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Wnioski z wykonania zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 

2018 r. pn: „Szkolenie liderskie dla  kierownictw organizacji polskich z rosyjskiej Syberii, 

Kazachstanu, Białorusi i Mołdawii  

wraz z sesją naukową z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości” 

 

Indywidualne rozmowy przeprowadzone z każdym z uczestników na koniec obozu oraz 

podsumowania zbiorowe, pozwalają na wysnucie następujących wniosków: 

 

- tego typu obóz jest niezbędnym narzędziem w pracy Senatu RP z kierownictwami organizacji 

polskich znajdującymi się daleko od Ojczyzny i niemającymi w praktyce żadnych możliwości na inny 

bezpośredni kontakt z Macierzą. Na Syberię, do Kazachstanu nie docierają żadne polskie media i nie 

ma w ogóle wiadomości na temat tego, co dzieje się w Polsce, jakie zmiany zachodzą i na czym 

polegają rządy dobrej zmiany. Intensywne szkolenia, wizyta w Senacie RP pozwoliły na uzupełnienie 

tej podstawowej wiedzy. 

 

- indywidualne i zespołowe  rozmowy potwierdziły wysoką, jakość szkolenia, trafny dobór tematyki i 

adekwatność osiągniętych wyników. Potwierdzone zostało, że projekt odpowiada na potrzeby 

kierownictw organizacji polskich i że sam projekt został zrealizowany bardzo pozytywnie. 

 

- obóz w 2018 roku, jego rezultaty, pomogą również podnieść, jakość przyszłych naszych inicjatyw w 

tym zakresie. W związku z szybkim tempem bardzo korzystnych zmian w Polsce, programy działań 

szkoleniowych powinny być szybko uzupełniane i dostosowywane do zmieniającej się rzeczywistości. 

 

- sesja naukowa – wyjątkowa rocznica – zmobilizowała wszystkich uczestników obozu szkoleniowego 

do przygotowania tematycznych wystąpień o 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Do przygotowania referatów korzystali w dużym zakresie z wiedzy nabytej podczas szkoleń z zakresu 

historii Polski. 

 

Reasumując: projekt zrealizowany został zgodnie z planem, uczestnicy byli z programu obozu i 

tematyki szkoleń, a także z czynnego uczestnictwa w sesji naukowej bardzo zadowoleni.  

  

 

Prezes Zarządu – Tadeusz Pankowski 

 

Członek Zarządu – Wojciech Cichocki 
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