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IV Mentoring Weekend

Uczestnicy „Mentoring Weekendu” w gościnnym otoczeniu Soﬁtel Grand Sopot.

Odwaga współczesnego lidera
Odwaga najczęściej kojarzy się z heroizmem, narażaniem na utratę życia, zdrowia, reputacji lub majątku. Jaką odwagą powinien wykazywać się lider w dzisiejszych czasach? W jakich sytuacjach odwagę myli się z głupotą, arogancją, ucieczką, niepotrzebnym ryzykanctwem? Temat odwagi w przywództwie dominował w dyskusjach podczas wydarzenia „IV Mentoring Weekend”, które odbyło się w Sopocie 28–29.09.2019 r.
W tak wszechobecnej atmosferze lęku i w nawale wyzwań od lidera oczekuje się, aby był wiary godny
i motywujący, traktował ludzi z szacunkiem, szybko podejmował mądre
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Millenialsi nie chcą ciężko pracować, lekarze uciekają za granicę,
opanowuje nas cyfryzacja, bez smartfonu ani rusz, susza, powódź, już nie
wspominając o polityce.
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O

d samego rana media straszą
nas prognozami: zbliża się kryzys, brakuje wody, nie będzie czym
oddychać, starzejemy się jako społeczeństwo, emerytury są zagrożone,

Inicjatorki i organizatorki wydarzenia (od lewej): Dorota Markiewicz-Kubik, dyrektor ds. HR-u, komunikacji i zaangażowania społecznego w Farm
Frites Poland S.A., Anna Karecka, właścicielka ﬁrmy Positive Leadership,
i Alicja Gotowczyc, prezes Forum Mentorów.
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Spacer mentoringowy w relacji partnerskiej. Spacerują i żywo dyskutują
(od lewej): Wojciech Gwardys, prezes zarządu Dom Investment Holding
Sp. z o.o. i spółek podległych, oraz Tomasz Kopoczyński, adwokat, konsul
honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga.
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Magdalena Kwaśniewska-Tafel i Ryszard Tafel za chwilę przeprowadzą ćwiczenia TRE, metody radzenia sobie z napięciem i ze stresem. W tle prace Piotra Leczkowskiego, laureata Sony World
Photography Awards – Poland National Awards 2019.

zabrakło wielo rakich inspiracji, różnych perspektyw i rozmaitych form.
Były warsztaty prowadzone przez
dr Katarzynę Nizińską, Annę Karecką,
Alicję Gotowczyc i Dorotę Markiewicz-Kubik, wykład filozoficzny ks.
dr. Krzysztofa Niedałtowskiego oraz
„Strefa Szefa” – audycja radia TOK FM,
nagrywana przez dr Marzenę Mazur
we wnętrzach hotelu Sofitel Grand
Sopot.
Niewątpliwą atrakcją „Mentoring
Weekendu” były występy muzyczne
uczestników, którzy zgodzili się na
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decyzje. Piękna wizja, ale jak tu być
ideałem, kiedy rośnie poczucie niepewności, a presja na osiąganie wyniku potęguje stres? Decyzja opuszczenia korporacji i pójścia „na swoje”
najczęściej w roli konsultanta okazuje się z perspektywy byłego menedżera aktem odwagi i z pewnością
w wielu przypadkach nim jest, ale
może też być formą ucieczki, skutkiem nieradzenia sobie w trudnych
sytuacjach.
Podczas tegorocznego „Mentoring
Weekendu” toczyły się gorące dyskusje na temat modelu przywództwa na
obecne czasy i umiejętności prowadzenia wartościowych rozmów opartych na prawdzie. Swoimi doświadczeniami dzielili się liderzy biznesu,
przedstawiciele kultury, sztuki, nauki, organizacji społecznych, religii
i dyplomacji. Czterdzieści par mentoringowych wywodzących się z 50 różnych organizacji wędrowało brzegiem
morza i uliczkami Sopotu, tocząc dysputy. Ideę spacerów mentoringowych
(ang. mentoring walk) rozpowszechniła w Polsce organizacja Vital Voices
Chapter Poland, patron „Mentoring
Weekendu” od jego pierwszej edycji.
Agenda tegorocznego spotkania
została tak przygotowana, aby nie
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potrzeby wydarzenia wyjść z ram swoich codziennych obowiązków i otoczenia: Sebastiana Wódki, Huberta
Pełki i Agnieszki Król-Kareckiej. Odważnie inspirowała nas performerka
Karolina Kubik, a oprawa artystyczna
w postaci fotograﬁ i Piotra Leczkowskiego i obrazów Małgorzaty Karczmarzyk (ps. Zoya) nawiązywała do tematu przekraczania własnych granic.
Wreszcie Magda Tafel-Kwaśniewska
i Ryszard Tafel wprowadzili uczestników w stan rozluźnienia, wykorzystując nowatorską metodę ćwiczeń TRE
(ang. Tension Release Exercise).
B yło i n te n sy w n i e, k rea t y w n i e
i z wiarą, że liderzy, którzy spotykają się na „Mentoring Weekendzie”,
tworzą grono osób pozytywnie wpływających na otaczający nas świat. Zapraszamy za rok. Więcej szczegółów
o uczestnikach i agendzie wydarzenia na stronie Forum Mentorów, organizatora wydarzenia (https://forummentorow.pl/mentoring weekend 2019).■
Anna Karecka

Marzena Mazur, gospodyni audycji „Strefa Szefa” radia TOK FM, z gośćmi: Katarzyną Grajdą, senior
client partnerem Korn Ferry, Sebastianem Wódką, dyrektorem sprzedaży Lindt Polska, i Grzegorzem Oszastem, szefem sprzedaży detalicznej w PKO Bank Polski SA.
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jest konsultantem HR,
executive coachem,
ekspertem
w zakresie przywództwa
i efektywności zespołowej.
Inicjatorka i organizatorka
„Mentoring Weekendu”.
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