Moja przygoda ze Szkołą Liderów Polonijnych.
Serock, Warszawa, Trójmiasto 24 sierpnia – 6 września, 2017 roku.
W czerwcu 2017 otrzymałam telefon od Państwa Horchem z pytaniem
o udział w Szkole Liderów Polonijnych dla Ameryki Północnej. Pragnę
zaznaczyć, że Pan Bogumił Horchem jest Konsulem Honorowym RP w
Arizonie, a Pani Elżbieta Matej-Horchem jest Prezesem Kongresu
Polonii Amerykańskiej oddział Arizona; więc telefon od tak ważnych
osób w naszym polonijnym świecie zawsze oznacza coś niesamowitego.
Postanowiłam spróbować. Im więcej czytałam na temat Szkoły Liderów,
tym bardziej chciałam polecieć do Polski. Po wypełnieniu potrzebnych
dokumentów nie zostało nic innego jak tylko czekać na decyzję…..
Pozytywna odpowiedź nadeszła w pierwszych dniach lipca. Wraz z 23
osobami ze Stanów Zjednoczonych i Kanady wezmę udział w
przedsięwzięciu, które nasuwało wiele pytań. Właściwie nie wiedziałam
czego mam się spodziewać, jak się do wyjazdu przygotować, co tak
naprawdę będziemy robić w Polsce.
Miałam ogólne informacje na podstawie których bardzo zależało mi na
zakwalifikowaniu się do Szkoły dla Liderów. A mianowicie:
Szkoła Liderów Polonijnych jest to cykl warsztatów, wykładów,
spotkań oraz wizyt studyjnych, adresowany do aktywnych społecznie
przedstawicieli środowisk polonijnych. Celem projektu jest rozwój
kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie do aktywnego i
świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz
lokalnych w kraju zamieszkania. Program prowadzi również do
wzmocnienia stopnia identyfikacji narodowej uczestników z Polską i
polską kulturą oraz przybliżenia polskiej rzeczywistości, obecnej
sytuacji społecznej i gospodarczej w kraju, a także kierunków jego
rozwoju. Projekt realizowany jest od 2009 roku, i swoim zasięgiem objął
już ponad 400 osób z 36 krajów świata.
Program Szkoły Liderów Polonijnych Ameryki Północnej składa się z:
- warsztatów rozwijających umiejętności liderskie m.in.
przywództwo, budowanie zespołu, debatowanie;
- wykładów oraz spotkań z politykami, artystami, przedsiębiorcami,
działaczami społecznymi, etc.,
- wizyt studyjnych w różnych miastach Polski, w ramach których
uczestnicy mogą spotykać się z przedstawicielami instytucji
państwowych i lokalnymi liderami oraz poznawać przykłady
rozwijających się w Polsce inicjatyw społecznych i gospodarczych.

24 sierpnia po pięknej inauguracji, w której udział wzięli Katarzyna
Czayka-Chełmińska – Prezeska Fundacji Szkoła Liderów, Przemysław
Radwan-Rohrenschef – Wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów, Paul
W.Jones – Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, Jeremy
Wallace – Radca Polityczny Ambasady w Polsce, ruszyła IX Szkoła
Liderów Polonijnych. Koordynatorem IX Szkoły była Klaudia
Wojciechowska, która wraz z dwoma wspaniałymi asystentkami:
Magdaleną Tchórznicką i Joanną Zawadzką opiekowała się 23
uczestnikami z USA i Kanady.
Dwutygodniowa szkoła to intensywny program przygotowany w
oparciu o potrzeby i oczekiwania uczestników, zebrane na etapie
rekrutacji; wypełniona warsztatami, szkoleniami, spotkaniami,
debatami oxfordzkimi, dyskusjami, rozważaniami, refleksjami…
Podczas IX Szkoły Liderów Polonijnych braliśmy udział m.in. w
warsztatach z zakresu przywództwa prowadzonych metodą outdoor,
szkoleniach na temat wystąpień publicznych, grach symulacyjnych oraz
interaktywnych sesjach networkingowych. Doświadczeniach liderów i
liderek; dyskusje o tożsamości, pochodzeniu, byciu POLAKIEM; szukanie
wzorów budowania marki naszego kraju to przykłady tematów, które
wszystkim uczestnikom dały bardzo wiele do myślenia!
Program Szkoły to również wizyty w ważnych miejscach.
Odwiedziliśmy Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskie Centrum
Solidarności I European Solidarity Centre, Muzeum Powstania
Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Mieliśmy okazję spotkać się Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
Lechem Wałęsą. W przeddzień Rocznicy Podpisania Porozumień
Sierpniowych Pan Prezydent mówił do nas o odpowiedzialności i
nadziei, powiedział że zmiany leżą w naszych rękach i że musimy
korzystać z naszej młodości nie zapominając o decyzjach i działaniach
naszych rodziców czy dziadków… A na koniec usłyszeliśmy: “ Teraz
kolej na Was liderzy…”
Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk i Manager Gościnnej
Przystani Przemek Kluz ugościli nas w Barze Mlecznym “Centrala”,
który jest w znacznej mierze jest prowadzony przez wychowanków
Domu Dziecka, którego opiekunem jest Pan Przemek. To wspaniała

szansa dla jego podopiecznych na start w dorosłe życie!
Rozmawialiśmy o projektach ekonomii społecznej Gdańskiej Fundacji
Innowacji Społecznych oraz wielowymiarowej współpracy Miasta
Gdańsk z organizacjami pozarządowymi.
Byliśmy gośćmi Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP gdzie
spotkaliśmy się z Panią Senator Barbarą Borys-Damięck. W
Ministerstwie Spraw Zagranicznych przyjął nas Pan Mateusz Stasiek,
Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.
Pan Mateusz nie ukrywał, że grupa amerykańsko-kanadyjska jest bliska
jego sercu, gdyż przez 4 lata pracował jako Konsul w Nowym Yorku.
Dogłębna znajomość Polonii w Ameryce rokuje nadzieję szerszą
współpracę.
Spotkanie z Panem Wojciechem Skrobiszem było fantastyczną lekcją
współczesnej historii Polski. Pan Wojciech pokazywał z czego wynikają
nawracające spory z lat 60ych i 70ych, a nawet z czasów zaborów i ich
współczesne rozwiązania. Cudownie było słuchać takiego eksperta! Jego
wiedza mogła by wypełnić encyklopedię!
Pan Jan Wróbel bez wgłębiania się w daty czy wyniki wyborów
opowiedział nam o dzisiejszej rzeczywistości politycznej w Polsce. W
sposób bardzo zrównoważony zarysował przyczyny dzisiejszego
konfliktu różnych opcji politycznych. Wykład był mistrzowską
prezentacją faktów! Potrzeba nam więcej takich mówców!
Pan Bartosz Rydliński, Pan Michał Kuź,i Pani Anna Horolets w panelu
„Polska i Polonia 3.0. Nowe pokolenie w Polsce a nowe pokolenie za
oceanem” prowadzonym przez Magdę Mazur przedstawili cechy
wspólne i różnice Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej. Na przykładzie
problemu wizowego analizowali powyższe zagadnienia.
Pan Andrzej Górz zabrał nas na spacer po Osiedle Jazdów. Osiedle to jest
przykładem nowych trendów Warszawy, bo miarą sukcesu nie jest
obecność trzystu osób na festynie, ale szukanie takich sposobów, aby
mieszkańcy czuli wzajemną bliskość, aby wiedzieli dlaczego i po co tam
są.
Pan Tomasz Szymański (Beginning | creative collaboration agency) i Pan
Piotr Sobolewski (The New Answer) w trakcie warsztatów pokazali nam
jak bardzo współpraca międzysektorowa i międzybranżowa jest możliwa
rozwijająca i korzystna. Zarówno Pan Tomasz jak i Pan Piotr

uświadomili nam, że trzeba marzyć, sięgać wysoko, rozglądać się wokół i
korzystać z zasobów, które mamy wokół siebie.
Pani Marta Hereźnia była autorką wykładu pt. „Marka Polska” podczas,
którego wszyscy zrozumieliśmy, że marka powinna być jak magnes –
przyciągać i wprowadzać ład w miejsce chaosu.
Jednym z ostatnich, ale chyba najbardziej emocjonalnym spotkaniem,
była wizyta na warszawskiej Pradze i wspólna zabawa z zespołem Cała
Praga Śpiewa. Cudowne dwie godziny radości, w czasie których ani wiek,
ani język, ani miejsce zamieszkania nie było żadną granicą w
nawiązywaniu ciepłych relacji. Problemy współpracy
międzypokoleniowej, z którymi przyjechali niektórzy uczestnicy w ten
wieczór odeszły w zapomnienie. Dało to nadzieję, że wspólne działania
młodej i starszej Polonii mają szansę!
Mieliśmy też niepowtarzalną szansę poznać różne aspekty
współczesnej działalności społecznej, kulturalnej i samorządowej w
Warszawie i Trójmieście.
Po ukończeniu Szkoły zostaliśmy zaproszeni do Programu dla
Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych, dzięki któremu
uzyskaliśmy dostęp do różnych narzędzi umożliwiających kontakt i
współpracę z liderami z ponad 30 krajów świata.
IX Szkoła Liderów Polonijnych realizowana przez Szkoła Liderów to
niepowtarzalny i fantastyczny projekt. Bardzo się cieszę się, że byłam
jego częścią.
Dziękuję!
Sylvia Gladkowska
Ps. W załączniku zamieściłam szczegółowy program IX SLP, informacje
o uczestnikach IX SLP oraz krótki slideshow ze zdjęciami

