 05.03.
Miejsce: plac przed bazyliką archika-
tedralną.

Dla dzieci oraz młodzieży przygo-
towane były gry edukacyjne, utwo-
ry patriotyczne oraz specjalna pre-
zentacja audiowizualna, poświęcona 
sylwetkom rtm. Witolda Pileckiego, 
Łukasza Cieplińskiego, Stanisława 
Sojczyńskiego, Danuty Siedzikówny 
oraz Zygmunta Szendzielarza.
Dorośli mogli zapoznać się z boga-

tymi w treść biogramami przedsta-
wicieli podziemia antykomunistycz-
nego z regionu łódzkiego i całej Pol-
ski oraz sylwetkami ich oprawców. 
Na każdego, kogo głębiej zaintere-
sowały przedstawiane treści, czeka-
li  historycy gotowi odpowiedzieć na 
każde pytanie i włączyć się w dysku-
sję z gośćmi.
Członkowie łódzkiego oddziału Sto-
warzyszenia w mundurach wojsko-
wych z okresu międzywojennego 
wręczali przechodniom przygotowa-
ne na ten dzień ulotki, informując o 
istocie święta obchodzonego 1 mar-
ca. Całość przedsięwzięcia była uroz-
maicona akcentami poetycko-mu-
zycznymi.

KATOWICE - 5.03.
Miejsce: Rynek Miejski.

W namiocie wojskowym Grupa Re-
konstrukcji Historycznej „Beskidy”, 
która rekonstruuje Narodowe Siły 
Zbrojne, przeprowadziła prelekcję i 
przybliżyła sylwetki Żołnierzy Wyklę-
tych. Przechodnie mogli zapoznać się 
z rynsztunkiem i umundurowaniem, 
jakim dysponowali żołnierze NSZ. 
Przed namiotem rozłożona zosta-
ła wystawa z planszami, opisujący-
mi historię i sylwetki poszczególnych 
Żołnierzy Wyklętych. 
Z głośników usłyszeć można było 
utwory patriotyczne, a w przerwach 
rekonstruktorzy prowadzili prelekcje. 
Rozdawane były broszury informa-
cyjne, zawierające cele akcji i podsta-

wowe informacje na temat NSZ.

TORUŃ - 26.02.
Miejsce: Rynek.
W trakcie wydarzenia odbył się wy-
kład Franciszka Batorego, brata jed-
nego z Żołnierzy Wyklętych. W na-
miotach można było zapoznać się z 
wystawą, wysłuchać koncertu pie-
śni i poezji patriotycznej w wykona-
niu członków oddziału toruńskiego 
SdR oraz poczęstować się ciepłą gro-
chówką. 
Wydarzenie zakończył przemarsz 
pod pomnik mjr. Łupaszki i złożenie 
kwiatów.

WROCŁAW - 26.02.
Miejsce: Stadion Olimpijski.

„Namioty Wyklętych” po raz kolejny 
zorganizowane zostały w porozumie-
niu ze Stowarzyszeniem Odra-Nie-
men. Stanowisko zostało połączone z 
miejscem startu i mety biegu pamięci 
Żołnierzy Wyklętych.
Odbyło się spotkanie z weteranami 
oraz projekcja materiałów filmowych 
i zdjęć, związanych z tematyką pod-
ziemia antykomunistycznego.

OPOLE
wystawa w dniach 01.03. – 4.03

Wydarzenia zorganizowane przez 
współpracujące ze Stowarzyszeniem 
samorządy:

25 lutego
CHOJNA,  GŁOWNO, ŚWINOUJŚCIE,

26 lutego
BYTOM, IZABELIN, JAROSŁAW, MAŁ-
KINIA, WASIŁKÓW, ŻYRARDÓW,

27 lutego
CHRZANÓW, PIEKARY ŚLĄSKIE,

1 marca
BIELINY, GNIEWKOWO, GRAJEWO, 
KRZESZYCE,  OLSZTYNEK, PIASTÓW, 
SKOCZÓW, TRZEBNICA,

2 marca
BARANÓW SANDOMIERSKI, BORKI, 
CIOSANIEC K. SŁAWY, KIELCE, SKO-
PANIE,

3 marca 
MSZANÓW, PIOTRKÓW KUJAWSKI,

19 marca
ISTEBNA,

20 maj
BORKI.
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Podział Funduszy Norweskich od 
wielu lat budził kontrowersje. Ope-
ratorem tych funduszy jest wybrana 
przez poprzedni rząd Fundacja Ba-
torego.
Będąc częścią Konfederacji Inicja-
tyw Pozarządowych Rzeczypospo-
litej, sprzeciwiliśmy się tej sytuacji 
oraz zaapelowaliśmy do rządzących 
o zmianę operatora funduszy na or-
ganizację budzącą zaufanie i realizu-
jącą polskie interesy.

28. 03. 2017 r.

Internet

ośWiadczenie: „sprzeci-
Wiamy się oBecnemU FUnk-
cjonoWaniU FUndUszy 
norWeskicH!”

Spotkanie z prof. Andrzejem Brykiem 

05. 04. 2017 r.

Kraków, 
Studencki Klub Dyskusyjny
„Kamieniołom”

„amerykański konserWa-
tyzm W perspektyWie 
prezydentUry donalda 
trUmpa”

Wobec ofensywy środowisk lewicowych wymierzonej w spotkania z Panią Rebec-
cą Kiessling – amerykańską prawnik i autorką artykułów naukowych, zaangażo-
waną społecznie w ruch pro-life, zwróciliśmy się do rektorów uczelni wyższych, 
zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, o nieulega-
nie naciskom marginalnych środowisk, próbujących tłamsić wolność akademic-
kiej dyskusji i umożliwienie przeprowadzenia spotkań z Panią Rebeccą Kiessling 
na uczelniach wyższych.

Prosiliśmy również Premiera dr. Jarosława Gowina – Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego o podjęcie działań, mających na celu zapewnienie wolności dyskusji dla 
wszystkich studentów i pracowników akademickich.

15. 03. 2017 r.

akademicki list otWarty Ws. oporU z jakim spotkały się 
planoWane na pUBlicznycH UczelniacH Wizyty reBeki
kiessling 

Internet
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10. 04. 2017 r.

Kraków, 
Studencki Klub Dyskusyjny
„Kamieniołom”

spotkanie z por.
WacłaWem szaconiem

Goście:
dr hab. n. med. Renata Walczak-
Jędrzejowska,
dr n. społ. Błażej Kmieciak,
dr n. med. Joanna Smyczyńska,
dr n. hum. Elżbieta Wróblewska.

11. 05. 2017 r.

Łódź, 
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu 
Medycznego

debata Pt. „jak tU począć? 
czyli o niepłodności okiem 
ekspertóW”

Spotkanie z dr. Michałem Lubiną

24. 04. 2017 r.

Kraków, 
Studencki Klub Dyskusyjny
„Kamieniołom”

„niedźWiedź W cieniU smo-
ka – o stosUnkacH rosyj-
sko-cHińskicH”

Wykład dr. Wojciecha Kempy.
Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Koło Naukowe Narodowej 
Myśli Politycznej UŚ.

Spotkanie z dr. Wojciechem Kempą - 
historykiem, pisarzem, dziennikarzem, 
autorem szeregu publikacji historycz-
nych, w większości dotyczących Po-
wstań Śląskich oraz Armii Krajowej.

11. 05. 2017 r.

Katowice, 
Wydział Nauk Społecznych UŚ

„okręg śląski armii 
krajoWej”
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Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
KoLiber Poznań.

14. 05. 2017 r.

Poznań

poznański
„marsz pileckiego 2017”

W Krakowie w 116. rocznicę urodzin 
Witolda Pileckiego odprawiona zo-
stał uroczysta msza święta, a także 
zorganizowano marsz oraz koncert 
ku czci Witolda Pileckiego.

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
KoLiber Kraków,
Endecja Małopolska.

19. 05. 2017 r.

Kraków, 
Stare Miasto

krakoWski „marsz rotmi-
strza Witolda pileckiego 
2017”

Konferencja składała się z dwóch pa-
neli: studenckiego, na którym wygła-
szano referaty oraz eksperckiego.

W panelu eksperckim udział wzięli:
dr Paweł Matuszewski, UKSW,
dr Robert Stalmach, CEO Newspoint.

15. 05. 2017 r.

Warszawa
UKSW

konFerencja Uczelniana 
pt. ,,polityka a noWe me-
dia’’ 

Autorki: członkinie oddziału krakow-
skiego, Aleksandra Górecka i Katarzy-
na Stasiak. Gra miała na celu przybli-
żenie wydarzeń i miejsc, związanych 
z dynastią Jagiellonów. Wzięło w niej 
udział kilkanaście zespołów. Powsta-
ła przy udziale Krakowskiego Centrum 
Kinowego ARS, Muzeum Narodowego 
w Krakowie i Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa. Instytucje te wsparły 
organizację gry i przygotowały nagrody.

27. 05. 2017 r.

Kraków, 
Stare Miasto

gra miejska
„skarB jagiellonóW”
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Spotkanie z kapitanem Jerzym Staw-
skim, żołnierzem oddziału Stanisła-
wa Sojczyńskiego, „Warszyca”.

14. 06. 2017 r.

Łódź, 
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

spotkanie z komBatantem 
W łodzi

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Instytut Europejski w Łodzi.
 
Oddział Łódzki stowarzyszenia zor-
ganizował wydarzenie i przy współ-
pracy z Instytutem Europejskim w 
Łodzi odbyło się odczytanie fragmen-
tu „Wesela”, dramatu S. Wyspiań-
skiego. Dopełnieniem spotkania był 
wykład na temat autora dramatu.

02. 09. 2017 r.

Łódź, 
pałac Instytutu Europejskiego

„narodoWe czytanie”
W łodzi, Finał

Jesteśmy zwolennikami reform, ale 
nie w takim kształcie oraz trybie, jaki 
zaprezentował wówczas obóz, po-
siadający większość w sejmie. Dla-
tego postanowiliśmy wystosować 
parę słów do Prezydenta Rzeczypo-
spolitej.

26. 07. 2017 r.

Internet

list otWarty do prezyden-
ta andrzeja dUdy W spra-
Wie reFormy WymiarU 
spraWiedliWości

Przygotowanie przez Stowarzysze-
nie tablicy w ramach wystawy „Bitwa 
Warszawska 1920” w Sejmie RP.

W Sejmie RP odbyło się otwarcie wy-
stawy „Bitwa Warszawska 1920”, 
nad którą objęliśmy patronat. Jed-
na z tablic prezentuje działalność 
naszego Stowarzyszenia, będącego 
przykładem młodzieży zaangażowa-
nej w pamięć o bitwie z 1920 roku.

27. 09. 2017 r.

Warszawa

Przygotowanie tablicy w 
ramach wystawy „BitWa 
WarszaWska 1920” w sej-
mie rP
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W rocznicę zakończenia Powsta-
nia Warszawskiego rozdawano bro-
szury „Nasi bohaterowie 1944 roku”. 
Uczestnicy podzielili się swoimi hi-
storiami związanymi z Powstańcami, 
których znali i cenili. 
Broszury rozdawały Marta Płucien-
nik i Aleksandra Ernst.

02. 10. 2017 r.

Warszawa

akcja rozdaWania BroszUr 
W rocznicę zakończenia 
poWstania WarszaWskie-
go

Udział Stowarzyszenia Studenci dla 
Rzeczypospolitej jako współzałoży-
ciela.

12. 11. 2017 r.

Warszawa

i kongres konFederacji ini-
cjatyW pozarządoWycH 
rzeczpospolitej

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Kino-Galeria „Charlie”.

Goście:
Michał Kondrat – reżyser filmu,
Tadeusz Chudecki – aktor.

08. 10. 2017 r.

Łódź,
Kino - Galeria „Charlie”

„dWie korony” – Przed-
Premierowy PoKaz filmu z 
udziałem twórców 

Czwarte spotkanie z cyklu „Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna”.

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Duszpasterstwo Akademickie „Piąt-
ka”.

Gościem był ojciec Jarosław Pakuła, 
franciszkanin, autor artykułów do „Ry-
cerza Niepokalanej”. 

16. 11. 2017 r.

Łódź,
Duszpasterstwo Akademickie „Piątka”

„czy Warto jeszcze żyć na 
maxa?”
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obchody 
36. rocznicy 

WproWadzenia 
stanU Wojennego

Warszawa, Kraków

W rekolekcjach wzięło udział kilku-
nastu członków SdR. Miejscem spo-
tkania był ośrodek rekolekcyjny „Ser-
cówka” w Wierzchach k. Koluszek. 
Organizatorem wyjazdu byli pre-
zes oddziału warszawskiego - Paweł 
Mossakowski oraz prezes oddziału 
łódzkiego - Maria Olechowska. Prze-
wodnikiem duchowym stał się ks. 
Przemysław Góra, duszpasterz aka-
demicki. Tematem rekolekcyjnych 
rozważań była bierność.

5-7. 01. 2018 r.

Łódź

rekolekcje
stoWarzyszenia W łodzi

W Krakowie akcję zorganizowano si-
łami oddziału Stowarzyszenia; w 
Warszawie z pomocą aktorów teatru 
„Oratorium”.

13. 12. 2017 r.

„akcja aresztoWań 2017”

Spotkanie z dr. hab. Piotrem Szwe-
do – specjalistą w dziedzinie prawa 
międzynarodowego, adiunktem w 
Zakładzie Prawa Międzynarodowe-
go Publicznego Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Jagielloń-
skiego.

18. 01. 2018 r.

Kraków,
Strefa Studencka  przy ul. Św. Anny 6.

„samostanoWienie
narodóW” – sPotKanie
z dr. hab. Piotrem szwedo

2018
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Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Duszpasterstwo Akademickie „Piątka”.

Gość:
dr Błażej Kmieciak, doktor nauk spo-
łecznych w zakresie socjologii pra-
wa, bioetyk, adiunkt w Zakładzie Pra-
wa Medycznego Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi, ekspert Instytutu 
Ordo Iuris.

27. 02. 2018 r.

Łódź,
Duszpasterstwo Akademickie „Piątka”

„dziecko i praWa
– ciekaWa spraWa” 
sPotKaniez dr. błaŻejem 
KmieciaKiem

Zaniepokojeni próbami fałszowa-
nia historii oraz wpływania przez obce 
państwa na ustanawianie polskiego 
prawa przypominamy światu, że Au-
schwitz był jednym z #GermanDeath-
Camps, a Polacy byli #FirstToSave.
Prezes Stowarzyszenia Maciej Skot-
nicki zaprezentował akcję 8.02.2018 r. 
w programie Minęła 20. Powstało 14 
infografik kolportowanych głównie w 
mediach społecznościowych. 

Luty-marzec 2018 r.

Internet, 
TVP 1

seria inFograFik propago-
Wana akcją HasztagoWą: 
#Firsttosave.

Piąte spotkanie z cyklu „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”.

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Duszpasterstwo Akademickie „Piąt-
ka”.
Prelekcję wygłosił ojciec Hubert Bur-
ba, franciszkanin.

23. 01. 2018 r.

Łódź
Duszpasterstwo Akademickie „Piątka”

„FranciszkU, idź i odBUdUj 
mój kościół W polsce”

obchody narodoWego 
dnia pamięci żołnierzy 

WyklętycH
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Wydarzenie objęte patronatem ho-
norowym Prezydenta RP, Andrze-
ja Dudy.

Koordynator piątej edycji „Namiotów 
Wyklętych”: Dawid Moryl (Oddział 
Poznański SdR).

Wydarzenia zorganizowane przez 
oddziały Stowarzyszenia:

POZNAŃ, 03. 03 .2018 r.
W Poznaniu w dwóch namiotach od-
wiedzający mieli możliwość zobaczyć 
wystawę infografik na temat Żołnie-
rzy Wyklętych oraz umundurowanie 
i broń z epoki, które zaprezentowa-
ła Grupa Rekonstrukcji Historycznej 

Luty-marzec 2018 r.

aKcja ogólnoPolsKa
„namioty WyklętycH”
– V edycja

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Prawica Rzeczypospolitej – Łódź.

Spotkanie, podczas którego zosta-
ła przedstawiona sylwetka pułkow-
nika Cieplińskiego i odczytane zostały 
grypsy pisane do żony i syna, w któ-
rych przekazywał duchowe credo Po-
laka i katolika.

Goście:
Tomasz Głowacki, radny miasta Ło-
dzi, polityk Prawicy RP Marka Jurka,
Mirosława Marcheluk, aktorka filmo-
wa i teatralna, pedagog,
Ryszard Mróz – aktor filmowy i te-
atralny, działacz społeczny,

Spotkanie uświetnił występem ze-
spół „Twierdza Pamięć” w składzie: 
Urszula Paczyńska, Jarosław Paczyń-
ski i Tomasz Bieszczad.

04. 03. 2018 r.

Łódź,
Duszpasterstwo Akademickie „Piątka”

debata Pt. „łUkasz ciepliń-
ski – rycerz Bez skazy”

27 miejscowości w całej Polsce:
Poznań,
Kraków,
Łódź,
Toruń,
Warszawa, 
Radzyń Podlaski,
Karlino,
Jasło,
Ośno Lubuskie,
Łomża,
Żyrardów,
Dobre Miasto,
Olkusz,
Szerzyny,
Brzeszcze,
Grajewo,
Brody,
Borek Strzeliński,
Opole,
Reda,
Wierzchosławice,
Kcynia,
Lubniewice,
Istebna

„Wolność i Niezawisłość”.
Uczestnicy chętnie brali udział w 
konkursach o Żołnierzach Niezłom-
nych. Nagrody ufundował Bank PKO 
BP. Dodatkowo odwiedzający mo-
gli liczyć na poczęstunek ciepłą gro-
chówką, a najmłodsi uczestnicy na 
wiele atrakcji – od malowanek po gry.

KRAKÓW, 04. 03. 2018 r.
Odwiedzający namioty Wyklętych w 
Krakowie mogli zapoznać się z wy-
stawą, a także obejrzeć filmy po-
święcone tematyce podziemia anty-
komunistycznego w namiocie przy-
stosowanym na małą salę kinową.
Ponadto z zaciekawieniem odwie-
dzali stanowisko grupy rekonstruk-
cyjnej oraz wysłuchali opowiada-
nia gościa specjalnego – weterana 
II Wojny Światowej, Pana kapitana 
Władysława Zawiślaka. Zwiedzający 
mieli również okazję wziąć udział w 
konkursie z nagrodami ufundowany-
mi przez Bank PKO BP.

ŁÓDŹ, 04. 03. 2018 r.
W Łodzi namioty Wyklętych stanę-
ły w niedzielę 4 marca na placu ka-
tedralnym, przy ul. Piotrkowskiej. 
Zwiedzający mieli możliwość m.in. 
wziąć udział w prelekcjach, obejrzeć 
film dokumentalny z procesu kpt. 
Stanisława Sojczyńskiego, ps. „War-
szyc”, zaś dzieci mogły ułożyć patrio-
tyczne puzzle, czy pomalować kolo-
rowanki.
Wieczorem w sąsiednim duszpa-
sterstwie odbyło się spotkanie po-
święcone ostatniemu komendan-
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towi Zrzeszenia Wolność i Niezawi-
słość, płk. Łukaszowi Cieplińskiemu, 
ps. „Pług”, podczas którego odczyty-
wane były jego grypsy do żony i syna, 
przy akompaniamencie pieśni w wy-
konaniu zespołu „Twierdza Pamięć”.
„Namioty Wyklętych” w Łodzi zakoń-
czyły się wykładem Tomasza Gło-
wackiego, polityka Prawicy RP Marka 
Jurka, na temat historii życia płk. Cie-
plińskiego.

TORUŃ, 25. 02. 2018 r., 04. 03. 2018 r.
Edycja toruńska „Namiotów Wyklę-
tych” była inna od pozostałych, bo 
trwała aż dwa dni. W niedzielę 25 lu-
tego odbył się koncert bardów: Paw-
ła Piekarczyka i Leszka Czajkowskie-
go. Przed koncertem słuchacze mogli 
wziąć udział w teście wiedzy o Żoł-
nierzach Wyklętych.
Natomiast w niedzielę 4 marca na 
Rynku Staromiejskim stanęły na-
mioty wojskowe, w których prze-
chodnie i turyści mogli pogłębić wie-
dzę na temat wybranych Niezłom-
nych. Oddział toruński w trakcie 
trwania akcji regularnie zapraszał do 
wzięcia udziału w konkursach z war-
tościowymi nagrodami.
Smaczna i gorąca grochówka na 
pewno przyciągała przechodniów w 
to zimne marcowe południe.

WARSZAWA, 10.03.2018 r.
„Namioty Wyklętych” w Warsza-
wie odbyły się w sobotę 10 marca na 
dziedzińcu Muzeum Żołnierzy Wy-
klętych i Więźniów Politycznych PRL 
przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. 

To właśnie w tym miejscu kilkadzie-
siąt lat wcześniej ginęli polscy pa-
trioci, których pamięć postanowi-
li uczcić członkowie oddziału war-
szawskiego Stowarzyszenia.
W namiotach można było zapoznać 
się z wystawą dotyczącą wybra-
nych żołnierzy, wziąć udział w kon-
kursach z nagrodami, czy wypić cie-
płą herbatę.

Ponadto uczestnicy wydarzenia mo-
gli wysłuchać prelekcji zaproszo-
nych gości specjalnych: płk. Zbignie-
wa Zielińskiego, żołnierza AK i KWP, 
pani Bożysławy Nadolnej, córki Żoł-
nierza Wyklętego Antoniego Nadol-
nego oraz historyka IPN, dr. Tomasza 
Łabuszewskiego.

Współpracujące ze Stowarzyszeniem 
samorządy terytorialne zorganizo-
wały Namioty Wyklętych w dniach:

28 lutego – RADZYŃ PODLASKI;
1 marca –  KARLINO, RADZYŃ POD-
LASKI, JASŁO, OŚNO LUBUSKIE, ŁOM-
ŻA;
1 - 4 marca – ŻYRARDÓW;
2 marca – DOBRE MIASTO;
3 marca – OLKUSZ, SZERZYNY, 
BRZESZCZE;
4 marca – GRAJEWO, BRODY, BOREK 
STRZELIŃSKI, OPOLE, REDA;
9 marca – WIERZCHOSŁAWICE;
10 marca – KCYNIA;
17 marca – LUBNIEWICE;
18 marca – ISTEBNA.

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
SKN Inwestycji i Nieruchomości    SGH w Warszawie.

Goście:
Urszula Ołowniuk, konsultant;
Włodzimierz Stasiak, wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
Radosław Bieliński, Dyr.ds. Komunikacji i Rzecznik Prasowy w Dom Development S.A.;
Hanna Milewska-Wilk, Koordynator Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości 
na Wynajem „Mieszkanicznik”;
Paweł Czerwiński, współzałożyciel Stowarzyszenia „Mieszkanicznik”.

19. 03. 2018 r.

Warszawa,
SGH

„mieszkanie dla stUdenta, czyli jak porUszać się 
po rynkU mieszkanioWym” 
– debata i warsztaty.
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Konferencja pt. „Cracow 3 Seas Con-
servative Forum”.

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Stowarzyszenie KoLiber,
Fundacja im. Janusza Kurtyki,
Fundacja dla Rzeczypospolitej.

17. 03. 2018 r.

Kraków, 
Hotel „Qubus”

konFerencja pt. „cracoW 3 
seas conservative ForUm”.

Goście:
dr Tomasz Nałęcz, zastępca dyrek-
tora PIG-PIB, dyrektor ds. geoinfor-
macji;

Wojciech Jakóbik, Uniwersytet War-
szawski, redaktor naczelny BiznesA-
lert.pl;

dr hab. Mariusz Swora, właściciel 
Kancelarii Adwokackiej dr Mariusz 
Swora;

Paweł Musiałek, Centrum Analiz Klu-
bu Jagiellońskiego;

prof. Romuald Szeremietiew, były 
Minister Obrony Narodowej, wielo-
letni wykładowca w Akademii Sztu-
ki Wojennej;

Jiří Hynek, kandydat w wyborach 
prezydenckich w Czechach w 2018 
roku, prezes i dyrektor wykonawczy 
Asociace obranného a bezpečnost-
ního průmyslu ČR;

dr Maciej Lisowski, przedstawi-
ciel Zakładów Mechanicznych Tar-
nów SA;

dr Mariusz Patey, dyrektor Instytutu 
im. Romana Rybarskiego;

Sławomir Metzen, przedsiębiorca, 
wiceprezes partii Wolność,

dr Jevgenij Bilonozhko, Uniwersy-
tet Kijowski, redaktor naczelny PO-
LONEWS;

dr Michał Lubina, politolog, Stosunki 
rosyjsko-chińskie;

Jacek Zimmer, Liberalizacja rynku 
energii w Polsce – stan obecny i per-
spektywy;

Dariusz Materniak, Scenariusze 
na przyszłość w stosunkach polsko-
ukraińskich;

prof. Andrzej Bryk, Podstawy ideowe 
i perspektywa współpracy USA z Pol-
ską i innymi krajami regionu.

Program:
SESJA PLENARNA 
WPROWADZAJĄCA
Przedstawiciel Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego wygło-
sił wykład pt. „Perspektywy współ-
pracy w zakresie szkolnictwa wyż-
szego państw Europy środko-
wo-wschodniej”.

I SESJA PANELOWA:
„Perspektywy i zagrożenia dla 
współpracy państw Europy środko-
wo-wschodniej w obszarze polityki 
energetycznej”.
Paneliści: dr Tomasz Nałęcz, Woj-
ciech Jakóbik, dr hab. Mariusz Swora, 
Paweł Musiałek.

II SESJA PANELOWA: „Bezpieczeń-
stwo strategiczne w państwach re-
gionu Europy środkowo-wschodniej 
– wspólnota interesów czy niedające 
się pogodzić rozbieżności?”
Paneliści: prof. Romuald Szeremie-
tiew, Jiří Hynek, dr Maciej Lisowski, 
przedstawiciel Zakładów Mechanicz-
nych Tarnów SA.

III SESJA PANELOWA:
„Potencjał i możliwości dla integracji 
ekonomicznej państw regionu Euro-
py środkowo-wschodniej”.
Paneliści: dr Mariusz Patey, Sławomir 
Metzen, dr Jevgenij Bilonozhko.

PANELE SZCZEGÓŁOWE cz. 1
Paneliści:
dr Michał Lubina „Stosunki rosyj-
sko-chińskie”,
Jacek Zimmer „Liberalizacja rynku 
energii w Polsce – stan obecny i per-
spektywy”.

PANELE SZCZEGÓŁOWE cz.2
Paneliści:
Dariusz Materniak: „Scenariusze na 
przyszłość w stosunkach polsko-
ukraińskich”,
prof. Andrzej Bryk „Podstawy ide-
owe i perspektywa współpracy USA 
z Polską i innymi krajami regionu”.
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Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
KoLiber Poznań.

12. 05. 2018 r.

Poznań

poznański „marsz
rotmistrza pileckiego”

Goście:
prof. dr hab. Tadeusz Włudyka, kie-
rownik Katedry Polityki Gospodarczej 
na Wydziale Prawa i Administracji UJ;
dr hab. Wojciech Giza, prof. Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie;
dr Paweł Zamora, Dyrektor Podha-
lańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicz-
nych w Nowym Targu.

07. 05. 2018 r.

Kraków,
Auditorium Maximum UJ

debata: czy W polsce mamy 
gospodarkę neokolonial-
ną?.

„raport stUdentóW
dla rp” 

Podczas posiedzenia Komitetu Spo-
łecznego Rady Ministrów prezes od-
działu w Krakowie, Wojciech Kawa-
lec, prezentował „Raport Studentów 
dla RP” o rodzicielstwie na studiach. 
Dokument otrzymał każdy uczest-
nik spotkania, a byli wśród nich m.in. 
Beata Szydło, Piotr Gliński czy Piotr 
Muller.

20. 04. 2018 r.

Warszawa

Wykład dr. Jacka Bartosiaka.

11. 04. 2018 r.

Poznań,
Politechnika Poznańska

„geostrategia polski” 
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Uczestnicy w ramach zadań mieli 
m.in. przyszyć guzik czy przetłuma-
czyć regionalizmy łódzkie. Na punk-
tach spotykali „fabrykantów” ta-
kich jak: Izrael Poznański czy Edward 
Herbst.

09. 06. 2018 r.

Łódź

„życie W mieście FaBryk”
– gra miejsKa oddziału 
łódzKiego stowarzyszenia.

Jako Stowarzyszenie Studenci dla 
Rzeczypospolitej  z wielkim żalem 
przyjęliśmy informację o zatrzyma-
niu i wydaleniu z Federacji Rosyj-
skiej, bez jakichkolwiek zarzutów, by-
łego członka naszego Stowarzysze-
nia, Michała Sadłowskiego. Sprzeci-
wiamy się wykorzystywaniu studen-
tów oraz młodych naukowców jako 
przedmiotu w rozgrywkach między-
narodowych.

07. 08. 2018 r.

Strona www Stowarzyszenia,
Facebook

ośWiadczenie Ws. Wydale-
nia micHała sadłoWskiego 
z rosji

W związku z trwającymi wówczas 
sejmowymi pracami nad ustawą, 
podczas odbywającej się w marcu 
konferencji w Ministerstwie Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, wraz z inny-
mi przedstawicielami organizacji po-
zarządowych wyraziliśmy poparcie 
dla „Konstytucji dla Nauki” autorstwa 
premiera Jarosława Gowina.

06. 06. 2018 r.

Warszawa

PodPisanie oświadczenia o 
wsParciu „konstytUcji dla 
naUki”

Decyzja władz rosyjskich o wydale-
niu młodego doktoranta Uniwersy-
tetu Warszawskiego, badacza ustro-
ju Imperium Rosyjskiego, uczestni-
ka wielu konferencji naukowych, po-
święconych państwom byłego ob-
szaru poradzieckiego, którego praca 
badawcza przyczynia się do szersze-
nia wiedzy o Rosji, jest dla nas nie-
zrozumiała. Uznajemy tę decyzję za 
krok wstecz w budowaniu konstruk-
tywnego dialogu pomiędzy naukow-
cami obu krajów.
Sprzeciwiamy się wszelkim próbom 
politycznej ingerencji na płaszczyź-
nie naukowo-badawczej. Młodzież 
oraz środowisko akademickie powin-
ny mieć zagwarantowaną możliwość 
nieskrępowanej  dyskusji oraz swo-
body kontaktów.
Dawid Moryl - prezes Zarządu Głów-
nego
Paweł Witowski - wiceprezes Zarzą-
du Głównego
Marta Płuciennik - skarbnik
Mariusz Koper - sekretarz
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Współorganizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Stowarzyszenie KoLiber,
Niezależne Zrzeszenie Studentów,
Fundacja Służba Niepodległej,
Młodzi dla Polski,
Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych,
Ośrodek Analiz Cegielskiego,  
Fundacja im. Janusza Kurtyki,

14-16. 09. 2018 r.

Łódź,
Wydział Zarządzania i Inżynierii Pro-
dukcji PŁ.

iv ForUm organizacji młodzieżoWycH
„Wspólnie dla przyszłości”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
Korporacja Akademicka Giedyminia 
Ostrogiensis.

Program:
I. Panel pierwszy „Konstytucja dla 
nauki” z udziałem Jarosława Gowi-
na, rektora Politechniki Łódzkiej prof. 
dr hab. inż. Sławomira Wiaka, Prze-
wodniczącego Parlamentu Studen-
tów RP, Tomasza Tokarskiego, Prze-
wodniczącej Zarządu Krajowego NZS 
Patrycji Serafin.

Organizatorzy:
Jacek Bartosiak,
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczy-
pospolitej, 
Stowarzyszenie Koliber.

Spotkanie autorskie z dr. Jackiem 
Bartosiakiem zorganizowane w 
związku z promocją jego książki.

12. 10. 2018 r.

Warszawa,
Szkoła Główna Handlowa

„rzeczpospolita między lą-
dem a morzem”.

II. Panel dyskusyjny „Czy wiara po-
maga w działaniu? Prospołeczność a 
rzeczywistość” z udziałem Asysten-
ta Generalnego Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży ks. Andrzeja Lu-
bowickiego, Zastępcy Przewodniczą-
cego Prezydium KR KSM, Mateusza 
Stefaniuka i Wiceprezesa Instytutu 
na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 
dr. Tymoteusza Zycha.

III. Wykład Piotra Glińskiego: „Per-
spektywy rozwoju Łodzi w kontek-
ście budowy CPK”. 

IV. Panel dyskusyjny „Centralny Port 
Komunikacyjny” z udziałem zastęp-
cy dyrektora i członka Rady Dyrekto-
rów w Azjatyckim Banku Inwestycji 
Infrastrukturalnych, Radosława Pyf-
fla oraz Prezesa Zarządu PKP Car-
go S.A., Przewodniczącego Rady Kla-
stra „Luxtorpeda 2.0”, Czesława War-
sewicza.
Rozmowę moderował Dawid Moryl, 
Prezes Zarządu Głównego Studen-
tów dla RP.

V. Panel dyskusyjny „Jednostki sa-
morządu terytorialnego, jako pod-
stawa budowania państwowości” z 
udziałem posła na Sejm RP Walde-
mara Budy, burmistrza miasta Brze-
ziny, Marcina Pluty oraz wójta gminy 
Rogów, Daniela Kołady.
Dyskusję moderował Michał Rulski.
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Spotkanie autorskie dr. Jacka Barto-
siaka.

Organizatorzy:
Jacek Bartosiak,
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczy-
pospolitej.

Spotkanie zorganizowane w związ-
ku z promocją książki. W wydarzeniu 
uczestniczyło ok. 320 osób.

22. 10. 2018 r.

Kraków,
Auditorium Maximum UJ

„rzeczpospolita między lą-
dem a morzem”

Debata zorganizowana w związku z 
zapoczątkowaną na Twitterze dys-
kusją pomiędzy dr. Leszkiem Sykul-
skim a dr. Michałem Lubiną.

01. 12. 2018 r.

Kraków, 
Wydział Prawa i Administracji UJ

„geopolityka - za i prze-
ciW: dr micHał lUBina vs. 
dr leszek sykUlski”

Organizatorzy: Tydzień Patriotyczny,
Studenci dla Rzeczypospolitej.
Spotkanie prowadził Damian Bębnow-
ski, czytali: Urszula Paczyńska i To-
masz Bieszczad. Prelekcję o znacze-
niu literatury w dążeniu Polaków do 
wolności prowadził Stanisław Świer-
kowski - prezes Społecznego Komite-
tu Pamięci Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Wydarzenie opisano w listo-
padowym numerze „Wolności”.

17. 11. 2018 r.

Łódź, Stowarzyszenie Robotników 
Chrześcijańskich

„literackie drogi do Wol-
ności” - czytanKi Patrio-
tyczne

Spotkanie autorskie dr. Jacka Barto-
siaka.

Organizatorzy: Jacek Bartosiak,
Studenci dla Rzeczypospolitej,
KoLiber Poznań, Konwent Lechia 
Korporacja Studentów Uczelni Po-
znańskich, Fundacja im. Bolesława 
Pobożnego.
Spotkanie zorganizowane w związku 
z promocją książki.

07. 12. 2018 r.

Poznań,
Uniwersytet Ekonomiczny

„rzeczpospolita między lą-
dem a morzem”
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Goście:
dr Agata Krzywdzińska, Zakład Ro-
syjskiej Kultury Nowożytnej i Teorii 
Systemów Kulturowych Instytut Ro-
sji i Europy Wschodniej, Wydział Stu-
diów Międzynarodowych i Politycz-
nych UJ;

Michał Patryk Sadłowski, niezależ-
ny ekspert specjalizujący się w praw-
nych aspektach bezpieczeństwa na 
obszarze poradzieckim, zagadnie-
niach handlu na tym obszarze oraz 
historii ustroju Imperium Rosyjskie-
go. Współpracownik naukowy Cen-
trum Badań nad Prawem Europy 
Wschodniej i Azji Centralnej WPiA 
UW.

12. 12. 2018 r.

Kraków, 
Auditorium Maximum UJ

debata Pt. „dyplomatycz-
ne stosUnki polsko-rosyj-
skie”

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Koło Naukowe Prawo i Wschód.

12. 12. 2018 r.

Warszawa,
UW

rafał ziemKiewicz na uw - 
„przyszłość polski W Unii 
eUropejskiej”.

W 2018 roku „Akcję Aresztowań” 
zorganizowano siłami Oddziału war-
szawskiego.

13. 12 2018 r.

Warszawa

„akcja aresztoWań 2018” 
w warszawie

obchody 
37. rocznicy 

WproWadzenia 
stanU Wojennego
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Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Fundacja im. Janusza Kurtyki.

Goście:
prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Szko-
ła Główna Handlowa;
Stefan Kawalec, były wiceminister fi-
nansów.

15. 12. 2018 r.

Warszawa,
Biblioteka im. Janusza Kurtyki

debata Pt. „Wspólna Wa-
lUta - szansa czy zagroże-
nie?”

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Gość:
Adam Szabelski, doktor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii Wę-
gier oraz stosunkach polsko-węgierskich. Obecnie independent scholar (wcze-
śniej związany z Wydziałem Historycznym UAM w Poznaniu). Autor licznych ar-
tykułów naukowych i popularnonaukowych.

17. 12. 2018 r.

Poznań,
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

„BratankoWie czy ryWale?
polsko - Węgierskie relacje xxi W.”
- sPotKanie z adamem szabelsKim

Pierwsza międzypokoleniowa wigilia 
Stowarzyszenia Studenci dla RP oraz 
Fundacji im. Janusza Kurtyki.

15. 12. 2018 r.

Warszawa,
Biblioteka im. Janusza Kurtyki

międzypokolenioWa
Wigilia 
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Organizatorzy:
Fundacja im. Bolesława Pobożnego,
Studenci dla Rzeczypospolitej,
KoLiber Poznań,
Konwent Lechia Korporacja Studentów Uczelni Poznańskich. 

Gość:
dr Zdzisław Kościański, autor wielu publikacji opisujących dzieje XX wieku, a tak-
że przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

18. 01. 2019 r.

Poznań,
Uniwersytet Ekonomiczny

„poWstanie Wielkopolskie 1918-1919. dlaczego zWycię-
skie?” – wyKład otwarty dr. zdzisława KościańsKiego 
(tPPw).

Spotkanie autorskie dr. Jacka Barto-
siaka.

Organizatorzy:
Jacek Bartosiak, 
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczy-
pospolitej,
Koło Naukowe Handlu Zagraniczne-
go UG HaZet.

25. 01. 2019 r.

Gdańsk, 
Wydział Nauk Społecznych UG,

„rzeczpospolita między
lądem a morzem”

Rekolekcje Stowarzyszenia, w ośrod-
ku „Sercówka” we wsi Wierzchy. Te-
matem przewodnim Kościół. Oj-
ciec rekolekcjonista wygłosił konfe-
rencje, dotyczące modlitwy oraz ży-
cia duchowego. Aby wysłuchać hi-
storii mistyczki Marty Robin zorgani-
zowano też wyjazd do Ogniska Miło-
ści w Olszy.

8-10. 02. 2019 r.

Łódź,
Ośrodek „Sercówka” we wsi Wierzchy

rekolekcje stoWarzysze-
nia z ojcem HUBertem 
BUrBą - duszPasterzem 
z łodzi.

2019
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Wydarzenie objęte zostało patrona-
tem honorowym Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w 
stulecie odzyskania niepodległości.

Koordynatorka szóstej edycji „Na-
miotów Wyklętych”: Julia Ciborowska 
(Oddział Warszawski SdR).

Program wydarzeń organizowanych 
przez oddziały Stowarzyszenia:

28. 02-03. 03 2019 r.

aKcja ogólnoPolsKa
„namioty WyklętycH”
- Vi edycja.

obchody
narodoWego dnia
pamięci żołnierzy

WyklętycH
21 miejscowości w całej Polsce:

Bełżec,
Brusy,
Grajewo,
Karlino,
Kije,
Kraków,
Lubniewice,
Łomża,
Łódź,
Nakło nad Notecią,
Orzysz,
Poznań,
Przeworsk,
Rabka-Zdrój,
Reda, Sierpc,
Szczecinek,
Szerzyny,
Sztum,
Toruń,
Warszawa

ŁÓDŹ
03. 03 2019 r. godz. 10:00 - 15:00
Miejsce: plac przed archikatedrą.

Wśród atrakcji m. in.:
•	 prelekcje	o	Wyklętych,
•	 wystawa	poświęcona	działalności	

podziemia antykomunistycznego,
•	 atrakcje	dla	najmłodszych.

POZNAŃ
03. 03 2019 r. godz. 8:00 - 12:00
Miejsce: plaża Jeziora Strzeszyńskie-
go (miejsce startu Biegu Tropem Wil-
czym).

Wśród atrakcji m. in.:
•	 pokaz	sprzętu	wojskowego	przez	

grupę rekonstrukcji historycznej,
•	 gra	z	punktami	dla	dzieci,
•	 krzyżówki	dla	dorosłych,
•	 wystawa	biogramów	Żołnierzy	

Wyklętych.

TORUŃ
03. 03 2019 r. godz. 11:00 - 15:00
Miejsce: Rynek Staromiejski.

Plan wydarzenia:
11:00 - otwarcie wystawy poświęco-
nej Żołnierzom Wyklętym,
11:30 - quizy historyczne,
12:00 - prezentacja drużyny 7SGOT,
13:00 - wojskowa grochówka dla 
wszystkich,
14:00 - czytanie biografii o Wyklę-
tych.
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Spotkanie zorganizowano w związ-
ku z obchodami Narodowego Dnia 
Życia.

Gość:
Paweł Adamiak - ojciec pięciorga 
dzieci, działacz pro-life.

13. 03. 2019 r.

Łódź,
Duszpasterstwo Akademickie „Piątka”

„W słUżBie życiU i rodzinie” 
- sPotKanie z Pawłem ada-
miaKiem.

Film „Żelazny” przedstawia historię 
jednego z najbardziej znanych żoł-
nierzy 5 Wileńskiej Brygady AK, Żoł-
nierza Niezłomnego, ppor. Zdzisła-
wa Badochy, legendy wileńskiej par-
tyzantki.
Twórcy: Wielkopolskie Muzeum Nie-
podległości, SGRH GRYF, Studio Fil-
mowe „Jart”.

10. 03. 2019 r.

Poznań,
Muzeum Powstania Poznańskiego
- Czerwiec 1956, oddział WMN

„niezłomny «żelazny»”
- ProjeKcja filmu. 

Spotkanie autorskie dr. Jacka Barto-
siaka.

13. 03. 2019 r.

Wrocław,
Akademia Wojsk Lądowych
im. Tadeusza Kościuszki

„rzeczpospolita między lą-
dem a morzem”.

WARSZAWA
 03. 03. 2019 r. godz. 10:00 - 16:30
Miejsce: ul. Krakowskie Przedmie-
ście 66.

Plan wydarzenia:
10:00 - otwarcie wystawy poświęco-
nej Żołnierzom Wyklętym,
12:00 - spotkanie z kombatantem 
pułkownikiem Zbigniewem Zieliń-
skim, żołnierzem Armii Krajowej oraz 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
13:30 - konkursy z nagrodami,
15:00 - Grupa Historyczna „Zgrupo-
wanie Radosław” - opowieści o Żoł-
nierzach Wyklętych.

KRAKÓW
03. 03. 2019 r. godz.10:00 - 15:00
Miejsce: Park Jordana.

Plan wydarzenia:
•	 pokaz	sprzętu	przez	grupę	rekon-

strukcji historycznej,
•	 wystąpienie	mjr.	Jerzego	Krusen-

sterna,
•	 wystawa	biogramów	Żołnierzy	

Wyklętych.

We współpracy Stowarzyszenia z sa-
morządami terytorialnymi „Namio-
ty Wyklętych” zorganizowano rów-
nież w szesnastu innych miejscowo-
ściach

Relacja z szóstej edycji „Namiotów 
Wyklętych” autorstwa koordyna-
torki, Julii Ciborowskiej pojawiła się 
na łamach Kwartalnika “Wyklęci” nr 
2(14)/2019.
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Na mocy zarządzenia Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego z 15 lu-
tego 2019 r., ówcześni: Prezes Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia Da-
wid Moryl oraz Prezes Oddziału kra-
kowskiego Kamil Giera powołani zo-
stali w skład zespołu doradczego do 
spraw studenckich przy MNiSW.

16. 03. 2019 r.

Warszawa, MNiSW

Wejście W skład zespołU 
doradczego ds. stUdenc-
kicH przy mnisW.

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Fundacja im. Janusza Kurtyki.

Gość: Antoni Macierewicz.

21. 03. 2019 r.

Warszawa,
Biblioteka im. Janusza Kurtyki

„słUżBy specjalne W oBli-
czU transFormacji Ustro-
joWej” – sPotKanie z anto-
nim macierewiczem.

W odpowiedzi na propozycję Pre-
zes Oddziału poznańskiego Agniesz-
ki Łajs Stowarzyszenie włączyło się 
do udziału w akcji. Zbiórkę środków 
przeprowadzono wśród członków 
Stowarzyszenia, a paczkę skomple-
tował Oddział warszawski.

16. 03. 2019 r.

Warszawa

udział w aKcji:
iii Wielkanocna paczka dla 
BoHatera.

Gość:
Michał Potocki - dziennikarz związa-
nym z Dziennikiem Gazeta Prawna, 
laureat nagrody Grand Press w kate-
gorii dziennikarstwo specjalistyczne 
w 2018 r., autor publikacji „Wilki żyją 
poza prawem. Jak Janukowycz prze-
grał Ukrainę” oraz „Kryształowy for-
tepian. Zdrady i zwycięstwa Petra 
Poroszenki”.

04. 04. 2019 r.

Kraków, 
Strefa Studencka  przy ul. św. Anny 6.

„kto zagra na kryształo-
Wym Fortepianie? - wybo-
ry na uKrainie” – sPotKanie 
z michałem PotocKim.
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Organizatorzy:
Ośrodek Debaty Międzynarodowej w 
Poznaniu, 
Stowarzyszenie Studenci dla RP,
Konwent Lechia Korporacja Studen-
tów Poznańskich.

23. 05. 2019 r.

Poznań, 
Uniwersytet Ekonomiczny

„rosyjska geopolityka a 
BezpieczeństWo polski” 
– sPotKanie z dr. leszKiem 
syKulsKim

Debata o polityce zagranicznej 
II RP w kontekście wybuchu II Wojny 
Światowej z udziałem Rafała Ziem-
kiewicza i Piotra Gursztyna.

28. 05. 2019 r.

Warszawa, 
UW

„Wrzesień ’39 – czy mogło 
Być inaczej? ziemkieWicz 
vs. gUrsztyn”

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Instytut Pamięci Narodowej Oddział 
w Warszawie.

Goście:
prof. Andrzej Paczkowski, Instytut 
Studiów Politycznych PAN;
prof. Jerzy Eisler, Instytut Historii 
PAN, IPN Oddział w Warszawie;
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, Instytut 

23. 05. 2019 r.

Warszawa,  UW

debata Pt. „przemiany polityczne W polsce W 1989 rokU”

Nauk o Polityce i Administracji UKSW.

Spotkanie poprowadził Mirosław Bie-
łaszko, IPN Oddział w Warszawie.
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Organizatorzy:
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczy-
pospolitej, Fundacja Polskiego Pań-
stwa Podziemnego.

Goście: Wiesław Budzyński, najwybit-
niejszy biograf K.K. Baczyńskiego;
Daniela Ogińska, ps. „Pszczoła”, har-
cerka „Szarych Szeregów” i żołnierz AK;
dr Maria Wiśniewska, ps. „Malina”, 
harcerka „Szarych Szeregów” i żołnierz 

04. 08. 2019 r. (75. rocznica śmierci)

Warszawa, Centrum Edukacji Histo-
rycznej w gmachu PAST-y

„krzysztoF kamil Baczyński – żołnierz czy poeta?”

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Fundacja im. Janusza Kurtyki.

Referaty wygłosili goście:
prof. Janusz Odziemkowski, UKSW: 
„Bitwa Warszawska”;
prof. Jan Żaryn, UKSW: „Powstanie 
Wielkopolskie”,

03. 06. 2019 r.

Warszawa, 
Biblioteka im. Janusza Kurtyki

„polska zWycięska: militarna victoria”
- wyKład Panelowy.

3. kompanii Batalionu AK „Parasol”;
por. Jerzy Oględzki, ps. „Jur”, harcerz 
„Szarych Szeregów” i żołnierz Batalio-
nu AK „Gozdawa”.

Interpretację wybranych wierszy poety 
zaprezentował aktor warszawskiego 
Teatru „Rampa” – Maciej Gąsiorek.

Spotkanie zorganizowano z inicjaty-
wy Marty Płuciennik z Oddziału War-
szawskiego SdR.

dr Mirosław Węcki, Uniwersytet Ślą-
ski, IPN Oddział  Katowice: „III Powsta-
nie Śląskie”.

Dyskusję poprowadził dr Wojciech Fe-
derczyk, KSAP, UKSW.
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Organizatorzy:
Fundacja Służba Niepodległej,
Stowarzyszenie Młodzi dla Polski,
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczy-
pospolitej,
Fundacja Sapere Aude.

Partnerzy:
Stowarzyszenie KoLiber Warszawa,
Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych,

20-22. 09. 2019 r.

Łódź,
Wydział Zarządzania
i Inżynierii Produkcji PŁ

v ForUm organizacji mło-
dzieżoWycH „Wspólnie dla 
przyszłości”

Niezależne Zrzeszenie Studentów,
Fundacja im. Janusza Kurtyki,
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospo-
litej Polskiej przy Ministrze Edukacji 
Narodowej,
Ogólnopolska Federacja Młodych,
Stowarzyszenie Dumni z Polski.

Projekt został dofinansowany ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultury w 
ramach Programu Kultura - Interwen-
cje 2019.

Program:
Panel dyskusyjny: „Kuźnie liderów – w 
jaki sposób kształcić elity Rzeczpo-
spolitej?”.

Prelegenci:
Ewa Zalewska-Steć, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej;
Tomasz Skorupski, Fundacja Inicjatyw 
Młodzieżowych;
Radosław Żydok, KGHM;
Piotr Mazurek, Szef Gabinetu Politycz-
nego Wicepremiera Piotra Glińskiego;
Łukasz Tupaj, Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży, Liga NGO’s.

Moderator: Piotr Wasilewski.

Warsztaty:
1) Michał Rżysko: Jak być dobrym lide-
rem?
2) Oskar Kochman: Sztuka negocjacji,
3) Maciej Gnyszka: O networkingu i 
fundraisingu,
4) Miłosz Manasterski:  Jak występo-
wać w mediach?
5) Klaudia Hanusko i Marcin Waryszak: 
Pozyskiwanie funduszy na projekty 
organizacji.

Wykład „Rola instytucji kultury w 
kształtowaniu postaw społecznych i 
patriotycznych”.

Dyskusja „O polityce kulturalnej”

Prelegenci:
dr hab. Rafał Wiśniewski – dyrektor 
Narodowego Centrum Kultury 
Moderator:
Damian Bębnowski, Fundacja im. Ja-
nusza Kurtyki.

Panel dyskusyjny: „Jak funkcjonować 

w nowej rzeczywistości akademic-
kiej po 1.10.2019. Korzyści z wprowa-
dzenia Konstytucji dla Nauki dla roz-
woju naukowego i społecznego stu-
dentów”.

Prelegenci:
prof. Sławomir Wiak, rektor Politechni-
ki Łódzkiej;
dr Piotr Dardziński, prezes Sieci Ba-
dawczej Łukasiewicz;
Patrycja Serafin, przewodnicząca Nie-
zależnego Zrzeszenia Studentów;
Dawid Moryl, prezes Stowarzyszenia 
Studenci dla Rzeczypospolitej.

Moderator: dr Filip Ludwin.

Wystąpienie gościa specjalnego, Wice-
prezesa Rady Ministrów, prof. Piotra 
Glińskiego.

Panel dyskusyjny „Wspieranie rozwo-
ju młodzieżowych organizacji w spo-
łeczeństwie obywatelskim”.

Prelegenci:
Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Naro-
dowego Instytutu Wolności;
dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
prof. Jacek Kurzępa, poseł na Sejm RP;
Piotr Wasilewski, przewodniczący 
Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN;
Marcin Waryszak, Niezależne Zrzesze-
nie Studentów.

Moderator: Piotr Mazurek.
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Organizator:
Stowarzyszenie Studenci dla RP.

Partnerzy:
Fundacja Jacka Maziarskiego, 
Fundacja im. Janusza Kurtyki.

Reaktywowana akademia swoją tra-
dycją nawiązuje do Akademii Sko-
limowskiej, realizowanej w latach 
2011-2016 przez Fundację Jacka Ma-
ziarskiego.

10. 2019 - 11. 2020 r.

Skolimów

„akademia skolimoWska” edycja 2019/2020

Sfinansowano ze środków Narodo-
wego Instytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego, w ramach programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2014-2020.

I zjazd
w dniach 26-27 października 2019 r.

Podczas pierwszego zjazdu uczest-
nicy mieli możliwość brać udział w 
wykładach i warsztatach pogłębia-

jących wiedzę w zakresie energetyki, 
finansów i wielu innych dziedzin.

Goście:
Marcin Przydacz, wiceminister spraw 
zagranicznych;
Leszek Skiba, wiceminister finan-
sów,;
prof. Andrzej Zybertowicz;
dr Józef Orzeł;
dr inż. Jerzy Majcher, niezależny eks-
pert ds. energetyki.

II zjazd
w dniach 23-24 listopada 2019 r.

Podczas zjazdu uczestnicy wzię-
li udział w warsztatach i konwersa-
toriach.

Goście:
dr Mirosław Antonowicz, członek Za-
rządu Grupy PKP;
dr Marcin Romanowski, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości;
Jan Badowski, dyrektor Biura Współ-
pracy z Polonią i Polakami za Granicą 
w Kancelarii Prezydenta RP;
dr. inż. Jerzy Majcher, niezależny 
ekspert ds. energetyki, z wieloletnim 
doświadczeniem w branży energe-
tycznej.

III zjazd
w dniach 14-15 grudnia 2019 r.

Podczas sobotniego dnia zjazdu 
uczestnicy wzięli udział:
– w wykładzie ministra Pawła Mu-

chy, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezy-
denta RP;
– w zajęciach z zakresu finansów, 
prowadzonych przez wiceministra fi-
nansów, Leszka Skibę.
W niedzielę uczestnicy wysłucha-
li wykładu prof. Mariusza Goleckiego, 
sprawującego funkcję Rzecznika Fi-
nansów.

IV zjazd
w dniach 18-19 stycznia 2020 r.

Cykl wykładów w sobotę rozpoczę-
ło spotkanie z profesorem Gaborem 
Lagzim, pracującym w Ambasadzie 
Węgier w Polsce.
Następnie odbyły się zajęcia z dr. 
Pawłem Eberhardtem z Ośrodka 
Studiów Wschodnich.
Sobotni cykl zwieńczyło spotkanie z 
byłym ministrem obrony, Antonim 
Macierewiczem. Spotkanie to było 
połączone z wieczornym kolędowa-
niem całego środowiska Akademii 
Skolimowskiej.
Ostatni wykład, który odbył się w 
niedzielę, poświęcony był polity-
ce energetycznej, a poprowadził go 
przedstawiciel młodego pokolenia, 
redaktor Jakub Wiech.

V Zjazd
w dniach 22-23 lutego 2020 r.

Sobotni cykl wykładów rozpoczął się 
od wykładu na temat sytuacji na Bia-
łorusi, przeprowadzonego przez dr. 
Michała Sadłowskiego, specjalistę w 
dziedzinie obszaru postradzieckiego, 
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Podpisanie deklaracji podczas konfe-
rencji zorganizowanej w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej wraz z 15 innymi 
organizacjami młodzieżowymi.

Deklaracja jest odpowiedzią organiza-
cji, zrzeszających młodych ludzi, 
na przesłanie Powstańców Warszaw-
skich, które przekazali młodzieży  
1 sierpnia, w 75. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego.

01. 10. 2019 r.

Warszawa,
MEN

PodPisanie „deklaracji 
młodego pokolenia”

byłego członka Stowarzyszenia Stu-
denci dla Rzeczypospolitej, jak i ab-
solwenta Akademii Skolimowskiej.
Następnie na temat polityki ener-
getycznej opowiedział pełnomocnik 
rządu ds. strategicznej infrastruktu-
ry energetycznej, dr Piotr Naimski.
Sobotni cykl wykładów zakończył Mi-
chał Woś, Minister Środowiska, były 
członek Stowarzyszenia Studenci 
dla Rzeczypospolitej oraz absolwent 
Akademii Skolimowskiej.
Niedzielny cykl wykładów na te-
mat energetyki rozpoczął dr inż. Je-
rzy Majcher, a zakończył go Marcin 
Roszkowski - prezes Instytutu Ja-
giellońskiego, wykładem o potencjale 
OZE w Polsce.

VI Zjazd
w dniach 26-27 września 2020 r.

Projekt reaktywowany został po kil-
kumiesięcznej przerwie wywołanej 
epidemią COVID-19. Zaproszonymi 
prelegentami byli:
dyrektor Michał Wierzchowski, pra-
cujący w Biurze Pełnomocnika Rządu 
do spraw Strategicznej Infrastruktu-
ry Rządowej;
Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny 
portalu BiznesAlert;
Adam Guibourgé-Czetwertyński, wi-
ceminister klimatu;
Jan Sarnowski, wiceminister finan-
sów.
Działacze z ogólnopolskich struk-
tur w ramach integracji studenckiej 
uczestniczyli w warsztatach z Bri-
tish Parliamentary Debate, które po-

prowadził prezes Stowarzyszenia 
Studenci dla Rzeczypospolitej – Ka-
mil Giera.

VII Zjazd
w dniach 10-11 października 2020 r.

Zaproszonymi prelegentami byli:
Paweł Szałamacha, członek zarzą-
du NBP, który przybliżył uczestnikom 
rządową walkę z koronawirusem, 
opowiedział o swojej działalności w 
ramach Narodowego Banku Polskie-
go oraz o polskim systemie emery-
talnym;
Piotr Mazurek, który zwrócił uwagę 
na politykę młodzieżową rządu oraz 
przedstawił możliwości finansowa-
nia organizacji pozarządowych;
doktor Jerzy Majcher, który przed-
stawił opłacalność oraz pozytywne 
skutki budowania elektrowni jądro-
wej w Polsce;
Cezary Kaźmierczak, który przedsta-
wił jak wyglądają relacje między rzą-
dem a pracodawcami, opowiedział o 
atrakcyjności polskiego rynku wzglę-
dem zagranicznych inwestorów oraz 
o tym, czy warto założyć swoją firmę 
w młodym wieku.

VIII zjazd
w dniach 24-25 października 2020 r.

Podczas sobotniego dnia zjazdu 
uczestnicy wzięli udział w wykładzie 
profesora Roberta Gwiazdowskiego 
na temat płynności finansowej oraz 
zabezpieczeń emerytalnych.
Następnie Prezes Stowarzyszenia 

Studenci dla Rzeczypospolitej – Ka-
mil Giera, przedstawił inicjatywę Pla-
nu dla Młodych, w zakresie zbierania 
i analizy big data, dotyczących po-
trzeb młodego pokolenia.
Sobotni cykl zakończył wykład dok-
tora Łukasza Chojniaka.
Następnego dnia uczestniczyliśmy 
w zajęciach prowadzonych przez 
Jana Kostrzewę, dyrektora Biura Cy-
berbezpieczeństwa w Ministerstwie 
Sprawiedliwości na temat bezpie-
czeństwa danych w cyberprzestrze-
ni.

IX zjazd
w dniach 7-8 listopada 2020 r.

Uczestnicy wzięli udział w wykła-
dzie prezesa Instytutu Wolności Igo-
ra Jankego.
Następnie doktor Jerzy Majcher opo-
wiedział o energetyce Polski – jej 
stanie obecnym i potencjalnym roz-
woju.
Sobotni cykl zakończył wykład profe-
sora Witolda Modzelewskiego.
Wieczór został uroczyście zamknięty 
dzięki spotkaniu online z organiza-
torami, jak i absolwentami pierwszej 
edycji Akademii Skolimowskiej.
W dniu drugim nastąpiło podsumo-
wanie obecnej edycji Akademii Sko-
limowskiej przez koordynatora – Mi-
chała Ciesielskiego, jak i wszystkich 
absolwentów.
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Spotkanie zorganizowane przez Od-
dział warszawski Stowarzyszenia.

13. 10. 2019 r.

Warszawa,
Indeks Bistro&Bar

sPotKanie: „Wieczór Wy-
Borczy ze stUdentami dla 
rp!”

Spotkanie autorskie dr. Jacka Barto-
siaka.

22. 10. 2019 r.

Warszawa,
UW

„rzeczpospolita między lą-
dem a morzem”

Organizatorzy:
Ośrodek Debaty Międzynarodowej w 
Poznaniu,
Studenci dla Rzeczypospolitej.

Gość: Radosław Pyffel -  Pełnomoc-
nik Zarządu PKP Cargo ds. rynków 
wschodnich, oraz kierownik studiów 
„Biznes chiński - jak działać skutecz-
nie w czasach Jedwabnego Szlaku” w 
Akademii Leona Koźmińskiego.

17. 10. 2019 r.

Poznań,
Biblioteka Uniwersytecka

wyKład Pt. „gloBalna eks-
pansja cHin”

Gość:
Marcin Makowski, dziennikarz „Do 
Rzeczy” i Wirtualnej Polski, historyki 
i filozof, współpracownik Radia Kra-
ków.

24. 10. 2019 r.

Kraków,
Strefa Studencka  przy ul. św. Anny 6.

poWyBorczy komentarz 
marcina makoWskiego, 
dotyczący wyborów Parla-
mentarnych z 13. 10. 2019 r.
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Internetowa ankieta przeprowadzo-
na w ramach prac Zespołu doradcze-
go przy Ministerstwie Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, w którego skład 
wchodzą przedstawiciele Stowarzy-
szenia Studenci dla Rzeczypospolitej.
Celem ankiety było przeanalizowa-
nie, skąd studenci czerpią informacje 
dotyczące studiów i życia na uczelni.

29. 10. 2019 r.

Internet,
Facebook

ankieta internetoWa

Organizatorzy:
Nowa Konfederacja,
Studenci dla Rzeczypospolitej.

Goście:
prof. Bogdan Góralczyk,-politolog i si-
nolog, profesor i dyrektor Centrum 
Europejskiego UW;
dr Michał Bogusz, starszy specjalista 
w Programie Chińskim Ośrodka Stu-

05. 11. 2019 r.

Warszawa, WNPiSM UW (Pałac Za-
moyskich, ul. Nowy Świat 69)

debata Pt. „cHiny xi jinpinga – konserWatyWny zWrot czy Wielki renesans?”

diów Wschodnich, współautor rapor-
tu OSW „Komunistyczna Partia Chin 
i jej państwo. Konserwatywny zwrot 
Xi Jinpinga”;

Kuba Jakóbowski, główny anali-
tyk w Programie Chińskim Ośrod-
ka Studiów Wschodnich, a także dru-
gi współtwórca ww. raportu, dokto-
rant w Kolegium Ekonomiczno-Spo-
łecznym SGH.

Dyskusję poprowadziła:
dr Katarzyna Golik, absolwentka kie-
runków mongolistyka i tybetologia na 
UW, pracownik Instytutu Studiów Po-
litycznych PAN.
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Organizatorzy:
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczy-
pospolitej Oddział Kraków;
IPN Oddział Kraków

Gra miała na celu popularyzację wie-
dzy na temat znaczenia Krakowa dla 
odzyskania niepodległości, poprzez 
wskazanie miejsc, które związane są 
z walką o wolność Ojczyzny. W grze 
wzięło udział osiem drużyn, w tym 

12. 11. 2019 r.

Kraków,
Stare Miasto

gra miejsKa „krakoWskie drogi do Wolności”

Organizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej,
Instytut Pamięci Narodowej Oddział 
w Warszawie. 

Goście:
dr Piotr Łysakowski, historyk, me-
nedżer i działacz społeczny, doktor 
nauk humanistycznych,
dr Bartłomiej Korpak, Sekretarz Ge-
neralny AZS.

19. 11. 2019 r.

Łódź, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

debata Pt. „czy zdroWa 
żyWność rzeczyWiście jest 
zdroWa?”

Goście:
Michał Jakubowski, 
dr Agnieszka Kolmaga, 
mgr inż. Andrzej Jaśkiewicz.

06. 12. 2019 r.

Warszawa,
UW

debata Pt. „sport i polity-
ka W czasacH prl-U”

grupy spoza Krakowa, łącznie około 
stu osób w wieku od 13 do 18 lat.
Uroczyste zakończenie gry i rozda-
nie nagród nastąpiło w Małopolskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Wydarzenie zorganizowane z inicja-
tywy Aleksandry Borek z Oddziału 
Krakowskiego SdR.
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obchody 
38. rocznicy 

WproWadzenia 
stanU Wojennego

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczy-
pospolitej,
Fundacja Polskiego Państwa Pod-
ziemnego.

12. 12. 2019 r.

Warszawa,
Budynek PAST-y

PoKaz filmu „Baczyński” w 
reŻyserii Kordiana Piwo-
warsKiego.

12. 12. 2019 r.

Kraków, Warszawa

„akcja aresztoWań 2019”
w KraKowie i warszawie

Druga międzypokoleniowa wigilia 
Stowarzyszenia Studenci dla Rze-
czypospolitej i Fundacji im. Janusza 
Kurtyki.

17. 12. 2019 r.

Warszawa,
Biblioteka im. Janusza Kurtyki

Wigilia
niepodległościoWa
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Organizatorzy:
Stowarzyszenie Studenci dla Rze-
czypospolitej,
Instytut Pamięci Narodowej Oddział 
w Warszawie.

10. 02. 2020 r.

Warszawa,
Biblioteka im. Janusza Kurtyki

debata Pt.
„polski rock
W latacH 80-tycH”

Z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej odbyło się spotkanie z Profesorem 
Januszem Odziemkowskim, historykiem, profesorem nauk humanistycznych  
i wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie, autorem wielu książek z zakresu historii wojskowości, m.in.:  
„Bitwa Warszawska 1920 roku w obronie niepodległości” oraz „Armia i społeczeń-
stwo II Rzeczypospolitej”.

30. 07. 2020 r.

Internet

„cUd nad Wisłą” wyKład online Prof. janusza odziemKow-
sKiego.

Goście:
dr Robert Spałek, historyk dziejów 
najnowszych, doktor nauk humani-
stycznych, pracownik Oddziałowe-
go Biura Badań Historycznych IPN w 
Warszawie;
Wojciech Konikiewicz, polski piani-
sta, keyboardzista, organista, gita-
rzysta, gitarzysta basowy, a także 
producent muzyczny.

2020
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Zbiórka pieniędzy na renowację 
zniszczonych podczas protestów ko-
ściołów i pomników.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczy-
pospolitej, 
Stowarzyszenie KoLiber.

Zbiórka internetowa pozwoliła prze-
prowadzić renowację zniszczonych 
obiektów w Poznaniu i w Warsza-

Październik-listopad 2020 r.

Warszawa

„zło doBrem zWyciężaj” 

Członkowie Oddziału w Poznaniu 
zorganizowali spotkanie z Moniką 
Wojtkowiak, byłą członkinią Stowa-
rzyszenia, pełniącą funkcję Wicepre-
zesa ds. mediów Zarządu Głównego, 
dotyczące copywritingu oraz języko-
wych i technicznych trików na kon-
strukcję tekstów w Internecie.

17. 10. 2020 r.

Poznań,
Cyryl Club

sPotKanie Pt. „copyWriting 
– jak pisać By nas czytali?”

Udział Stowarzyszenia w projekcie 
polegał na współtworzeniu rapor-
tu, dotyczącego problemów młodego 
pokolenia. Stowarzyszenie uczestni-
czyło też w pracach nad zebraniem 
danych do projektu w trakcie spo-
tkań w niektórych spośród 16 wy-
branych miast.

Sierpień-wrzesień 2020 r.

Projekt ogólnopolski

udział w ProjeKcie: 
„#pldlamłodycH”

wie, m.in.:
renowację zdewastowanej elewacji 
wschodniej oficyny klasztoru Karme-
litanek Bosych w Warszawie,
odnowienie pomazanego muru wo-
kół kościoła w parafii Świętego Grze-
gorza Wielkiego na warszawskiej 
Ochocie.
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Wywiad z Pawłem Kurtyką.

27. 10. 2020 r.

Internet

cyKl wywiadów „noWe po-
kolenie, noWa jakość”

Gość:
Maciej Turek - wybitny amerykani-
sta, doktor nauk humanistycznych w 
zakresie nauk o polityce, autor licz-
nych monografii, artykułów nauko-
wych oraz innych publikacji, adiunkt 
w Instytucie Amerykanistyki i Stu-
diów Polonijnych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim.

12. 11. 2020 r.

Internet

sPotKanie z maciejem tur-
Kiem „ameryka decydUje!
- analiza poWyBorcza”

Stowarzyszenie dołączyło do ak-
cji wsparcia seniorów w trakcie pan-
demii.

Listopad 2020 r.

Wydarzenie ogólnopolskie

Udział W akcji pn. „#soli-
darnościoWykorpUsW-
sparciaseniora”

Wywiad z Jakubem Wiechem.

12. 11. 2020 r.

Internet

cyKl wywiadów „noWe
pokolenie, noWa jakość”
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Wywiad z Kacprem Płażyńskim.

20. 11. 2020 r.

Internet

cyKl wywiadów „noWe po-
kolenie, noWa jakość”

VI Forum Organizacji Pozarządowych 
„Wspólnie dla Przyszłości”.

Stowarzyszenie było jednym ze 
współorganizatorów wydarzenia.

Program:
I. Panel „Zrównoważony rozwój”
Anna Gembicka, Wiceminister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi;
Waldemar Buda, Wiceminister Fun-

21-22. 11. 2020 r.

Internet

Vi forum organizacji Pozarządowych „Wspólnie dla przyszłości”

duszy i Polityki Regionalnej;
Łukasz Czernicki, główny ekonomista 
Ministerstwa Finansów;
Mariusz Domeradzki, Prezes ARP sp. 
z o.o.;
Piotr Patkowski, Wiceminister Finan-
sów.

II. Panel „Cyfryzacja i gospodarka”
Adam Andruszkiewicz, Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Premiera.

III. Panel „Polityka młodzieżowa”
Piotr Mazurek, Podsekretarz Stanu 
w KPRM;
Piotr Wasilewski  Współprzewodni-
czący Rady Dialogu z Młodym Poko-
leniem;
Karol Jędruszek, kierownik projektu 
„Klub Lidera Rzeczypospolitej”, wy-
wodzącego się z Fundacji Inicjatyw 
Młodzieżowych;
Kamil Giera. Prezes Stowarzyszenia 
Studenci dla Rzeczypospolitej.

IV. Panel „Wyzwania klimatyczne”
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Organizatorzy:
Stowarzyszenie Studenci dla RP, 
Fundacja im. Janusza Kurtyki.

Goście:
prof. dr hab. Michał Kopczyński, hi-
storyk, profesor nauk humanistycz-
nych, pracownik Wydziału Historii 
Uniwersytetu Warszawskiego i Mu-
zeum Historii Polski; redaktor na-
czelny magazynu historycznego 
„Mówią Wieki”;

29. 11. 2020 r.

Internet

sPotKanie Pt. „łUna nad WarszaWą. jak rozpoczęło się
poWstanie listopadoWe?”

Wywiad z redaktorem Marcinem 
Makowskim.

02. 12. 2020 r.

Internet

cyKl wywiadów „noWe
pokolenie, noWa jakość”

Bartłomiej Orzeł, Zastępca Dyrektora 
Centralnego Ośrodka Sportu;
Paweł Kurtyka, Wiceprezes spółki 
AMW Invest oraz Prezes Fundacji im. 
Janusza Kurtyki, Prezes Honorowy 
Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczy-
pospolitej;
Andrzej Guła, inicjator i współzało-
życiel Polskiego Alarmu Smogowe-
go oraz Krakowskiego Alarmu Smo-
gowego;
Aleksander Brzózka, rzecznik praso-
wy w Ministerstwo Klimatu i Środo-
wiska;
Michał Gwardys, Prezes Stowarzy-
szenia Młodzi dla Polski.

V. Panel „Zdalne nauczanie”
dr hab. Przemysław Czarnek, prof. 
KUL,  Minister Edukacji i Nauki;
Przemysław Bożek, Wiceprezes Le-
gnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej S.A;
Maciej Gurtowski, ekspert Centrum 
Analiz Klubu Jagiellońskiego;
Adrian Kukliński, Prezes Fundacji 
Służba Niepodległej.
VI. Panel „Młodzi kontra pandemia”
Piotr Mazurek, Podsekretarz Stanu w 
Kancelarii Premiera;
Mariusz Chłopik, współzałożyciel 
Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych;
Sławomir Starzec, sekretarz war-
szawskiego oddziału Forum Mło-
dych PiS;
Barbara Sobieska, rzecznik prasowy 
Związku Harcerstwa Polskiego;
Maria Jaworska, działaczka społecz-
na w województwie Dolnośląskim, 
członek Klubu Młodzi dla Polski.

prof. dr hab. Janusz Odziemkow-
ski, historyk, profesor nauk huma-
nistycznych, wykładowca na Uni-
wersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie; autor wie-
lu książek poświęconych historii woj-
skowości i konfliktów zbrojnych.

Spotkanie poprowadził:
dr Wojciech Stanisławski, historyk, pu-
blicysta, pracownik Muzeum Historii 
Polski, redaktor naczelny wydawnictw 
Ośrodka Studiów Wschodnich.
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Wywiad z Michałem Drewnickim.

09. 12. 2020 r.

Internet

cyKl wywiadów „noWe
pokolenie, noWa jakość”

Krakowski Oddział Stowarzyszenia 
Studenci dla Rzeczypospolitej doło-
żył swoją cegiełkę w tworzeniu X Bo-
żonarodzeniowej Paczki dla Bohate-
ra. Dzięki udanej zbiórce członkowie 
stowarzyszenia zakupili artykuły co-
dziennego użytku i przekazali je do 
punktu odbioru, skąd trafiły do naj-
bardziej potrzebujących weteranów i 
kombatantów.

21. 12. 2020 r.

Internet

„x BożonarodzenioWa 
paczka dla BoHatera”

Stowarzyszenie Studenci dla Rzecz-
pospolitej Oddział  Warszawski wzię-
ło udział w akcji Szlachetna Paczka. 
Dzięki zbiórce internetowej udało się 
zakupić wszystkie wskazane przed-
mioty i przekazać je wybranej po-
trzebującej rodzinie.

13. 12. 2020 r.

Warszawa

„szlacHetna paczka”

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczy-
pospolitej dołączyło do cyklu debat 
„Młodzież vs. politycy” organizowa-
nych przez myPolitics.
W starciu polskich młodzieżówek 
z Arkadiuszem Myrchą, posłem na 
Sejm RP z ramienia Platformy Oby-
watelskiej, w imieniu Stowarzyszenia 
wystąpił Michał Ciesielski.

16. 01. 2021 r.

Internet

cykl deBat „młodzież vs. 
politycy” - debata Pt. „mło-
dzieŻ Vs. arKadiusz myrcha

2021
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Organizacje uczestniczące w debacie:
Młodzi Nowocześni,
Młodzi Razem,
Forum Młodych Ludowców,
Pokolenia 2050,
Dla Polski,
Młodzi Mogą,
Młodzi Libertarianie,
Studenci dla Rzeczpospolitej,
Rozsądna Polska.

29. 01. 2021 r.

Internet

„kryzys klimatyczny. czym 
jest i jak z nim Walczyć?” - 
debata młodzieŻóweK,
ii tura

Wywiad z dr. Michałem Sadłowskim.

23. 02. 2021 r.

Internet

cykl WyWiadóW „noWe
pokolenie, noWa jakość”

Wywiad z Michałem Wosiem.

09. 02. 2021 r .

Internet

cykl WyWiadóW „noWe
pokolenie, noWa jakość”

Wraz z innymi organizacjami, współ-
pracującymi w ramach Rady Dialo-
gu z Młodym Pokoleniem, Stowarzy-
szenie wzięło udział w zorganizowa-
nym przez Pełnomocnika Rządu ds. 
Polityki Młodzieżowej, Piotra Mazur-
ka, cyklu Wojewódzkich Konsultacji 
Strategii RP na Rzecz Młodego Po-
kolenia.

Luty 2021 r.

Wydarzenie ogólnopolskie

udział w ProjeKcie „#stra-
tegiamłodegopokolenia-
BierzemyUdział”
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Oświadczenie wydane zostało w od-
powiedzi na inicjatywę młodych 
działaczy lubelskiej Lewicy, którzy w 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych przedstawili swój postulat 
zmiany nazwy ulicy Józefa Francza-
ka, pseudonim „Lalek” , „Laluś”.

05. 03. 2021 r.

Internet

internetowa aKcja:
„#lalekzostaje” 

Goście:
prof. Grzegorz M. Kowalski, pracow-
nik Katedry Historii Prawa Polskie-
go i nauczyciel akademicki Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego;
prof. Marek Kornat, szef Zakładu 
Dziejów Systemów Totalitarnych i II 
Wojny Światowej Instytutu Histo-
rii Polskiej Akademii Nauk, kierownik 

17.03.2021 r.

Internet

sPotKanie „konstytUcje ii rzeczpospolitej. dWie Wizje pol-
ski” z okazji 100. rocznicy UcHWalenia konstytUcji marco-
Wej

Gość: Kajetan Rajski, redaktor na-
czelny kwartalnika „Wyklęci”, au-
tor książek, m.in. dwutomowej publi-
kacji „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi 
Żołnierzy Wyklętych”. Członek-Se-
kretarz Rady Muzeum przy Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Poli-
tycznych PRL w Warszawie. Odzna-
czony Brązowym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
za zasługi w działalności na rzecz 
upamiętniania historii Polski.

02. 03. 2021 r.

Internet

sPotKanie „BoWiem żyli 
praWem Wilka” – o Żoł-
nierzach wyKlętych z Kaje-
tanem rajsKim.

Katedry Historii Stosunków Między-
narodowych Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Spotkanie poprowadził:
Jakub Romatowski, Studenci dla Rze-
czypospolitej.
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Organizatorzy:
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczy-
pospolitej,
Fundacja Jacka Maziarskiego.

Projekt dofinansowany został ze 
środków Fundacji BGK.

Kwiecień-czerwiec 2021 r.

Skolimów oraz Internet

„akademia skolimoWska” – edycja wiosna 2021

I Zjazd
w dniach 10-11 kwietnia 2021 r.
Prelegentem był Wiktor Ćwiklik, który 
zawodowo zajmuje się profesjonal-
nym mentoringiem merytorycznym. 
Jest założycielem Akademii Medialnej 
oraz właścicielem firmy Proset Pro-
fessional Partner.
W niedzielę, na zakończenie zjazdu, 
przeprowadzona została dyskusja 
pomiędzy uczestnikami Akademii na 
temat polityki młodzieżowej.

II Zjazd
w dniach 24-25 kwietnia 2021 r.
W sobotę odbyło się szkolenie me-
dialne, przeprowadzone przez Wik-
tora Ćwiklika. Tym razem wiodącymi 
tematami były: autoprezentacja, mo-
netyzacja własnej marki oraz wystą-
pienia publiczne.
W niedzielę uczestnicy wysłucha-
li wykładu pana Kajetana Rajskie-
go, redaktora naczelnego Kwartal-
nika „Wyklęci”, na temat współcze-
snego patriotyzmu, jego roli w nowo-
czesnym społeczeństwie oraz metod 
wcielania w życie własnych wartości.
Po sesji pytań od uczestników, zjazd 
zakończyło nagranie spotu z okazji 
uchwalenia „Konstytucji 3 Maja”.

III Zjazd
w dniach 21-23 maja 2021 r.
W sobotę Wiktor Ćwiklik poprowadził 
warsztaty z zakresu wystąpień przed 
kamerami w formie szybkich i niewy-
godnych pytań od dziennikarzy, tzw. 
„setek” oraz telewizyjnych debat eks-
perckich.
Niedzielny poranek zajął wykład dr. 
inż. Jerzego Majchera. Uczestnicy 
uzyskali wiele konkretnych statystyk 
i wyliczeń na temat OZE i energii ją-
drowej oraz ich wpływu na kwestię 
bezpieczeństwa energetycznego kra-
ju. Kolejnym tematem były rozwa-
żania o kierunkach w jakich rozwijać 
może się polski „Zielony Ład”.

IV Zjazd
w dniach 11-13 czerwca 2021 r.
Rozdział kończący szkolenie medial-
ne Wiktora Ćwiklika stanowiły warsz-
taty z zakresu technik obrony wła-
snego stanowiska w dyskusji telewi-
zyjnej. Uczestnicy mierzyli się z rolą 
gościa oraz dziennikarza w studio.
Następnie odbyła się debata z Preze-
sem Instytutu Edukacji Ekonomicznej 
im. Ludwiga von Misesa – Panem Mi-
kołajem Pisarskim.
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Goście:
Mateusz Gniazdowski - wicedyrek-
tor Ośrodka Studiów Wschodnich im. 
Marka Karpia;
Wojciech Przybylski - redaktor na-
czelny „Visegrad Insight”, prezes 
Fundacji Res Publica;
Szymon Szynkowski vel Sęk - sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych ds. polityki europej-
skiej, Polonii oraz dyplomacji publicz-
nej i kulturalnej, pełnomocnik rządu 
ds. polskiego przewodnictwa w Gru-
pie Wyszehradzkiej.

Spotkanie poprowadziła:
Aleksandra Borek, Studenci dla Rze-
czypospolitej.

8.04.2021 r.

Internet

cyKl debat „rozmoWy Bez 
granic. rzecz o polskiej po-
lityce zagranicznej” część i: 
grUpa WyszeHradzka

I. Panel podsumowujący dotychcza-
sowe konsultacje „Strategii RP na 
rzecz Młodego Pokolenia”.

Paneliści: Piotr Mazurek – Pełnomoc-
nik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, 
Sekretarz Stanu w KPRM, Wiceprze-
wodniczący Komitetu ds. Pożytku 
Publicznego;
Przedstawiciele Rady Dialogu z Mło-
dym Pokoleniem: Paulina Nowak, 
Marcelina Kozubek, Angelika Żukow-

24-26. 09. 2021 r.

Katowice

Vii forum organizacji młodzieŻowych „Wspólnie
dla przyszłości”

Wywiad z posłem Jakubem Kuleszą.

16. 04. 2021 r.

Internet

cyKl wywiadów „noWe
pokolenie, noWa jakość”

ska, Arkadiusz Lech, Adam Goleński, 
Michał Budny.
Moderator: Julian Żelaznowski.

II. Panel „Zielony konserwatyzm dla 
młodych” oraz praca w grupach.
Paneliści: Bartłomiej Orzeł,Pełnomoc-
nik Prezesa Rady Ministrów ds. Pro-
gramu ,,Czyste Powietrze”;
Przemysław Daca, Prezes Wód Pol-
skich;
Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
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Festiwal, inspirowany życiem i twórczo-
ścią Leopolda Tyrmanda, miał na celu 
przybliżenie i przypomnienie Warsza-
wiakom postaci jednego z najważniej-
szych powojennych propagatorów jazzu 
oraz dziedzictwa kulturowego polskiego 
jazzu i jego roli w zachowaniu choć na-
miastki wolności w komunistycznej rze-
czywistości PRL.
Podczas festiwalu można było usłyszeć 
zarówno jazzowe klasyki, jak i autorskie 

25. 09. 2021 r.

Warszawa,
Ogród Saski

„zły FestiWal”
– Przegląd zesPołów
jazzowych.

Jakub Wiech, prawnik, dziennikarz i 
publicysta, zastępca redaktora na-
czelnego serwisu Energetyka24;
Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste 
Powietrze;
Artur Tyński, Ośrodek Analiz Cegiel-
skiego;
Moderator: Karol Szymura, Rada Dia-
logu z Młodym Pokoleniem.

III. Podsumowanie roku działalności 
Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Mło-
dzieżowej - Pana Piotra Mazurka.

IV. Panel „Wpływ pandemii na zdro-
wie psychiczne dzieci i młodzieży”.
Paneliści: Dominika Szajnoga, Funda-
cja Instytut im. Kazimierza Promyka;
Dawid Radomski, Fundacja Edukacji 
Zdrowotnej i Psychoterapii;
dr Filip Furman, Dyrektor Centrum 
Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu 
na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris;
Natalia Marciniak, Wiceprzewodni-
cząca ds. Wizerunku i Promocji Nie-
zależnego Zrzeszenia Studentów;
dr Dorota Kleszczewska, Prezes Fun-
dacji Instytutu Matki i Dziecka.
Moderator: Piotr Rydzewsk, Rada 
Dialogu z Młodym Pokoleniem.

V. Panel „Samorząd młodych - przy-
szłość miast, miasteczek i wsi w Pol-
sce”.

Paneliści: Jadwiga Emilewicz, poseł na 
Sejm RP, Przewodnicząca Parlamen-
tarnego Zespołu ds. Gospodarki Ze-
roemisyjnej i Europejskiego Zielone-
go Ładu;
Piotr Trudnowski, Prezes Klubu Ja-
giellońskiego;
Mateusz Targoś, Zastępca Prezyden-
ta Miasta Mysłowice;
Piotr Czarnojańczyk, Klaster Innowa-
cji Społecznych, Członek Zarządu Po-
wiatu Zawierciańskiego;
Dariusz Ptaś, Sekretarz Wojewódz-
twa Śląskiego;
Mariusz Kędziora, Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Głogowie.
Moderator: Michał Budny, Rada Dia-
logu z Młodym Pokoleniem.

VI. Panel „Przyszłość Polski na are-
nie międzynarodowej”.
Organizator: Artur Beck, TOGETAIR, 
Prezes Fundacji Pozytywnych Idei.
Paneliści: Paweł Jabłoński, Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, Pełnomocnik Rządu 
RP ds. Inicjatywy Trójmorza;
Karolina Wanda Olszowska, Regio-
nalny Ośrodek Debaty Międzynaro-
dowej w Krakowie;
Przemysław Bożek, Prezes Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.;
Edgar Kobos, Młodzieżowy Delegat 
do ONZ;
dr Adam Eberhardt, Dyrektor Ośrodka 
Studiów Wschodnich;
Moderator: dr Karol Gac, redaktor na-
czelny portalu DoRzeczy.pl.

kompozycje młodych artystów. Na 
uczestników czekały warsztaty z im-
prowizacji jazzowej oraz wystawa po-
święcona postaci patrona wydarzenia.

Festiwal stanowił część zadania pu-
blicznego finansowanego ze środ-
ków Narodowego Instytutu Wolno-
ści - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach Programu 
NOWEFIO na lata 2021-2030.
Koordynator: Kamil Jakubowski, Od-
dział Warszawski SdR.

Program:
wystawa o życiu i twórczości Leopol-
da Tyrmanda wypożyczona z Mu-
zeum Jazzu. Oprowadzał: Andrzej Ru-
mianowski, Prezes Ogniska Jazz YMCA 
Polska, tworzącego Muzeum Jazzu;
warsztaty muzyczne „Podstawy im-
prowizacji jazzowej” zakończone im-
prowizacją uczestników w formie jam 
session, przeprowadzone przez Mi-
chała Iwanka (pianista, aranżer, kom-
pozytor, producent muzyczny, wykła-
dowca harmonii i improwizacji, prowa-
dzi klasę fortepianu na Wydziale In-
strumentalistyki i Wokalistyki Jazzo-
wej w Szkole Muzycznej im. T. Szeli-
gowskiego w Lublinie);
koncerty solistów i zespołów jazzo-
wych:
17:00 Mikołaj Janowski Solo,
17:30 Magda Kuraś,
18:30 Kris Quartet,
19:00 Aleksandra Wapińska,
19:30 Ronja x Wrona,
20:30 Quiet Quartet,
21:00 NeoKlez.
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Trzecia edycja reaktywowanej w 2019 
roku Akademii Skolimowskiej.
Koordynator: Adrian Bochenek, Od-
dział Krakowski SdR.

Projekt dofinansowany ze środków 
otrzymanych z NIW-CRSO w ramach 
Programu Rozwoju Organizacji Oby-
watelskich na lata 2018-2030.

10. 2021 r. - 06. 2022 r.

Skolimów

„akademia skolimoWska” – 
edycja 2021/2022

I Zjazd
w dniach 22-24 października 2021 r.
Nową edycję Akademii zainauguro-
wał dr Tomasz Żukowski wykładem o 
socjokulturowych uwarunkowaniach 
współczesnej sceny politycznej.

Następnie dr Michał Sadłowski wpro-
wadził słuchaczy w tajniki funkcjono-
wania Federacji Rosyjskiej i jej wpły-
wów w Europie Wschodniej oraz 
przyszłości naszego regionu, jaka kre-
ować może się na przestrzeni najbliż-
szych lat.

Wątek geopolityczny kontynuował 
Marek Budzisz swoim wystąpieniem 
na temat wschodniej kultury stra-
tegicznej, możliwych manewrów na 
wschodniej granicy Rzeczypospolitej 
oraz pożądanych taktycznych przed-
sięwzięć naszego państwa.

Dzień zakończyło konwersatorium z 
Panem Ministrem Piotrem Mazur-
kiem na temat systemowego wspar-
cia młodzieży.

Dopełniając tę tematykę, niedziela 
rozpoczęła się od wewnętrznej anali-
zy badań nad stanem polskiej polity-
ki młodzieżowej, sporządzonej w ra-
mach projektu „PLdlaMłodych”, któ-
rą moderował koordynator Akademii 
Skolimowskiej - Adrian Bochenek.
Zjazd zamknął wykład dr. inż. Jerzego 
Majchera pt.: „Wyzwania energetycz-
ne polskiej administracji rządowej”.

II Zjazd
w dniach 26-28 listopada 2021 r.
Na początku uczestnicy wysłucha-
li wykładu Giuseppego Adamo, doty-
czącego przestępczości zorganizowa-
nej w świetle prawa międzynarodo-
wego na kazusie mafii sycylijskiej.
Następnie dr inż. Jerzy Majcher 
przedstawił plan funkcjonowania pol-
skiej polityki klimatycznej na najbliż-
sze lata.

O geopolityce uczestnicy debatowa-
li z publicystą Grzegorzem Górnym, 
m.in. na temat projektu Trójmorza 
– omówione zostały przyszłe projekty 
państw naszego regionu oraz korzy-
ści, jakie mogą one przynieść dla Rze-
czypospolitej.

Na koniec pierwszego dnia wykła-
dów, koncepcję Grupy Wyszehradz-
kiej przedstawił wicedyrektor Ośrod-
ka Studiów Wschodnich, dr Mateusz 
Gniazdowski.
Zjazd zakończył się niedzielnym wy-
stąpieniem Dyrektora Departamen-
tu Współpracy z Polonią i Polakami za 
Granicą KPRM, Jana Badowskiego.

III Zjazd w dniach 10-12 grudnia 2021 r.
Podczas ostatniego zjazdu Akade-
mii Skolimowskiej w 2021 roku, se-
rię wykładów rozpoczął mecenas Ni-
kodem Bernaciak z Centrum Analiz 
Prawnych Instytutu na rzecz Kultu-
ry Prawnej Ordo Iuris. Prelekcja sku-
piła się na relacjach polsko-unijnych, 
w kontekście wyroku TK z dnia 7 paź-
dziernika 2021 roku. Omówione zo-
stały aspekty suwerenności naszego 
kraju oraz pożądane de lege lata pol-
skiego ustawodawcy.
Następnie profesor Adam Wielomski 
opowiedział uczestnikom o wizji pań-
stwa polskiego w ideologii Narodo-
wej Demokracji okresu dwudziesto-
lecia międzywojennego. Wywiązała 
się również ciekawa dyskusja na te-
mat aktualności ówczesnych założeń 
i koncepcji w odniesieniu do państwo-
wości III RP.

Wiceminister Jan Sarnowski zapre-
zentował zmiany podatkowe powsta-
łe w wyniku wprowadzania w życie 
Polskiego Ładu.

Na koniec, o francuskiej scenie poli-
tycznej, relacjach polsko-francuskich 
oraz zbliżających się wyborach nad 
Sekwaną uczestnicy dyskutowali z re-
daktorem Kacprem Kitą, kreśląc real-
ne przyszłe scenariusze wyborcze dla 
europejskiej prawicy.

Akademia Skolimowska – edycja 
2021/2022 będzie kontynuowana w 
roku 2022.
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W ramach akcji Stowarzyszenie wy-
dało oświadczenie o wsparciu dla 
funkcjonariuszy, broniących granicy 
Polski z Białorusią. Powstało również 
krótkie nagranie, w którym członkowie 
z Prezesem Stowarzyszenia, Kamilem 
Gierą na czele podziękowali funkcjo-
nariuszom za wytrwałą służbę.
Prezes Oddziału poznańskiego - Jan 
Kostrzewski zabrał ponadto głos pod-
czas manifestacji poparcia dla służb 
mundurowych broniących granic.

Listopad 2021 r.

Internet

internetowa aKcja:
„#mUremzapolskimmUn-
dUrem”.

Organizatorzy:
Projekt Poznań,
Ośrodek Debaty Międzynarodowej w 
Poznaniu,
Studenci dla Rzeczypospolitej Od-
dział Poznań

Oddział poznański Stowarzyszenia 
wspólnie z innymi organizacjami zor-
ganizował spotkanie z młodymi Bia-
łorusinami oraz Polakami, dotyczące 
przyszłości państwa białoruskiego.

26. 11. 2021 r.

Poznań, Cyryl Club

„jaka przyszłość BiałorU-
si? reżim łUkaszenki a Bia-
łorUsini W polsce”.

Gość: Wojciech Konończuk, Wicedy-
rektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

17. 11. 2021 r.

Internet

sPotKanie „gamBit łUka-
szenki” – o Kryzysie na 
granicy z wojciechem Ko-
nończuKiem.

Spotkanie autorskie dr. Jacka Barto-
siaka w Krakowie, poświęcone jego 
najnowszej książce „Wojna w ko-
smosie. Przewrót w geopolityce”.

02. 12. 2021 r.

Kraków, 
Auditorium Maximum UJ

spotkanie aUtorskie
dr. jacka Bartosiaka
W krakoWie
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Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej dołączyło do stanowiska wielu or-
ganizacji pozarządowych oraz środowisk medialnych, wyrażających sprzeciw w 
kwestii potencjalnej zmiany nazwy ronda Romana Dmowskiego w Warszawie.

09. 12. 2021 r.

Internet

internetowa aKcja: ”#dmoWskizostaje”

Spotkanie z Jakubem Wiechem, do-
tyczące jego najnowszej książki za-
tytułowanej „Globalne ocieplenie. 
Podręcznik dla Zielonej Prawicy”.

16. 12. 2021 r.

Warszawa, 
Biblioteka im. Janusza Kurtyki

„WyzWania dla zielonej 
praWicy” – sPotKanie z ja-
Kubem wiechem.

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczy-
pospolitej Oddział Poznań wspólnie z 
Instytutem Poznańskim wsparli ak-
cję Szlachetna Paczka.

12. 12. 2021 r.

Poznań

szlacHetna paczka
– Poznań 2021
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Akcja rozdawania na ulicach Poznania   cytatów z pism Romana Dmowskiego.

Akcja została przeprowadzona przez: Projekt Poznań, Instytut Poznański oraz 
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, jako jedna z form sprzeciwu wo-
bec prób dyskredytacji w oczach opinii publicznej jednego z ojców polskiej niepod-
ległości.

17. 12. 2021 r.

Poznań 

„#myślidmoWskiego”

Spotkanie z dziennikarzem, publicystą i aktywnym komentatorem politycznym, 
Marcinem Makowskim.

16. 12. 2021 r.

Kraków, 
Strefa Studencka  przy ul. św. Anny 6.

„czy polska zyska na sporze z Unią eUropejską?”
–sPotKanie z marcinem maKowsKim.



Oddajemy w Państwa ręce album, będący podsumowaniem dekady działalności stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. 
Jego tytuł „Każdy ma jakąś pasję. Naszą jest Polska” stanowi jednocześnie motto stowarzyszenia. 

Składająca się z dwóch części publikacja, w pierwszej z nich zawiera zarys dziesięcioletniej działalności naszej organizacji,  
w szczególności charakteryzuje kontekst powstania stowarzyszenia, jego obecną sytuację oraz plany na najbliższą przyszłość. 
W części tej przypominamy również nasze najważniejsze projekty, poruszające problematykę historyczną, społeczną, ekonomiczną 
oraz kulturalną. Drugą część publikacji stanowi kalendarium prezentujące w formie osi czasu ponad trzysta zorganizowanych 
na przestrzeni dekady wydarzeń i inicjatyw stanowiących owoce naszej wieloletniej pracy. 

Wierzymy, że album może stać się inspiracją do angażowania się w działalność trzeciego sektora dla wielu młodych ludzi,  
którzy wkraczając dopiero w okres dorosłego życia, nie są jednocześnie obojętni na sprawy dobra wspólnego, jakim jest Polska.
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