
ZAPROSZENIE

KAZIMIERZ KARYNAŁ NYCZ
HONOROWY PATRON PROGRAMU

Kazimierz Kardyna∏ Nycz
Metropolita Warszawski

ZAPRASZA W IMIENIU ORGANIZATORÓW
PAPIESKIEJ RADY DS. KULTURY I FUNDACJI CTN 

W DNIU 16 STYCZNIA 2018 (WTOREK) O GODZ. 18.00

NA UROCZYSTĄ PREZENTACJĘ DO
DOMU ARCYBISKUPÓW WARSZAWSKICH  

UL. MIODOWA 17/19

MASTERCLASS LEADERSHIP WITH THE POPE
ZAPAL Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM ŚWIAT NA NOWO

RSVP: rezerwacje@ctn.org.pl do dnia 10 stycznia 2018
tel.: 531 966 027     

Dress code: oficjalny
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decydować może kolejność zgłoszeń.



RAMOWY PROGRAM

MASTERCLASS LEADERSHIP WITH THE POPE TO GLOBALNY PROGRAM  
DLA LIDERÓW REPREZENTUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWA, WSPÓLNOTY LOKALNE,  

RZĄDY, SZKOŁY, ORGANIZACJE NON-PROFIT, RODZINY I INNE STREFY WPŁYWU  
Z IDEAMI KSZTAŁTUJĄCYMI PRZEMIANY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

W prezentacji udział wezmą osobowości świata biznesu, nauki, kultury i organizacji non-profit 
z Polski i ze świata zaangażowane w projekt. Połączymy się z Watykanem i innymi państwami.

W rozmowie na temat zaufania do ludzi, życia i Boga wezmą:

Po części oficjalnej zaprosimy na poczęstunek.

PROF. JERZY BRALCZYK
ABP GRZEGORZ RYŚ

PROF. KRZYSZTOF MEISSNER

INFORMACJE DODATKOWE
ZAPAL Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM ŚWIAT NA NOWO

Celem międzynarodowego projektu Masterclass, tworzonego we współpracy z Watykanem, jest promowanie  
nowego modelu relacji, który służy osobie ludzkiej, otwiera się na drugiego człowieka, osiągając wyższy  
poziom świadomości. Spotykamy się w Watykanie i różnych miejscach świata, z wybitnymi autorytetami, liderami 
nauki, biznesu, sportu i kultury, aby dzielić się inspiracjami, w jaki sposób razem zmieniać siebie i świat na lepsze. 

Bardzo wiele osób na różnych etapach swojego życia spotkało ludzi, którzy im pomogli i dzięki temu zwyciężyli. 

Inspirując się nowoczesną nauką, 15 zasadami przywództwa papieża Franciszka oraz uniwersalnymi wartościami, 
w ramach systematycznego programu pragniemy pomagać i rozwijać się liderom w obszarach związanych  

z wyzwaniami współczesnego świata.

Zapraszamy do tworzenia programu LEADERSHIP WITH THE POPE, wszystkich, którzy dojrzeli do tego, by stać się 
bezinteresownym darem dla innych. Naszym celem jest bezpłatne przeszkolenie „w duchu 15 pozytywnych zasad 
przywództwa papieża Franciszka” w ciągu trzech lat, MILIONA MŁODYCH LIDERÓW na całym świecie, szczególnie  
z biedniejszych krajów, którzy będą swoją wiedzę i doświadczenie przekazywać kolejnym osobom i pokoleniom. 

Zaczniemy od 25 KRAJOWYCH KOORDYNATORÓW Z EUROPY I ŚWIATA, którzy będą w stanie swoją wiedzę  
i doświadczenie przekazać kolejnym 50 osobom. Metodą osobistych spotkań jesteśmy w stanie w weekend 

przeszkolić blisko 17 tys. osób. Do tego kontynuacja programu na platformie on-line.

Inicjatywa powstała z inspiracji:
PAPIESKIEJ RADY DS. KULTURY która jest jedną z dykasterii Kurii Rzymskiej działającej przy Stolicy Apostolskiej. 
Rada zajmuje się relacjami Kościoła ze światem kultury i nauki, promując szczególnie dialog między rożnymi 
kulturami współczesnego świata. Od 2007 roku funkcję Przewodniczącego Rady pełni kardynał Gianfranco Ravasi.

FUNDACJI CENTRUM TWÓRCZOŚCI NARODOWEJ (CTN) w której działalność na przestrzeni 15 lat zaangażowali 
się m.in. prof. Krzysztof Zanussi, prof. Leszek Kołakowski, Jan Nowak-Jeziorański. Celem CTN jest pomaganie 
ludziom, w szczególności młodym, w dochodzeniu do wielkości do jakiej są przeznaczeni. W latach 2009-2014  
Fundacja była organizatorem festiwalu Karuzela Cooltury, który w ciągu sześciu lat odwiedziło blisko 800 tys. osób.  
Najbardziej medialnym wydarzeniem Fundacji, relacjonowanym przez 56 stacji telewizyjnych na całym świecie,  

był występ tancerzy breakdance przed Janem Pawłem II. 


