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lEADERSHIP WITH THE POPE
 

To globalny program dla liderów reprezentujących przedsiębiorstwa, wspólnoty lokalne,  
rządy, szkoły, organizacje non-profit, rodziny i inne sfery wpływu z ideami  

kształtującymi przemiany współczesnego świata. 

Pragniemy, inspirując się nowoczesną nauką, Biblią i wartościami uniwersalnymi, pomagać,  
w ramach systematycznego programu rozwijać się liderom w obszarach związanych  

z wyzwaniami:  PRACA, RELACJE, STREFA FIZYCZNA, STREFA MYŚLENIA, STREFA DUCHOWA.

Spotykamy się co roku w Szczawnicy, a następnie w Watykanie z wybitnymi autorytetami, 
liderami nauki, biznesu 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.

Zapraszamy do tworzenia programu LEADERSHIP WITH THE POPE wszystkich, 
którzy dojrzeli do tego, by stać się bezinteresownym darem dla innych.  

Naszym celem społecznym jest przeszkolenie w „duchu 15 zasad papieża Franciszka” w ciągu 
trzech lat miliona liderów, szczególnie z biedniejszych krajów na całym świecie, którzy będą 

swoją wiedzę i doświadczenie przekazywać kolejnym osobom i pokoleniom.

Multiplikacja. Zaczynamy od 25 krajowych koordynatorów z Europy i Stanów Zjednoczonych. 
Zaznajomieni z programem regionalni koordynatorzy będą w stanie przekazać swoją wiedzę  
i doświadczenie każdym kolejnym 50 osobom. Metodą osobistych spotkań jesteśmy w stanie  

przeszkolić w weekend blisko 17 tys. osób. Do tego kontynuacja programu na platformie on-line.
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Program MASTER CLASS, realizowany przez FUNDACJĘ CENTRUM TWÓR-
CZOŚCI NARODOWEJ  (CTN). To pogłębione spotkania ludzi biznesu, nauki i kul- 
tury, dla których istotne są pytania: Skąd jesteśmy? Po co jesteśmy? Dokąd zmierzamy?  
Jesteśmy przekonani, że wchodzimy w nową erę, o której proroczo mówił Einstein, że będzie  
to znowu świat doznawanej tajemnicy. Dlatego tworzymy wspólnotę ludzi otwartych na spo-
tkanie z wyzwaniami współczesności. Pragniemy, by MASTER CLASS był drogą poszukiwa-
nia wartości i wyborów, myśleniem przyszłości o tym, co warto, a niekoniecznie opłaca się.   
Relacje z poprzednich edycji na: www.ctn.org.pl

Od października 2016 program zyskał charakter globalny dzięki umowie o współpracy z PA-
PIESKĄ RADĄ DS. KULTURY (łac. Pontificium Consilium de Cultura). Jest to jedna 
z dykasterii Kurii Rzymskiej działającej przy Stolicy Apostolskiej. Rada zajmuje się relacjami 
Kościoła ze światem kultury i nauki, promując szczególnie dialog między różnymi kulturami 
współczesnego świata. Od 2007 roku funkcję przewodniczącego  pełni kardynał Gianfranco 
Ravasi. www.cultura.va

Edycja MASTER CLASS w Polsce odbywa się we współpracy z GRUPĄ THERMALEO 
& UZDROWISKO SZCZAWNICA – prowadzoną przez rodzeństwo – Helenę, 
Krzysztofa i Nicolasa Mańkowskich, potomków hrabiego Adama Stadnickiego. Szczawnica była 
znaczącym uzdrowiskiem, które tętniło życiem aż do wybuchu II Wojny Światowej. Przyjeżdżała 
tutaj śmietanka towarzyska z Henrykiem Sienkiewiczem na czele. W 2005 roku spadkobiercy  
hr. Stadnickiego odzyskali dawne dobra. Andrzej Mańkowski, wnuk przedwojennego właściciela, 
wraz z rodziną postanowili zaangażować środki finansowe i przy ogromnym nakładzie pracy  
odbudować uzdrowisko. Dworek Gościnny oraz Hotel Modrzewie**** zostały uznane przez CTN 
za miejsce wyjątkowe, idealne dla realizacji programu MASTER CLASS. www.thermaleo.pl
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prof. Jerzy Buzek  
były Premier  

i Przewodniczący 
Parlamentu 

Europejskiego

prof. bp Tadeusz 
Pieronek   

profesor nauk prawnych, 
W latach 1992-1998 
sekretarz generalny 

Konferencji Episkopatu 
Polski

Jerzy Trela    
polski aktor teatralny, 
filmowy i telewizyjny.  

Był rektorem 
krakowskiej PWST. 

Obecnie pełni funkcję 
profesora

bp Grzegorz Ryś   
z ramienia Episkopatu Polski 

odpowiedzialny za Nową
Ewangelizację

Szymon Hołownia    
dziennikarz, dwukrotny laureat 

nagrody Gran Press. Współpracuje 
z telewizją TVN. Zdobywca 

Wiktora Publiczności za rok 2010. 
Założyciel Fundacji Kasisi  
i Fundacji Dobra Fabryka

mons. Tomasz Trafny   
z Papieskiej Rady ds. Kultury 
(odpowiednik watykańskiego 

ministerstwa kultury). Odpowiada 
w wymiarze światowym  

za współpracę z instytucjami  
na styku: kultury, nauki,  

ekonomii i religii

s. Małgorzata 
Chmielewska     

siostra zakonna, przełożona 
Wspólnoty „Chleb Życia”. Prowadzi 
domy dla bezdomnych, chorych, 

samotnych matek  
oraz noclegownie dla kobiet  

i mężczyzn. W swoich działaniach 
i artykułach podkreśla znaczenie 

ekonomii społecznej

o. Maciej Zięba    
dominikanin, fizyk, filozof, były 
opozycjonista. Autor licznych 

książek z zakresu nauki 
społecznej Kościoła. Założyciel 

Instytutu Tertio Millennio. 
Mianowany przez Jana Pawła II 
na członka Synodu Biskupów 

Europy
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Adam Sikorski   
współtwórca i przewodniczący 

Rady Nadzorczej grupy 
kapitałowej UNIMOT.  

Jest dyplomowanych coachem 
Johna C. Maxwella – eksperta 

w zakresie przywództwa

Paweł Motyl    
jest autorem bestsellerowej 

książki o podejmowaniu decyzji, 
mówcą, menadżerem i trenerem. 

Związany z Harvard Business 
Review Polska. Współpracownik 

Marshalla Goldsmitha 
 – światowego autorytetu  
w zakresie przywództwa

Paweł Konzal   
założyciel Ruchu 3 Maja oraz Good 
Society Institute. Był dyrektorem w 
Światowym Forum Ekonomicznym. 

Obecnie pracuje  w Chevron  
– drugiej największej amerykańskiej 

firmie sektora energii – gdzie 
zajmuje się rozwojem biznesu  
oraz wyzwaniami związanymi  

z wielkimi światowymi trendami

Andrzej Mańkowski     
biznesmen. Wspólnie z dziećmi: 

Heleną, Krzysztofem i Nicolasem, 
odbudował uzdrowisko 

Szczawnica, należące do jego 
przodka hrabiego Adama 

Stadnickiego

Szymon Midera    
pomysłodawca Shumee,  
nowego social media.  

W latach 2008-2016 Prezes 
Zarządu i Wiceprezes Banku 

Pocztowego. Jest absolwentem 
prestiżowego programu 

Advanced Management Program  
w INSEAD we Francji

Marek Ratajczak      
współtwórca i organizator 

programu Master Class.  
Prezes w Fundacji Centrum 

Twórczości Narodowej

prof. Krzysztof Zanussi     
polski reżyser i scenarzysta 

filmowy, teatralny i telewizyjny, 
producent filmowy, publicysta, 

pedagog oraz filozof. 
Wiceprzewodniczący Rady 

Fundacji Centrum Twórczości 
Narodowej



Zapraszamy  w dniach 6-9 kwietnia 2017 do Szczawnicy na MASTER CLASS, by przyj-
rzeć się nowym sposobom myślenia, które nas samych i świat zmieniają na lepsze. Pragniemy 
zweryfikować nasze nastawienie do spraw biznesowych, kulturowych, społeczno-politycznych, 
spraw dotyczących naszych rodzin, tak by zawsze, niezależnie od okoliczności było ono wyrazem 
dobroci i szlachetności. 

W dniu 7 kwietnia (piątek) odbędzie się dzień otwarty MASTER CLASS z udziałem  
250 młodych liderów, podczas którego zrobimy światową prapremierę „15 zasad przywódz-
twa wg papieża Franciszka”. Młodzi liderzy będą mieli szansę wygrać bezpłatne zaproszenia  
na MASTER CLASS w Rzymie (8-12 października 2017). Państwa obecność w jury  
konkursu pozwoli wyłonić nam najbardziej twórczych młodych liderów. 

6 kwietnia 2017 (czwartek) 
od godz. 15.00 – Przyjazdy, zakwaterowanie
godz. 20.30 – Kolacja powitalna z udziałem gości specjalnych oraz gospodarzami miejsca Rodziną Mańkowskich

7 kwietnia 2017 (piątek) – DZIEŃ OTWARTY Z UDZIAŁEM 250 MŁODYCH LIDERÓW   
godz. 8.00   – Śniadania
godz. 10.00 – Przyjazd młodych liderów,  Dworek Gościnny w Szczawnicy – kawa 
godz. 10.30 – Czego nauczysz się od papieża o biznesie? Papiestwo i ekonomia – o. Maciej Zięba 
godz. 11.00 – Sky is not the limit dla wszystkich? – Paweł Konzal (Ruch 3 Maja / Good Society Institute) 
godz. 11.30 – Sztuka podejmowania decyzji – Paweł Motyl (Harvard Business) 
godz. 12.00 – PRZERWA
godz. 12.30 – PRAPREMIERA: „15 zasad przywództwa wg Papieża Franciszka”  
                    – biskup  Grzegorz Ryś, premier Jerzy Buzek,  Szymon Hołownia,  Adam Sikorski (Unimot),  
                       mons. Tomasz Trafny (przedstawiciel Stolicy Apostolskiej), biskup Tadeusz Pieronek,  
                     siostra Małgorzata Chmielewska,  Jerzy Trela 
godz. 13.15 – PRZERWA – obiad i praca w grupach z liderami biznesu, praca w zespołach z pytaniem: jak działać,                                                    
                       by zmienić świat na lepsze: 3 zasady czyli dorzucić coś od siebie do papieża FranciszkaPR
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godz. 15.00 – Prezentacja wybranych zespołów pracujących podczas lunchu
godz. 16.00 – PRZERWA 
godz. 16.30 – Jak z marzeń zbudować sukces firmy? – Szymon Midera (Shumee, były prezes Banku Pocztowego)
godz. 17.00 – Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród bezpłatne zaproszenia na MASTER CLASS  
                      w Rzymie z papieżem Franciszkiem 
godz. 18.00 – POŻEGNANIE I WYJAZD MŁODYCH LIDERÓW 
godz. 19.15 – Wyjazd autokarem dla pozostałych gości MASTER CLASS na kolację „góralską”  
                      do stadniny koni „Rajd”

8 kwietnia 2017 (sobota)  
godz.   8.00 – Śniadania 
godz.   9.15 – Czas na wycieczki, rowery, basen, jeśli będzie dostępny to spływ Dunajcem 
godz. 13.00 – Obiad
godz. 15.00 – Leadership wg Franciszka – feadback po prezentacji.  
                      Dyskusja z udziałem: prof. Krzysztofa Zanussiego, mons. Tomasza Trafnego (Papieska Rada  
                      ds. Kultury), biskupa Tadeusza Pieronka, Pawła Motyla (Harvard Business),  
                      Adama Sikorskiego (Unimot) wraz z uczestnikami MASTER CLASS 
godz. 16.20 – PRZERWA 
godz. 17.00  –  „Wyzwania współczesnego świata” czyli list do papieża Franciszka z propozycją tematów i gości,  
                      które warto zaprezentować podczas MASTER CLASS w Rzymie (8-12 października 2017)  
                      z udziałem gości specjalnych oraz uczestników MASTER CLASS
godz. 20.00 – Kolacja z muzyką na żywo w Jazz Barze oraz rozmowy światopoglądowe

9 kwietnia 2017 (niedziela)  
godz.   8.00 – Śniadania 
godz. 10.30 – Msza św. dla chętnych w kościele w Szczawnicy 
godz. 11.30 – Zwiedzanie muzeum rodziny Stadnickich, spacer, wizyta w pijalni wód leczniczych
godz. 13.00 – Obiad i wyjazdy PR
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I. PAKIET ZA UDZIAŁ MASTER CLASS  
(bez noclegów) – 2 900 zł netto  
– udział w spotkaniach 
– posiłki (obiady, przerwy kawowe, kolacje) 
– program dodatkowy
– (bez transportu Kraków–Szczawnica–Kraków) 

Przy rezerwacji do 15 marca rabat 20% 
Przy dwóch osobach lub więcej z jednej firmy:  
rabat: 20% (rabaty nie sumują się) 

II. PAKIET MASTER CLASS  
W HOTELU MODRZEWIE *****   
• Pokój dwuosobowy – 4 100 zł netto
• Pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania
   – 4 900 zł netto standard deluxe/osoba
• Junior Suite i Apartament – 4 700 zł netto/osoba
• Junior Suite i Apartament do pojedynczego
wykorzystania – 5 800 zł netto/osoba

III. PAKIET MASTER CLASS  
W HOTELU  NAWIGATOR ***         
• Pokój dwuosobowy: 3 200 zł/osoba
• Pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania:
   3 400 zł netto
• Apartament dwuosobowy: 3 400 zł/osoba
• Apartament do pojedynczego wykorzystania:
   3 700 zł netto

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

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

Termin: 6-9 kwietnia 2017 
Miejsce: Szczawnica

Udział jest dobrowolną darowizną wspierającą dzieło przeszkolenia miliona młodych 
liderów na całym świecie dla papieża Franciszka (umowa darowizny lub faktura). Poniżej 
podajemy orientacyjne minimalne koszty. Serdecznie dziękujemy za większe wpłaty! 

Relacje filmowe i fotograficzne z poprzednich MASTER CLASS na www.materclass.org.pl

Istnieje możliwość organizacji za dodatkową opłatą transportu Kraków–Szczawnica–Kraków: mini bus, limuzyna, helikopter.
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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: ratajczak@ctn.org.pl
  

Rodzina Mańkowskich
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