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i chce się nią dzie lić z in ny mi, nie
udzie la rad, ale wska zu je dro gę.
Men to rzy i men tee zgod nie uwa -
ża ją, że to by ło nie zwy kłe prze ży -
cie. –To by ło świet ne do świad cze nie,
mia łem bar dzo faj ną men tee, któ ra
przy je cha ła z Kra ko wa, ja z Po zna nia.
Obo je wy nie śli śmy bar dzo du żo z te -
go spo tka nia. Bę dzie my kon ty nu ować
na szą zna jo mość, już umó wi li śmy się
na spo tka nie men to rin go we w Kra ko -
wie – mó wi Se ba stian Drze wiec -
ki, Dy rek tor Glo bal ne go Cen -
trum GSK IT w Pol sce. Ak tor ka
Ka ta rzy na Her man, któ ra po raz
pierw szy by ła w ro li men tor ki,
rów nież wie le zy ska ła ze spo tka nia
ze swo ją men tee, a nie zo bo wią zu -
ją ca at mos fe ra i przy ja ciel ska roz -
mo wa da ły jej du żo ener gii do dzia -
ła nia.

Czar men to rin gu
Na czym po le ga ma gia te go wy -

da rze nia, że 250 osób z ca łej Pol -
ski zde cy do wa ło się spę dzić ten
dzień ra zem, ru szyć na spa cer
z oso bą, któ rą zo ba czą po raz
pierw szy w ży ciu i stwo rzyć z nią
pa rę men to rin go wą? Na ca łym
świe cie w spa ce rze te go dnia wzię -
ło udział 17 000 osób, z 135
miast w 62 kra jach. Czym wy -
róż nia się re la cja men tor – men tee,
że cie szy się tak du żym za in te re so -
wa niem? Oka zu je się, że w re la cji
tej naj waż niej sza jest otwar tość
na wy mia nę do świad czeń, bo jest
to przede wszyst kim re la cja dwu -
stron na. Men to rem jest oso ba
z do świad cze niem i suk ce sa mi
w dzie dzi nie, któ rą się zaj mu je.
Umie prze ka zać zdo by tą wie dzę

men tee w Glo bal Men to ring Walk
mo że tak na praw dę wziąć każ da
ko bie ta, wy star czy, że bę dzie śle dzi -
ła stro nę or ga ni za cji i w od po wied -
nim mo men cie wy śle swo ją apli ka -
cję. – Mi sją Vi tal Vo ices jest
wspie ra nie ko biet, któ re chcą zmie niać
świat na lep sze, dla te go ko bie ty apli -
ku ją ce do na szych pro gra mów są to
oso by, któ re chcą się roz wi nąć, ale też
prze ka zać tę daw kę po zy tyw nej ener -
gii da lej. Men tee czę sto an ga żu ją się
w na sze pro gra my i zo sta ją men tor ka -
mi, al bo w in ny spo sób prze ka zu ją
swo je wspar cie i do świad cze nie in -
nym – do da je Mag da Olek sie wicz.

In vest the wo men 
im pro ve the world

To ha sło prze wod nie Vi tal Vo -
ices, or ga ni za cji po za rzą do wej,

Do stać wspar cie i wspie rać
Więk szość men to rek i men to rów

Vi tal Vo ices Po la nd to wy bit ni li de rzy,
ka dra za rzą dza ją ca du ży mi fir ma mi
i ze spo ła mi, to lu dzie, któ rzy re pre -
zen tu ją świat biz ne su, po li ty ki, or -
ga ni za cji spo łecz nych i aka de mic -
kich. Men tee, któ re zgła sza ją się
do Vi tal Vo ices, to ko bie ty, któ re
chcą się roz wi jać i na uczyć, jak być
efek tyw ną li der ką w swo im śro do -
wi sku. Jed na z or ga ni za to rek spa ce -
ru Mag da Olek sie wicz z Vi tal Vo -
ices mó wi: – Vi tal Vo ices dzia ła
w Pol sce od 2010 – w trak cie tych
ostat nich 7 lat uda ło nam się stwo rzyć
wspa nia ły ne twork ko biet, przede
wszyst kim po stro nie men to rów. Są to
oso by, któ re chcą dzie lić się swo im do -
świad cze niem i an ga żo wać swój pry -
wat ny czas. Udział w cha rak te rze

W niedzielę 5 marca odbyła się szósta edycja Global Mentoring Walk organizowanego przez Vital Voices w Polsce. 
Sto osiem par mentoringowych wyruszyło na wspólny spacer po warszawskich Łazienkach Królewskich, 

aby podczas dwugodzinnej rozmowy wymienić się doświadczeniami, zainspirować, 
poznać inny punkt widzenia i rozwinąć swoją wrażliwość i kompetencje. 

do wych. – W tym ro ku za re zer wo -
wa li śmy na wy da rze nie sie dem 
go dzin, na to miast sa ma se sja men -
to rin go wa trwa ła dwie go dzi ny – do -
da je Ela Racz kow ska. 

– Każ dy men to ring wy glą da ina -
czej, my ja ko Vi tal Vo ices da je my ta -
ką moż li wość spo tka nia się men tee
i men to ra. Je śli za iskrzy i ta re la cja
do brze dzia ła, to za chę ca my men tee
i men to ra, aby tę re la cję kon ty nu -
owa li. W Glo bal Men to ring Walk
jest ta sy tu acja o ty le wy god na, że
za wsze moż na za tę przy go dę po -
dzię ko wać i ją za koń czyć. Ale na wet
w ta kim przy pad ku – ta kie 2 go dzi -
ny roz mo wy z men to rem wy star czą
cza sem, że by nas prze ko nać
do zmia ny po glą du czy pla nów,
do prze ko na nia się, że je ste śmy
na słusz nej dro dze, do zwró ce nia
uwa gi na coś, co mo gło być dla nas
nie istot ne, do utwier dze nia się
w tym, że je ste śmy do bre w tym co
ro bi my, że po raż ka to nie jest nic
złe go. Aby men to ring speł nił swo ją
ro lę, waż ne jest, aby obie stro ny by -
ły otwar te i chcia ły z tej re la cji wy -
cią gnąć jak naj wię cej. 

Pier wia stek mę ski
Za ło że niem Vi tal Vo ices jest

wspar cie dla ko biet, jed nak men -
to ra mi są rów nież męż czyź ni,
po raz pierw szy pa no wie do łą czy li
do gro na men to rów w ze szłym
ro ku. 

– Za an ga żo wa nie pa nów jest bar -
dzo istot ne i cie szę się, że uda ło
nam się to wpro wa dzić w Pol sce.
Men tor męż czy zna mo że spoj rzeć
na pro blem z in nej stro ny i zda rza
się, że po tra fi le piej po móc w da nym
aspek cie. Uwa żam, że błę dem jest
wy klu cza nie pa nów z pro ce su wspie -

ra nia ko biet. Nie ma sen su na rze -
kać, że tak ma ło jest ko biet na wy -
so kich sta no wi skach i w ra dach nad -
zor czych; le piej włą czyć pa nów
w pro ces rów no wa że nia szans pra -
cow ni ków pod wzglę dem płci. Z mo -
ich do świad czeń wy ni ka, że pa no wie
bar dzo chęt nie wspie ra ją pa nie,
a ich za an ga żo wa nie i wzię cie od po -
wie dzial no ści za ten pro ces da je lep -
sze efek ty – mó wi Ela Racz kow ska

Kto pierw szy po szedł
na spa cer?

Zgod nie z za ło że niem pra ca
men tor ska opie ra się o dzie le nie
do świad cze nia mi. Men tor ki – li -
der ki w swo im śro do wi sku, któ re
osią gnę ły suk ces za wo do wy, mo -
gą wska zać kie ru nek roz wo ju
men tee, prze strzec przed błę da -
mi, ale też zwy czaj nie wy słu chać
i udzie lić we spar cia. Róż ni ca mię -
dzy szko le niem, a spo tka niem
men to rin go wym jest ta ka, że bu -
du je się at mos fe rę szcze rej roz -
mo wy. Tak też zro dzi ła się idea
spa ce ru z men tor ką. Po my sło -
daw czy nią Glo bal Men to ring Walk
jest Ge ral di ne Lay bo ur ne, Pre -
zes Oxy gen Me dia w USA w 1997
ro ku, part ner ka biz ne so wa jed nej
z naj bar dziej wpły wo wych ko biet
świa ta, Oprah Win frey. Wy peł -
nio ny od ra na do no cy gra fik Ge -
ral di ne nie po zwa lał jej spo ty kać
się ze wszyst ki mi ko bie ta mi, któ -
re chcia ły się od niej uczyć i ko rzy -
stać z jej rad. Za miast od ma wiać,
za pro po no wa ła, że by do łą czy ły
do jej co dzien ne go spa ce ru. I tak
wspól ne spa ce ry sta ły się wkrót -
ce prak ty ką, któ ra za in spi ro wa ła
świat i trwa już pra wie 20 lat.
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W pierw szej edy cji wzię ło udział oko -
ło 20 par men to rin go wych, w ze szłym
ro ku 87, a w tym już 108. Dla wie lu
osób jest to pierw sze ze tknie cie
z men to rin giem, bar dzo czę sto nie
ostat nie – mó wi Ela Racz kow ska
CEO Vi tal Vo ices w Pol sce. 

Idea Glo bal Men to ring Walk jest
pro sta: uzna ni li de rzy w ro li men -
to rów spo ty ka ją się z ko bie ta mi,
któ re do tej ro li aspi ru ją, wy mie -
nia ją się do świad cze nia mi i roz ma -
wia ją o swo ich wy zwa niach za wo -

któ rą w 1997 ro ku za ło ży ły Hil la -
ry Clin ton i Ma de le ine Al bri ght.
Jej mi sją jest znaj do wa nie ko biet
z wi zją i pa sją do zmie nia nia swo -
je go oto cze nia i da wa nia im na rzę -
dzia w po sta ci szko leń, men to rin -
gu, job sha do win gu. To kuź nia
li de rek. Spa cer z men to rem jest
wy jąt ko wym pro jek tem Vi tal Vo -
ices. – Go bal Men to ring Walk to ge -
nial na ini cja ty wa, któ ra po zwa la nam
roz pro pa go wać ideę me to rin gu i za -
in spi ro wać du żo więk szą licz bę osób.

Magda Oleksiewicz, Sebastian Drzewiecki (mentor) i Ela Raczkowska
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