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„Jeden głos może zmienić świat na lepsze”.  

Rusza ogólnopolski konkurs dla uczennic „Zostań Panią Ambasador”  

w ramach obchodów światowego Dnia Dziewczyny  

(The International Day of the Girl)   

  

Warszawa, 15 września 2020 roku – 12 Ambasad łączy siły, aby wesprzeć nastoletnie i 

dorastające dziewczęta w dążeniu do realizacji marzeń i zdobycia pierwszych 

doświadczeń w dyplomacji. Rusza pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu dla 

uczennic „Zostań Panią Ambasador”. Finalistki konkursu będą miały szansę, aby poznać 

świat dyplomacji i na jeden dzień wcielić się w rolę Pani Ambasador w jednej z Ambasad, 

które przystąpiły do projektu. Organizatorami konkursu są: Ambasada Izraela w 

Warszawie i Fundacja Leopoldy Wild. Patronat nad konkursem objęła Fundacja Vital 

Voices Poland. Celem projektu jest zainspirowanie młodych dziewcząt do podejmowania 

postaw przywódczych, pokazanie świata bez barier oraz zachęcenie do podejmowania 

działań na rzecz międzynarodowego dialogu oraz wyzwań stojących przed współczesnym 

światem. 

Od 2012 roku, 11 października obchodzony jest międzynarodowy Dzień Dziewczyny 

(The International Day of The Girl). Został on ustanowiony, aby zwrócić uwagę na wyzwania 

z jakimi mierzą się nastoletnie i dorastające dziewczęta oraz by wspierać je w dążeniu do 

realizacji swoich marzeń i do budowania równoprawnego dla wszystkich świata. W każdym 

roku dziewczyny na całym świecie biorą udział w programach umożliwiających wstąpienie do 

świata mediów, nauki, dyplomacji, biznesu i polityki na jeden dzień, aby ich głos został 

usłyszany.  

W ramach polsko-izraelskiej odsłony obchodów Dnia Dziewczyny rusza konkurs 

skierowany do uczennic ze szkół z całej Polski, w wieku 14- 17 lat. Finalistki konkursu będą 

miały szansę, aby poznać świat dyplomacji i na jeden dzień wcielić się w rolę Pani Ambasador 

w jednej z Ambasad, które przystąpiły do projektu. Zadanie konkursowe polega na nadesłaniu 

eseju w języku polskim na temat: „Jeden głos może zmienić świat na lepsze”. Kapituła 

konkursowa wybierze 12 najlepszych prac, a ich autorki zostaną zaproszone do Warszawy, aby 

towarzyszyć Ambasadorom w ich pracy przez jeden dzień, 14 października. Lista finalistek  



 

 

 

 

konkursu zostanie ogłoszona na początku października. Termin nadsyłania prac konkursowych 

upływa 30 września.  

Zwyciężczynie konkursu będą miały niepowtarzalną okazję, aby obserwować dyplomatów 

podczas ich codziennej pracy, co może stanowić dla nich źródło inspiracji do przyszłej 

aktywności w sferze publicznej oraz zainteresować wyborem ścieżki kariery zawodowej w 

międzynarodowym środowisku. Do udziału w konkursie, w roli partnerów, przystąpiły 

Ambasady: Australii, Belgii, Irlandii, Izraela, Hiszpanii, Kanady, Korei Południowej, Litwy, 

Niemiec, Słowacji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii. 

"Zainicjowaliśmy projekt „Zostań Panią Ambasador”, rozumiejąc, że w młodych kobietach 

drzemie wielka moc twórczych zmian, dlatego warto je inspirować i wspierać w drodze do 

realizacji marzeń. Chcemy budować w nich poczucie sprawczości i zachęcać do aktywności w 

sferze publicznej, bo tylko tak możemy stworzyć równoprawny dla wszystkich świat.  Wierzę, 

że przyszłość zaczyna się dziś od tych dziewczyn." - mówi Alexander Ben Zvi, Ambasador 

Izraela w Polsce. 

Jednym z obszarów działań organizatorów konkursu jest tworzenie programów wspierających 

rozwój młodych dziewcząt, tworzenie środowiska wolnego od ograniczających dziewczynki 

stereotypów oraz inwestowanie w rozwój talentów w Polsce i na świecie. „Wierzymy, że 

wspierając dziś pokolenie młodych kobiet budujemy lepszą przyszłość dla nas wszystkich, a 

tylko ich aktywny udział w życiu publicznym jest gwarancją prawdziwie równego i otwartego 

społeczeństwa.”- mówi Aleksandra Gren, Założycielka i Prezeska Fundacji Leopoldy Wild, 

jedna z inicjatorek oraz organizator konkursu.   

 

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://www.ambassadorforaday.org/ 

Patronat konkursu: Fundacja Vital Voices Poland  

Patron medialny: Forbes Women, Wysokie Obcasy  

Partnerzy konkursu: Laboratorium EE, PSM Legal 

 

Organizatorzy konkursu 

O Ambasadzie Izraela  

Izrael od początku istnienia był oddany sprawie wzmacniania pozycji dziewcząt i kobiet oraz równości. Aktywnie 

wspiera i promuje rozwiązania dotyczącego tego problemu na całym świecie, rozumiejąc, że równy status kobiet 

i mężczyzn jest kwestią podstawowych praw człowieka. Izraelki od lat wyróżniają się jako liderki w dyplomacji, 

polityce, prawie, nauce, medycynie, mediacji i kulturze, a Izrael, poprzez swoje ambasady na całym świecie, od 

początku istnienia ONZ wspiera inicjatywy Narodów Zjednoczonych na rzecz dziewcząt i kobiet. I choć Izrael, 

podobnie jak wiele społeczeństw, nadal stoi w obliczu wyzwań związanych z kwestiami równości płci, w 

ostatnich latach poczyniono znaczne postępy w realizacji tego ważnego celu. W Ambasadzie Państwa Izrael w 

Polsce uważamy, że najważniejsze jest inicjowanie i wspieranie projektów, które dają dziewczętom możliwości 

rozwoju i dodają wiary w ich zdolność do bycia liderkami w swoich społecznościach. Będziemy nadal dążyć do  
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zaangażowania naszych międzynarodowych i lokalnych partnerów, aby pomóc osiągnąć pełną i rzeczywistą 

równość we wszystkich aspektach życia dziewcząt w Izraelu, Polsce i na całym świecie. 

O Fundacji Leopoldy Wild  

Kluczową misją Fundacji jest inwestowanie w rozwój wyjątkowych programów edukacyjnych dla młodzieży w 

obszarze STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) oraz w obszarze rozwoju kompetencji 

przywódczych. Fundacja kreuje programy i inicjatywy wspierające przedsiębiorczość, wykorzystanie 

nowoczesnych technologii i propagujące zrównoważony rozwój w Polsce i na świecie.   

Marzeniem założycielki Fundacji Leopoldy Wild było powołanie fundacji w imieniu jej prababki, Leopoldy Wild, 

która urodziła się w 1886 roku niedaleko Lwowa, w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Leopolda była pionierką, 

przekonaną o sile edukacji i przedsiębiorczości, która swoimi osiągnięciami zainspirowała kolejne pokolenia 

kobiet.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik 

Wypowiedzi Ambasadorów uczestniczących w projekcie: 

 

H.E. Eduardas Borisovas, Ambassador of Lithuania  

Litwa ma głębokie tradycje w sferze ochrony praw kobiet i ich rownouprawnienia. Warto 

przypomnieć, że ochrona praw kobiet, choć i w ograniczonym stopniu, została zatwierdzona 

jeszcze w Litewskich Statutach przyjętych w XVI wieku. Ponadto Litwa była jednym z 

pierwszych krajów europejskich, które przyznały kobietom prawa wyborcze - stało się to w 

1918 roku, od razu po utworzeniu niepodległej Republiki Litewskiej.  

Aktywność Litwy w sferze równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji kobiet będzie 

szczególnie widoczne w najbliższych latach, ponieważ Litwa aktywnie angażuje się w prace 

organów roboczych ONZ (CEDAW, UN Women) odpowiedzialnych za równość płci i 

wzmocnienie pozycji kobiet. W maju ubiegłego roku nasz kraj dołączył się także do inicjatywy 

ONZ na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet w latach 2020-2022.  

Chciałbym również zauważyć, że w ubiegłym roku inicjatywa „Ambasadorowie Pokolenia 

Rówouprawnienia”, zainicjowana przez UN Women – podmiot ONZ na rzecz równości płci i 

wzmocnienia kobiet, zaprosiła byłą Prezydent Litwy Dalę Grybauskaite do zostania 

ambasadorką tej inicjatywy. D. Grybauskaitė z przyjemnością przyjęła zaproszenie i teraz 

aktywnie kontynuuje swą działalność na rzecz równouprawnienia kobiet. Dlatego też 

Ambasada Litwy w RP z radością dołączyła do projektu „Ambassador for a day”, który również 

ma na celu wzmocnienie pozycji młodych kobiet i promowanie ich liderstwa. 

H.E. Lloyd Brodrick, Australian Ambassador 

Australia places great emphasis on promoting gender equality and empowering women and 

girls socially, politically and economically, both at home and internationally. An important 

aspect of this is enhancing the participation of women in decision-making and leadership. The 

Australian Department of Foreign Affairs and Trade has a strong record in this area through 

our Women in Leadership initiative. Supporting the development of the next generation of 

women leaders in the field of diplomacy is important for continuing to achieve progress into 

the future. 

H.E. Luc Jacobs, Ambassador of Belgium 

Belgium made girls’ and women’s empowerment one of the cornerstones of its foreign policy; 

we should not sacrifice the talent of half the population to gender stereotypes. 

 



 

 

 

H.E. Leslie Scaldon, Ambassador of Canada 

As Canadian Ambassador to Poland H. E. Leslie Scanlon is pleased to support mentoring and 

professional development whenever and wherever she can. She looks forward to de-mystifying 

the role of the Canadian Embassy in building strong and enduring bilateral relations with 

Poland and in promoting Canadian values and Canada’s foreign policy objectives. 

H.E. Jürg Burri, Ambassador of Switzerland 

Women and girls are very often the drivers of change around the world. Their full equality and 

advancement are a precondition to achieving the Sustainable Development Goals. I’m 

delighted to be part of the “Ambassador for a Day” initiative. I hope that a glimpse into the 

world of diplomacy will inspire the girls to take on a leadership role one day and make the 

world a better place! 

Kobiety i dziewczęta są bardzo często motorem zmian na całym świecie. Ich pełna równość i 

doskonalenie się są podstawowym warunkiem osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. 

Cieszę się, że mogę być częścią inicjatywy „Zostań Panią Ambasador”. Mam nadzieję, że 

spojrzenie w świat dyplomacji zainspiruje dziewczęta do tego, by pewnego dnia przejęły 

przywódczą rolę i uczyniły świat lepszym! 

H.E. Emer O'Connell, Ambassador of Ireland 

Jako Ambasador Irlandii w Polsce, bardzo się cieszę,  że mogę wziąć udział w tegorocznej edycji 

programu "Ambassador for a Day".  

Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt to kluczowe priorytety dla Irlandii. 

Uczestnicząc w tym programie, wzmacniamy głosy przyszłości - głosy, które,  o czym jestem 

przekonana, bedą bronić bardziej sprawiedliwego i współczującego świata.  

H.E. Anna Clunes, Ambassador of United Kingdom 

The UK is committed to being a force for good in the world, through a foreign policy which 

consciously and consistently delivers for everyone in society, including women and girls. I look 

forward to welcoming one of the fantastic competition winners to spend the day with me in 

the British Embassy in Warsaw and see us in action! 

 

 


