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echą wyróżniającą wszystkich wybitnych ludzi jest ich niezachwiana wiara. 

Potwierdza to przykład: A. Lincolna, M. Skłodowska-Curie, J. Waszyngtona, Jana 
Pawła II, itp. Nie chodzi o to, aby wierzyć w samego siebie lub we własne siły, 
ale w zasadę, w Coś Wielkiego, co jest słuszne i co pozwala nam zwyciężać. 

Większość ludzi pragnie pięknego, dostatniego, spełnionego życia.  
Jednak bez wiary nie jest możliwe, aby ktokolwiek osiągnął prawdziwą wiel-
kość. Zapraszamy do Rzymu na MASTER CLASS, by przyjrzeć się no-
wym sposobom myślenia, które nas samych i świat zmieniają na lepsze. 

Pragniemy zweryfikować nasze nastawienie do spraw biznesowych, kultu-
rowych, społeczno-politycznych, spraw dotyczących naszych rodzin, tak by 
zawsze, niezależnie od okoliczności było ono wyrazem dobroci, szlachetno-
ści oraz uprzejmości. 

Każdy z nas jest powołany do wielkości.  
Jeśli mamy stać się kimś wielkim powinniśmy wiedzieć,  

jakimi wyższymi motywami się kierować.

c Mądre przywództwo oparte o wartości
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MASTER CLASS jest inicjatywą Fundacji Centrum Twórczości 
Narodowej (ctn.org.pl). Od 15 lat działalności łączymy ze sobą świat 
ludzi kultury, biznesu i nauki. 

MASTER CLASS to cykliczne spotkania przedsiębiorców różnych 
pokoleń z ideami kształtującymi przemiany współczesnego świata.  
W  Rzymie – kolebce cywilizacji europejskiej – spotkamy się wspól-
nie z wybitnymi osobowościami nauki, biznesu i  kultury, aby dzielić 
się inspiracjami, w jaki sposób razem zmieniać samych siebie i świat  
na lepsze.

W prace programowe MASTER CLASS zaangażowani są m.in.:  
prof. Hanna Suchocka (premier RP, 12-letni ambasador RP przy Sto- 
licy Apostolskiej), Tomasz Trafny (Papieska Rada ds. Kultury),  
prof.  Krzysztof Zanussi, prof. Krzysztof Meissner (fizyk), Tomasz Misiak  
(Work Service), Adam Sikorski (Unimot), Sławomir Lachowski (założyciel 
mBanku), Szymon Midera, Anna Korczak (Joanna), Grażyna Piotrowska-
-Oliwa (Virgin Mobile)

Program wspierają również: Grażyna Kulczyk, prof. Krzysztof Obłój,  
prof. Grzegorz Kołodko, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Łukasz Turski,  
prof. Jerzy Vetulani.



Zadawanie pytań poddających w wątpliwość nasze ograniczenia, burzy 
wszelkie    mury  –  w biznesie, w stosunkach między  ludźmi i między  
narodami. Postęp całej ludzkości poprzedzają dobrze postawione  
pytania. Pytaniem przewodnim MASTER CLASS w Rzymie jest myśl:  
        „Co robić, kiedy świat się chwieje?”.

Świat rosnącej w nieskończoność konsumpcji skupił się na samoreali-
zacji, stawiając dobro jednostki przed dobrem wspólnoty. W rezul-
tacie uformował się nowoczesny, oświecony egoizm, który zawiódł  
jako fundament budowania nowoczesności. Czujemy, że bez wizji 
przyszłości nasz świat się rozpada. Łudzimy się, że wszystko będzie 
tak, jak było, a tymczasem może być inaczej. Wzrost nie jest niczym 
gwarantowany i nie wystarczy, że nazwiemy go „zrównoważonym”,  
żeby bezmyślnie omijać pytania, które wymagają nowych odpowiedzi. 

Czy jest jeszcze dzisiaj jakaś skała, na której można spokojnie postawić 
stopę, można budować, mając pewność, że się nie zachwieje? 
Dla naszego rozwoju bardzo ważne jest to, czy będziemy spoglądać  
na cywilizację, jak na coś dobrego, co dąży do doskonałości, czy jak 
na coś złego, co ulega zepsuciu. Pierwsze podejście sprzyja rozwojowi  
i otwiera umysł, a drugie przeciwnie - zamyka i ogranicza. Pierwsze  
podejście umożliwi nam robienie wielkich rzeczy we wspaniały sposób, 
drugie nastawienie pozwoli być jedynie nieudolnym reformatorem.T
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NASZĄ MISJĄ JEST:

Dyskusja i zrozumienie jakie są współczesne znaki czasu, w których możemy 
rozpoznać kierunki rozwoju cywilizacyjnego. 

Jednoczenie ludzi wokół idei poszukiwania nowych sposobów myślenia, 
kierowania się wyższymi motywami, które nas samych i świat zmieniają na lepsze. 

Sprzyjanie dialogowi międzynarodowemu poprzez zaproszenie  
dziennikarzy i osobowości biznesu, nauki, kultury z Europy i świata.

Kreowanie globalnej świadomości i inspirowanie kolejnych generacji 
poprzez promowanie naszej misji, tematyki. 

Budowanie społeczności ludzi, w szczególności młodych,  którzy dzięki 
technologii  transmisji obrazu będą mogli uczestniczyć w MASTER CLASS  
w swoich miejscowościach w różnych krajach. 

Stworzenie międzynarodowej platformy spotkania ludzi  
z całego świata, dla których ważne są wartości i konkretne działania.M

IS
JA



· · · · Uwaga: Dokładna, godzinowa  agenda spotkań zostanie przesłana do końca września 2016

DZIEŃ I – KULTURA 
15 października (sobota)

Miejsce: Rzym, Watykan (Sekretariat Stanu)
Temat: W poszukiwaniu znaków czasu
Goście: abp Paul Gallagher (Sekretarz ds. Relacji z Państwami),  
prof. Hanna Suchocka, prof. Krzysztof Zanussi
Wieczór: Kolacja  

DZIEŃ II – NAUKA  
16 października (niedziela)

Miejsce: Pałac Papieski w Castel Gandolfo oraz Watykańskie Centrum Astronomiczne
Temat: Nauka a duchowość
Goście: Guy J. Consolmagno – Dyrektor Watykańskiego Centrum Astronomicznego,  
prof. Krzysztof Meissner (fizyk), Sam Harris (USA). 
Sesje ogólne i warsztaty w grupach.
Wieczór: Kolacja w Castel Gandolfo

DZIEŃ III – BIZNES 
17 października (poniedziałek) 

Miejsce:  Rzym (siedziba Papieskiej Rady ds. Kultury), Watykan,
Temat: Biznes bez duchowości? 
Gość: Kardynał Gianfranco Ravasi 
Temat: Świat bez pracy? O wyzwaniach biznesu w XXI wieku.  
Gość: Richard Quest z  CNN
Możliwa audiencja grupy z papieżem Franciszkiem  
(Sekretariat Stanu potwierdzi ostateczny termin).  
Sesje ogólne i warsztaty w grupach.
Wieczór: Wspólna kolacja ST
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W poszukiwaniu znaków czasu 
(Pałac Apostolski w Watykanie)

abp Paul Gallagher (Sekretarz ds. Relacji z Państwami),  
prof. Hanna Suchocka, prof. Krzysztof Zanussi 

Przyszłość może być ukryta w teraźniejszości, tak jak 
przeszłość jest ukryta w pamięci. Weszliśmy w nowy 
świat, o którym proroczo mówił Einstein, że będzie 
to ponownie świat doznawanej tajemnicy (kto nie ma 
poczucia tajemnicy, jest ślepy, mówił Einstein, zwra-
cając się do humanistów w 1936 roku). Jak rozpoznać 
współczesne znaki czasu?

Nauka a duchowość
(Pałac Papieski w Castel Gandolfo, Watykańskie  
Obserwatorium Astronomiczne)

Guy J. Consolmagno SJ (dyrektor Watkańskiego  
Obserwatorium Astronomicznego),  
Sam Harris - autor książki „Koniec wiary”,  
prof. Krzysztof Meissner (fizyk)

Jaka jest różnica między XIX-wiecznym a XX-wiecz-
nym widzeniem fizyki? Jak w świetle nowoczesnej  
fizyki odczytać na nowo wiarę i Ewangelię? Pewność  
XIX-wiecznej fizyki podważała mechanika kwanto-
wa. Świat pojmowany deterministycznie zyskał nową 
swobodę. Jak w tej perspektywie na nowo odczytać 
pytania: “skąd jesteśmy, po co jesteśmy i dokąd zmie-
rzamy?. Dlaczego istnieją prawa fizyki?

Świat bez pracy?  
O wyzwaniach biznesu  
XXI wieku
(Rzym, Watykan)

Richard Quest z  CNN

Czy roboty i automatyzacja oraz poziom dobroby-
tu sprawią, że czeka nas życie bez pracy? Trwa cicha 
rewolucja rynku pracy. Jaka zatem będzie przyszłość 
pracy? Czy rację ma Richard Branson przeczuwając, 
że na naszych oczach dobiega końca era industrial-
na, a zaczyna się era ludzi? W jaki sposób przekształ-
cić swoje firmy tak, by stanowiły siłę czyniącą dobro  
i działały z korzyścią dla nas wszystkich? 

Biznes bez duchowości?
(siedziba Papieskiej Rady ds. Kultury, Watykan)

Kardynał Gianfranco Ravasi  
– Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury

Psychologowie biznesu piszą, że jest taki rodzaj 
szczęścia, który polega głównie na znalezieniu się  
w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie, rodzaj 
natchnienia, który podpowiada jak zrobić właściwą 
rzecz w odpowiedni sposób. To wszystko przychodzi 
jedynie wtedy, gdy oczyszczamy serca z ambicji, celów 
i planów, kiedy poddajemy się bez reszty temu szczę-
śliwemu, opatrznościowemu momentowi. Czym jest 
duchowość w biznesie?ZA
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Program MASTER CLASS, reali-
zowany jest przez Fundację Centrum Twór-
czości Narodowej (ctn.org.pl), organizację  
o charakterze non-profit. Od piętnastu lat, 
wspólnie z przedstawicielami różnych śro-
dowisk, prowadzimy dialog w poszukiwaniu  
odpowiedzi na pytanie: czym jest szczęśliwe, 
spełnione życie? Pytanie to zadajemy ludziom 
biznesu, nauki, kultury, a także młodzieży  
w ramach organizowanych przez nas spotkań, 
wydarzeń i różnorodnych inicjatyw.

Naszym celem jest budowanie więzi między 
ludźmi o odrębnych doświadczeniach, prze-
konaniach i spojrzeniach na świat. W latach 
2009-2014 organizowany przez naszą Fun-
dację festiwal Karuzela Cooltury spotykał ze 
sobą osobowości kultury wysokiej i popularnej.  
Właśnie szacunek dla ludzi o innych poglądach  
i pasjach był sensem festiwalu, który w ciągu 
5 lat odwiedziło blisko osiemset tysięcy osób  
i w czasie którego konfrontowało się przed 
jego uczestnikami ponad sześciuset specjalnie  
zaproszonych gości.

Naszym najbardziej rozpoznawalnym wy-
darzeniem, relacjonowanym przez 56 stacji  
telewizyjnych na całym świecie, był występ 
tancerzy breakdance przed Janem Pawłem II,  
w styczniu 2004 roku, w trakcie zorganizo-
wanej przez Fundację specjalnego wyjazdu 
polskich środowisk twórczych do Watykanu.  

Stała się ona początkiem  kilkuletniego pro-
gramu adresowanego do ubogiej młodzieży  
ze środowisk wykluczonych, którego celem  
było budowanie możliwości kreowania sobie  
przez uczestników dróg do innego, lepsze-
go życia. Czujemy się zaszczyceni faktem,  
że w działalność Rady Fundacji, na przestrze-
ni ostatnich 15 lat, zaangażowali się m.in.:  
prof. Władysław Bartoszewski, prof. Leszek  
Kołakowski, prof. Krzysztof Zanussi, Jan Nowak- 
-Jeziorański, Janusz Gajos i Grażyna Kulczyk.

Program MASTER CLASS, kierowa-
ny jest do ludzi biznesu, a także nauki i kultury,  
którzy pragną świadomie kształtować swoje  
życie, a także świat, w którym żyją, szukając  
inspiracji w „podróży intelektualnej i duchowej”.

W pierwszych spotkaniach MASTER 
CLASS dyskutowaliśmy między innymi za-
gadnienia: „Jak zwiększać skuteczność w życiu  
i biznesie?, „O entuzjazmie i pasji”, „Duch  
i ekonomia”. Wśród wielu innych uczestni-
ków naszymi  gośćmi byli: Hanna Suchocka,  
Jan Krzysztof Bielecki, Rocco Buttiglione  
(wiceprzewodniczący Senatu Włoch), prof. Jerzy  
Vetulani, prof. Krzysztof Obłój, bp Tadeusz  
Pieronek, prof. Jerzy Bralczyk, Sławomir  
Lachowski, Piotr Voelkel, Grażyna Torbicka,  
Grzegorz Kołodko, Krzysztof Zanussi, Bogusław 
Kott, Grażyna Piotrowska-Oliwa.
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Fundacja  
Centrum Twórczości Narodowej

ul. Kaniowska 114/1
01-529 Warszawa
tel.: (22) 425 11 66
kom: 531 966 027
e-mail: rezerwacje@ctn.org.plK
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