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Drodzy Kirklandyści!
Co nowego w Programie? oj, dzieje się, dzieje… 

Jak już wiecie, od lipca administratorem Progra-• 

mu jest Fundacja Liderzy Przemian. Fundacja 

ma nową stronę internetową pod adresem:  

www.leadersofchange.pl, na której można  prze-

czytać też o innych programach prowadzonych przez 

Fundację – od marca pod jej skrzydłami działać będzie inny 

znany Wam zapewne Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-

ności, czyli Program Study Tours to Poland. 

 • W styczniu dobiegła końca pierwsza edycja jednosemestralnego Programu o nazwie  

Kirkland Research Program. Viktor Trynchuk z Ukrainy jako pierwszy stypendysta otrzymał 

dyplom po 4 miesiącach pobytu naukowo-badawczego w Polsce. Gratulujemy!

Chcemy też od tego roku częściej zapraszać absolwentów dawnych roczników do przyjazdu na wydarzenia związane z życiem ak-• 

tualnej grupy Kirklandystów i prezentowania swoich osiągnięć w krajach pochodzenia. Na najbliższym zjeździe w Poznaniu gościć 

będziemy oksanę Chorną z Ukrainy. Jesteśmy przekonani, że spotkanie oksany z obecnymi stypendystami będzie ciekawe dla obu 

stron! Będziemy zatem ogłaszać na Facebooku różne akcje i konkursy – zwracajcie na nie uwagę, jeżeli chcielibyście na kilka 

dni powspominać swoje stypendialne doświadczenia! 

Począwszy od obecnej edycji, Biuletyn ukazywać się będzie wyłącznie w wersji elektronicznej. Przeprowadziliśmy krótkie konsul-• 

tacje i wspólnie doszliśmy do wniosku, że to we współczesnym świecie najlepsza forma przekazu. obecny rocznik, jako pierwszy 

otrzyma zestaw swoich „wizytówek” w specjalnej pamiątkowej publikacji wydanej na zakończenie ich pobytu w Polsce. 

 A teraz zapraszamy do lektury!

Wasza Redakcja

numer 30, luty 2017
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Łucjo, jesteś animatorką w Krakowie – mie-
ście znanym z przebogatego i ciekawego 
życia kulturalnego. Czy to zatem łatwe czy 
trudne być przewodnikiem po świecie kultury  
i lokalnej społeczności w takim miejscu?

Bardzo lubię Kraków i cieszę się, że to tu spo-
tykam się z naszymi stypendystami. Dobrze 
być przewodnikiem po swoim świecie, zwłasz-
cza, że stypendystów nie tyle interesują główne 
atrakcje turystyczne, co poznanie zakamarków 
i tajemnic, również ciemnych stron miasta. A to 
jest ogromnie ciekawe. 

Kraków nas rozpieszcza nie tylko swoją 
ogromnie bogatą ofertą kulturalną, ale również 
specyficzną atmosferą. W Krakowie wszyscy 
się znają, więc jeśli chcesz coś załatwić, gdzieś 
pójść, wejść, po prostu musisz się chwilę zasta-
nowić, kto z twoich znajomych może ci w tym po-
móc. Uwielbiam wykorzystywać tak znajomości, 
bo bardzo lubię łączyć ludzi z różnych środowisk, 

z którymi jestem związana. Zawsze mnie cie-
szy, kiedy mogę zetknąć ze sobą znajomych 
zajmujących się zupełnie różnymi sprawami, 
pochodzących z różnych krajów. W przypad-
ku Kirklandystów jest to jeszcze o tyle przy-
jemniejsze, że z jednej strony lubię obcować 
ze znanymi mi osobami w ich środowisku 
zawodowym, słuchać ich jako ekspertów,  
a z drugiej wiem, że oni też czerpią przyjem-
ność z tego, że mogą spotkać się z obcokra-
jowcami stanowiącymi jednolitą grupę na wy-
sokim poziomie intelektualnym, jednak pre-
zentującą różne zainteresowania i działającą 
w różnych dziedzinach naukowych. To tworzy 
ogromny potencjał ciekawej dyskusji.

Czym zajmujesz się zawodowo? Jakie są 
Twoje inne zainteresowania i pasje?

Z wykształcenia jestem filologiem rosyjskim, 
ukończyłam Kulturę Rosji i Narodów Sąsiednich Łucja Reczek, Yuri Zhuk, Iwona Kuczyńska i Michał Zając podczas uroczystości zakończenia 

Programu w czerwcu 2016. Foto: wszystkie zdjęcia w artykule nadesłane przez Łucję Reczek

Who is Who 
Łucja Reczek

Od 2014 roku wspiera działania i rozwój krakowskich stypendystów jako animatorka 
społeczno-kulturalna. Jest rusycystką, pracownikiem naukowym, zapaloną podróżniczką, 
mamą dwóch córeczek, a ostatnio również… członkinią Koła Gospodyń Wiejskich.
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na UJ. Niestety mało pracuję z językiem rosyjskim, cze-
go bardzo żałuję. Aktualnie zajmuję się prowadzeniem 
różnego rodzaju projektów dla Maltańskiego Centrum 
Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom  
(www.centrummaltanskie.eu) oraz pisaniem projektów 
naukowo-badawczych zakładających współpracę firm  
z uczelniami i naukowcami. 

Natomiast w czasie wolnym najbardziej lubię robić 
rzeczy nowe i się w nich doskonalić. Najłatwiejszym 
sposobem na poznawanie nowego jest oczywiście 
podróżowanie, więc co jakiś czas wyruszam wraz  
z moim mężem Pawłem i naszymi dwiema córeczka-
mi w świat. Czasem jest to świat daleki, dokąd jedzie-
my na kilka miesięcy, a czasem zupełnie bliski. Ale 
zawsze nowy. Posiadanie dzieci pozwala nam rów-
nież patrzeć na znane do tej pory miejsca zupełnie 
świeżym okiem i to też jest fascynujące. 

Poznawanie „nowego” uprawiam nie tylko przez 
podróżowanie. To może być wszystko – w zeszłym 
roku spędziłam wakacje 15 km od Krakowa ucząc się 
latać na paralotni, kilka miesięcy temu zapisaliśmy 
się z Pawłem na warsztaty ceramiki, lato spędziliśmy 
na obozie ornitologicznym, który był dla nas zupełną 
nowością. A od jakiegoś czasu, co mnie ogromnie cie-
szy i z czego jestem dumna, prowadzę stowarzyszenie 
kobiet we wsi Janikowice. Zostałam przewodniczącą 
Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości, w której 
mieszkam od 3 lat. Chociaż gospodyni ze mnie żadna, 
ogromnie mnie dowartościowuje fakt, że moje sąsiad-
ki same zaproponowały mi objęcie tego stanowiska  
z nadzieją na aktywizację kobiet w naszej wsi. I tak 
udało nam się utworzyć stowarzyszenie, przebrnąć ra-
zem przez wszystkie formalności, wyjaśnić istotę dzia-

łania np. komisji rewizyjnej itd. Natomiast ja poznaję 
specyfikę stosunków społecznych i życia wiejskiego, 
próbując stopniowo wplatać w nie moje pomysły na 
pewne zmiany. To jest dopiero nowe doświadczenie! 

Jaki masz najlepszy „patent” na dobre spotkanie  
z Kirklandystami? Co cieszy się największym zain-
teresowaniem wśród krakowskich stypendystów?

Nie mam patentu. Prawda jest taka, że każdy czło-
wiek jest inny, każda grupa w związku z tym też. 

Ale oczywiście są chwile, w których wszyscy mamy 
podobne oczekiwania. Do takich momentów na-
leżą bez wątpienia święta Bożego Narodzenia, po 
których każdy oczekuje prawdziwie świątecznej 
atmosfery rodem z “Love Actually”. Jest to trudne, 
zwłaszcza jeśli stypendyści spędzają sami świę-
ta w Polsce. Aby wspólnie poczuć ducha Bożego 
Narodzenia proponuję im śpiewanie kolęd, ponie-
waż nic tak jak one nie wprowadza według mnie 
świątecznego nastroju. Dlatego świetną akcją było 
w zeszłym roku wspólne nagranie kolędy w mobil-

Łucja z mężem Pawłem, dwiema córeczkami oraz grupą Kirklandystów na wycieczce w górach
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nym studiu nagrań Radia Kraków i Biblioteki Pol-
skiej Piosenki. Niestety w tym roku nie udało nam 
się zapisać, ponieważ akcja cieszy się w Krakowie 
ogromną popularnością. W przyszłym roku trzeba 
będzie wymyślić jakiś sposób, żeby zarezerwować 
termin wcześniej... 

Również w wigilijny wieczór śpiewamy ze stypen-
dystami kolędy. Jak mówiłam, lubię łączyć ludzi z 
różnych środowisk, więc co roku zapraszam stypen-
dystów, którzy spędzają święta w Polsce, na bardzo 
kameralne wigilijne kolędowanie w gronie znajomych 

związanych ze środowiskiem harcerskim. Kolędy te 
odbywają się od 30 lat w mieszkaniu naszego znajo-
mego w centrum Krakowa. od lat 80. Janek nieprze-
rwanie gości kolejne już pokolenia, którym przygrywa 
(teraz razem ze swoimi dorosłymi córkami) na gita-
rze. Zarówno gospodarze, jak i stali bywalcy już się 
przyzwyczaili, że z nami zawsze przychodzą stypen-
dyści. W tym roku udział w kolędowaniu zapowiedzia-
ły również zeszłoroczne stypendystki, co ogromnie 
mnie ucieszyło i utwierdziło w przekonaniu, że takie 
spotkanie jest dobrym pomysłem.

Jesteś osobą, która chyba bardzo lubi turystykę  
i wypady w góry. W jakie najciekawsze miejsca 
udało Ci się zabrać Kirklandystów?

Tak jest, bardzo lubię góry! To jest kolejna ogromna za-
leta Małopolski – góry mamy bardzo blisko, więc taki 
wyjazd nie stanowi specjalnej trudności organizacyjnej. 
Dwa lata temu, co prawda, stypendyści nie dali się wy-
ciągnąć na pieszą wycieczkę, ale przynajmniej pojechali-
śmy razem na narty. W zeszłym roku za to  udało nam się 
spędzić fantastyczny weekend w Beskidzie Wyspowym, 
w chacie studenckiej pod Potrójną. Kiedy się przejdzie ra-
zem kilkanaście kilometrów, przeżyje wszystkie możliwe 
zmiany pogody (ze śniegiem włącznie), a potem usiądzie 
wspólnie przy piecu i ugotuje nawet najpodlejszy maka-
ron, to znacznie lepiej buduje się relację, niż podczas 
wszystkich innych spotkań razem wziętych. W tym roku 
też już jesteśmy umówieni na wspólną wycieczkę w góry 
(no, grupo krakowska, pamiętacie, że jedziemy?), tym 
razem do chaty na Niemcowej, którą najbardziej lubię 
za to, że nie ma tam wody ani prądu – tradycyjna budka 
z serduszkiem znajduje się na zewnątrz, myje się przy 
źródełku, wodę na herbatę również trzeba przynieść. No 
i nie ma gdzie naładować telefonu... 

Czy pamiętasz jakieś wyjątkowe sytuacje podczas 
spotkań z Kirklandystami? Czy zdarzyło się coś 
śmiesznego, wzruszającego?

Kontakty z drugim człowiekiem charakteryzują się 
tym, że wiąże się z tym mnóstwo emocji, śmiechu  
i wzruszeń, chociaż w tej chwili nie przypominam sobie 
żadnej spektakularnej historii, którą można by tu przy-

Stypendyści rocznika 2015/2016 z przyjaciółmi na wycieczce w górach 
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toczyć. oczywiście z częścią byłych stypendystów 
nie utrzymuję kontaktów, z częścią widujemy się 
sporadycznie, są też tacy, z którymi zaprzyjaźni-
liśmy się trwale i bardzo sobie tę przyjaźń cenię. 
Wzruszają mnie też dowody pamięci, nawiąza-
nia do konkretnych rozmów, które czasem nawet 
dużo później otrzymuję. Każdemu z nas zdarza 
się odbywać pozornie błahe rozmowy, które, jak 
odkrywamy po długim czasie, okazują się dużo 
ważniejsze, niż nam się zdawało. I kiedy nagle 
po roku czy dwóch niewidzenia otrzymujesz sym-
boliczny znak – SMS-a zawierającego tylko na-
wiązujące do czegoś zdjęcie, wiadomość ze szpi-
tala tuż po urodzeniu dziecka czy kartkę z drogi 
do Santiago de Compostella– wtedy czujesz, że 
nie tylko ty pamiętasz te rozmowy.

Co jeszcze dobrego daje Ci współpraca 
z Programem?

Współpraca z Programem jest 
dla mnie ogromnie ważna z kil-
ku powodów. Po pierwsze, jako 
miłośniczce kultury Rosji i kra-
jów sąsiednich daje mi możli-
wość rzeczywistego kontaktu  
z tą kulturą – w najlepszym 
tego słowa znaczeniu. Mam 
poczucie, że obcuję ze wspa-
niałymi ludźmi, którzy mnie 
wprowadzają w różne niuan-
se aktualnej sytuacji społecz-
nej czy politycznej, dzięki nim 

mam żywy kontakt z tym, co dzieje w ich kra-
jach, dowiaduję się, jak aktualną sytuację na 
Wschodzie widzą jego mieszkańcy. 

Poza tym, dzięki stypendystom aktywnie uczest-
niczę w życiu kulturalnym. Jako osoba aktywna za-
wodowo i matka dwójki dzieci mam trudności ze 
śledzeniem aktualności kulturalnych i aktywnym 
udziałem w życiu społecznym. A dzięki współpracy 
z Programem mam do tego silną motywację. 

Cieszy mnie również to, że moje dzieci mają 
możliwość częstego kontaktu z obcokrajowca-
mi. Nie dziwi ich wschodni akcent moich przy-
jaciół, nie zauważają różnic między kulturami, 
rozumieją, że nie wszyscy jedzą wieprzowinę 
i trzeba to uszanować. Uczą się, że świat jest 
różnorodny i istnieje wiele sposobów na życie, 
a każdy z nich może być dobry, nawet, jeśli pew-
ne rzeczy wydają nam się niezrozumiałe.    

… dzieci również dzielnie chodzą na wycieczki – zarówno córeczki Łucji, jak i stypendystek 

Prawdziwie ciężkie plecaki nie są dla Łucji przeszkodą w chodzeniu 
po górach….
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W czasie swojej tysiącletniej historii Wrocław 
nosił kilka różnych nazw (Vratislavia, Breslau, 
Бреславль, Wrocław) i stał się sławny dzięki 

swoim mostom, maleńkim krasnoludkom z brązu i kul-
turalnym atrakcjom.

Jestem szalenie szczęśliwa, że przypadła mi w udzia-
le możliwość zostania jedną ze stypendystek Programu 
Kirklanda. Jestem szczęśliwa podwójnie, że już od kilku 
miesięcy mieszkam we Wrocławiu i jeszcze drugie tyle 
przyjdzie mi spędzić w tym bajkowym mieście.

Nie jest tajemnicą, że dla pełnego obrazu współ-
czesnego świata i toczących się w nim procesów, 
dla zdobycia orientacji w społeczeństwie potrzeba 
obecnie znacznie więcej informacji, niż dotychczas. 
Podczas pracy w Ministerstwie Kultury Armenii, kiedy 
organizowałam wystawy, koncerty, oficjalne przyjęcia 
i inne wydarzenia, zdałam sobie sprawę z tego, że 
aby osiągnąć najlepsze wyniki w pracy, trzeba uczyć 
się za granicą, wymieniać doświadczeniem, poznać 
nowe metody działania w moim obszarze. 

Kiedy dowiedziałam się, że Program Kirklanda 
ogłosił kolejny konkurs, to zgodnie z radą mojej 

szefowej, od razu zaczęłam zbierać dokumenty. Na 
szczęście bardzo szybko otrzymałam pozytywną od-
powiedź. 

I tak przyszło mi organizować sobie życie w nie-
znanych dotąd warunkach, z nieznanymi ludźmi, 
mówić w nieznanym dotąd języku, daleko od rodziny  
i ojczyzny…

Z początku wszystko w Polsce wydawało mi się 
nowe i niezwykłe. 45 stypendystów z różnych krajów, 
przedstawicieli różnych kultur i profesji, miało stać się 
jedną rodziną. Z ośmiorgiem z nich przyjechałam do 
Wrocławia. Pamiętam z jakim niepokojem jechaliśmy 
autobusem te 3-4 godziny z Krakowa do miasta, gdzie 
czekało nas nowe życie, nowe wyzwania i trudności. 
Teraz jednak mogę w imieniu wszystkich naszych wro-
cławskich stypendystów powiedzieć, że już po pierw-
szych minutach kontaktu z naszym najbliższym przyja-
cielem i koordynatorem Urszulą Brodą, która prowadzi 
nas „za rękę” i gotowa jest pomagać w każdej sprawie 
o dowolnej godzinie dnia, nasz niepokój zniknął.

W swoim kraju ukończyłam Erewański Uniwersy-
tet Państwowy. obecnie studiuję na jednej ze star-

szych uczelni wyższych Europy Środkowej i Wschod-
niej, na Uniwersytecie Wrocławskim. Poznaję kulturę 
w Europejskiej Stolicy Kultury 2016 roku. Uniwersy-
tet Wrocławski jest jak piękna baśń, w której można 
znaleźć się w takich miejscach jak Aula Leopoldina 
z iluzjonistycznym malarstwem i bogatą sztukaterią, 
czy Kościół Uniwersytecki z przepięknymi freskami.

To dla mnie zaszczyt, że jestem „studentką” tego 
Uniwersytetu i głęboko wierzę, że Program Kirklanda 
i doświadczenie zdobyte w Polsce pomogą mi stać 
się wysoko wykwalifikowanym specjalistą. Uniwersy-
tet oferuje bowiem warunki, by nie tylko dobrze się 
uczyć, ale samemu tego bardzo chcieć.  

Diana Hovakimyan, Armenia

MIASTO – BAJKA
CZY WY TEŻ MACIE ULUBIONE MIEJSCA W SWOIM MIEŚCIE?
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Armenia i Polska mają podobnie 
bogatą i starą kulturę, jednak system 
edukacji w tych krajach zdecydowanie 
się różni. W Polsce większość wykła-
dowców prowadzi zajęcia praktycz-
ne (4-6 studentów w każdej grupie),  
w czasie których studenci odbywają 
ćwiczenia i biorą udział w dyskusjach. 
Student ma za zadanie wypowiadać 
się – nawet jeżeli nie ma racji, to go 
poprawią. Ale student nie ma prawa 
siedzieć bezczynnie! Ma myśleć, anali-
zować, porównywać, dyskutować i pró-
bować zastosować zdobytą wiedzę.

Dużą rolę w procesie edukacji od-
grywa bogata i unikalna biblioteka. 
Pomaga również to, że bez względu 
na to, czy jesteś studentem, czy ba-
daczem, profesorowie zawsze gotowi 
są omówić nurtujące cię problemy, 

podsunąć literaturę i zawsze odpowiada-
ją na emaile. Kiedy dowiadują się, że je-
stem cudzoziemką, zawsze interesują się 
tym, czy mam problemy z językiem (choć 
staram się zawsze mówić po polsku), 
zaś podczas pracy indywidualnej zawsze 
pytają, czy wszystko jest zrozumiałe. Ta-
kie podejście, traktowanie studenta jak 
wolnego obywatela i przyszłego partnera 
jest naprawdę zobowiązujące i jest źró-
dłem inspiracji. 

Student w Polsce jest cenny – to klasa 
uprzywilejowana, która korzysta z wielu przy-
wilejów i zniżek: w transporcie, w teatrach, 
muzeach, sklepach, ośrodkach fitness,  
a także nawet w niektórych restauracjach. 

Warto zaznaczyć, że Wrocław to „świę-
to, które ciągle trwa”. Wykłady, ćwiczenia, 
biblioteka, komunikacja miejska, konferen-
cje, a wieczorem wizyty w sklepach, potem 

Spotkanie grupy wrocławskiej z koordynatorem regionalnym i „najlepszą przyjaciółką”,  
Urszulą Brodą. Wszystkie fotografie w artykule nadesłane przez Dianę Hovakimyan

Spotkanie z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Adamem Jezierskim Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego
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gotowanie obiadu, pisanie esejów, szukanie w 
internecie literatury potrzebnej do projektu… 
tak upływa mój wrocławski dzień.  Jednym 
słowem Wrocław uczy mnie każdego dnia cze-
goś nowego, dając mi radość i jednocześnie 
poczucie odpowiedzialności za to, co zaczę-
łam, kiedy 17 września przybyłam do Polski. 

Reasumując, chcę podkreślić, że Wro-
cław to miejsce wspaniałe, nie tylko do 
nauki. Spotykają się tu różne kultury i na-
rodowości. To miasto pełne zadziwiających 
zdarzeń i różnorakich atrakcji. 

Spacer po Wrocławiu to jedna wielka przy-
jemność – bez przerwy znajdujesz nowe prze-

śliczne zakątki. Mam teraz nowe hobby – w wol-
ne dni wsiadam do tramwaju i jadę w nieznanym 
kierunku, jednocześnie próbując zapamiętać 
drogę. Wysiadam i piechotą wracam z powrotem, 
za każdym razem odkrywając kolejne, coraz pięk-
niejsze miejsca! 

ostrów Tumski z charakterystycznymi lam-
pami gazowymi, ulica Świdnicka, w której je-
stem po prostu zakochana i po której mogę 
spacerować godzinami; Rynek, gdzie znajduje 
się ulubiona przez wrocławskich stypendystów 
cukiernia i gdzie spotykamy się od czasu do 
czasu; ogród Botaniczny, hala Stulecia… tę li-
stę można ciągnąć w nieskończoność!     

Ostrów Tumski, katedra św. Jana Chrzciciela W Ogrodzie Botanicznym z koleżanką Katyą Bielyakovą z Białorusi
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2016 rok… zapamiętam go na całe 
życie. Rok istotnych zmian, rok trans-
formacji, rok w którym trzy razy zmie-
niłem swoje miejsce zamieszkania. 
Rozpoczął się bardzo dobrze! Byłem 
młodym, pracowitym facetem, któ-
ry nie ma nic przeciwko temu, żeby 
kilka godzin dłużej zostać w pracy,  
z przyjemnością pomoże ułożyć płytki 
w pobliżu biura; z radością przyjdzie 
w niedzielę i wyładuje z kolegą bar-
dzo ciężką szafę oraz sprzęt biurowy; 
nie boi się wziąć odpowiedzialności 
za działania innych pracowników. No 
i dostrzeżono mnie wreszcie w głów-
nym biurze mojej firmy we Lwowie  
i zaproponowano stanowisko kierowni-

cze. („Niech chwalą mnie moje usta”, 
jak mówi ukraińskie porzekadło.) Mu-
siałem wyjechać do Lwowa i zostawić 
w Łucku swoich kolegów i przyjaciół, 
których bardzo kocham. Nie była to 
łatwa sprawa, ale zrobiłem to.

A jednak „mojej radości nie było koń-
ca” — mam 25 lat i zaproponowano mi 
stanowisko zastępcy kierownika w głów-
nym biurze firmy. I choć niemal wszyscy 
dyrektorzy biur regionalnych są w mło-
dym wieku, być może 2-3 lata starsi, nie 
ma to znaczenia, nadal się tym cieszę. 
Mam 25 lat, moje wynagrodzenie pod-
niesiono do kilku tysięcy i zajmuję stano-
wisko kierownicze w biurze głównym we 
Lwowie! Jak mówiła moja babcia, „Igor, 

Igor Ius, Ukraina

LEPIEJ BYĆ „BIG BOSS” 
CZY ROZSZERZAĆ HORYZONTY 
I PRÓBOWAĆ ZMIENIAĆ ŚWIAT?

Stypendyści od początku pobytu świetnie się integrują. 
Wszystkie fotografie w artykule nadesłane przez autora artykułu
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trzymaj się tej pracy obiema rę-
kami.” Co mogło się przydarzyć 
jeszcze lepszego w tym w roku? 
Myślałem, że kolejne dobre wie-
ści przyjdą już po Nowym Roku. 
Ale w końcu marca 2016, kiedy 
zostałem zaproszony na rozmo-
wę kwalifikacyjną na Stypen-
dium Kirklanda zrozumiałem, 
że dobre nowiny jeszcze się nie 
skończyły.

Kiedy powiedziałem ojcu, 
że złożyłem wniosek na sty-

pendium Kirklanda, powie-
dział: „No, to loteria, ale od 
czasu do czasu pobawić się 
można”. Ale w czerwcu okaza-
ło się, że mój los na loterii, jak 
mówił ojciec, był właśnie tym 
szczęśliwym. Wygrałem sty-
pendium Kirklanda!!! Jeszcze 
trzy dni nie wierzyłem w to. Bo 
jak to? Mam wiele niedokoń-
czonych spraw na Ukrainie,  
w pracy jak zawsze „full ho-
use”, a na uniwersytecie mam 

swoją nieukończoną i nie 
obronioną pracę badawczą.  
Z jednej strony byłem naj-
szczęśliwszym człowiekiem na 
świecie, a z drugiej strony sta-
łem przed trudnym wyborem: 
pozostać na Ukrainie i dalej 
rozwijać się w swojej firmie, 
gdzie w przyszłości, jeśli się 
uda, może będę „Big Boss”, … 
lub – druga opcja – wyjechać 
do innego kraju, rozszerzyć ho-
ryzonty, zdobyć doświadczenia 

i wiedzę, zainwestować w roz-
wój osobisty i spróbować coś 
zmienić, na przykład świat .

Wybór był oczywisty, ale 
poczucie odpowiedzialności 
jeszcze wzrosło. "A co, jeśli 
nic z tego się nie uda? Jeśli 
spędzę tam tyle czasu nada-
remnie, stracę dobrą pracę  
i nic nie uda się zmienić?" Te 
myśli mnie nie opuszczały. Aby 
zmienić świat, trzeba zacząć 
od swojego kraju, a jak tam roz-
począć te zmianę, gdy na liście 
176 krajów uporządkowanych 
pod względem stopnia korup-
cji twoja ojczyzna zajmuje 176 
miejsce. A może to jest główne 
wyzwanie dla mnie? Czuję się 
„małym księciem”, który pla-
nuje iść w bój bez broni, tylko z 
wielkimi marzeniami. 

Dlatego właśnie z tymi 
wielkimi marzeniami znala-
złem się w rodzinie Kirklanda. 
I słowo „rodzina” jest idealne. 
Wiecie dlaczego? Bo z Wami, 
moi kochani, czuję się jak  
w domu, komfortowo i bez-
piecznie. Zawsze liczę dni do 
naszych spotkań integracyj-
nych i nieważne, jakie miasto 
nas będzie gościć (Wrocław, 

Kraków, Poznań, Warszawa 
czy mój już ojczysty Lublin), bo 
kiedy jestem z Wami, zawsze 
mi radośnie na duszy, jestem 
zawsze w dobrym nastroju, 
dajecie mi pozytywne emocje  
i niezapomniane wspomnie-
nia. I już teraz trudno mi so-
bie wyobrazić, że pod koniec 
czerwca będziemy musieli się 
rozjechać do swoich krajów.

Nasza komisja kwalifika-
cyjna ma talent – by widzieć 
ludzi nie tylko z zewnątrz, ale  
i od wewnątrz. Wszyscy Sty-
pendyści są bowiem wyjątkowi, 
ciekawi, intrygujący. Pracując 
w mojej poprzedniej firmie 
na Ukrainie, przyzwyczaiłem 
się do pracy w zespole. Dla-
tego często wyobrażam sobie 
jak my – Stypendyści, będąc  
w różnych miejscach, razem  
w zespole zmieniamy świat. Te-
raz ten świat naprawdę potrze-
buje pomocy. Może to brzmi 
dziwnie, śmiesznie i po dzie-
cięcemu, ale wierzę, że myśli 
materializują się i wszystkie na-
sze marzenia «will come true». 
Mamy wiele ważnych zadań, 
dlatego życzę wszystkim sukce-
sów. Kocham Was    Całą tegoroczna grupa Kirklandystów podczas Zjazdu w Warszawie.
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Inauguracja Programu 
 19 IX 2016
Uroczysta inauguracja Programu 
Kirklanda miała miejsce w auli Col-
legium Maius Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Gospodarzem spotkania 
był prof. dr hab. Armen Edigarian, 
prorektor ds. dydaktyki. Wykład 
inauguracyjny „Reformy instytucjo-
nalne w Polsce po roku 1989” wy-
głosił prof. dr hab. inż. Aleksander 
Noworól z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie. Stypendystów 
przywitali również Kazimierz Bar-
czyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Małopolskiego, który 
przypomniał historię powstania Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści oraz Przewodniczący Rady Mia-
sta, Bogusław Kośmider.

Tradycyjnym elementem in-
auguracji kolejnych edycji było 

przedstawienie wszystkim nowych 
stypendystów przez dyrektora pro-
gramowego PAFW Renatę Koźlic-
ką-Glińską oraz prezes Fundacji 
Liderzy Przemian, Agatę Wierzbow-
ską-Miazgę. Wśród gości obecny 
był konsul generalny USA Walter 
Braunohler.

Program orientacyjny 
w Krakowie
Jak co roku nowa grupa stypendy-
stów rozpoczęła swój pobyt w Pol-
sce 10-dniowym Programem orien-
tacyjnym. Na program merytorycz-
ny tradycyjnie składał się lektorat 
z języka polskiego prowadzony  
w dwóch grupach oraz cykl wykła-
dów i spotkań mających przybliżyć 
stypendystom współczesną Polskę. 
Stypendyści wysłuchali, między 
innymi wykładu nt. historii Polski 

KALENDARIUM WYDARZEŃ
I SEMESTRU ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Agata Wierzbowska-Miazga, Prezes Fundacji Liderzy Przemian podczas uroczystości powitania nowych stypendystów we 
wrześniu 2016. Fotografie w kalendarium pochodzą z archiwum Programu
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Wspólna fotografia na dziedzińcu UJ – w środku Dyrektor SEW i koordynator regionalny Programu Kirklanda, Jan Malicki

Uroczyste otwarcie Programu w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

prof. dr hab. Krzysztofa Zamorskiego, 
prezentacji dr Małgorzaty Musiał-Bro-
dawskiej przybliżającego współczesną 
Polskę oraz wykładu Adama Musiała: 
Odcienie tożsamości polskiej i polskie-
go patriotyzmu.

Uzupełnieniem wykładów akade-
mickich były spotkania w: 

Urzędzie Marszałkowskim Woje-•	
wództwa Małopolskiego, 
Krakowskim Parku Technolo-•	
gicznym z prezesem Wojciechem 
Przybylskim, który opowiadał 
m.in. czym jest strefa ekono-
miczna oraz o rozwoju małego 

biznesu w Polsce i sposobach 
jego wspierania,
Radiu Kraków, •	
sortowni odpadów w Baryczy, •	
Fundacji Stańczyka (http://www.•	
stanczyk.org.pl/), podczas które-
go rozmawiano nt. strażniczych 
działań organizacji, sposobach 
kontrolowania lokalnych władz i 
przystępnym sposobie udostęp-
niania tych informacji
Stowarzyszeniu Piękne Anioły •	
(http://www.piekne-anioly.org/) 
zajmującym się walką z ubó-
stwem dzieci poprzez remonto-
wanie im pokoi.

Nowym elementem były warsztaty 
dotyczące różnic kulturowych,  prowa-
dzone  w dwóch grupach przez  prof. 
dr hab. halinę Grzymałę-Moszczyń-
ską oraz dr Agnieszkę Trąbkę, pod-
czas których na konkretnych przykła-
dach omawiano proces akulturacji, 
zjawisko stresu akulturacyjnego dys-
kutowano, jak sobie radzić z szokiem 
kulturowym.

W ramach programu turystyczno-
kulturalnego stypendyści zwiedzili naj-
ważniejsze zabytki i atrakcje Krakowa: 
Katedrę na Wawelu, Kościół Mariacki, 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Rynek i Sukiennice oraz dzielni-
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cę Kazimierz wraz z Synagogą Remu, 
wzięli udział w uroczystym koncercie 
z okazji jubileuszu 25-lecia niepodle-
głości Ukrainy w Teatrze im. Juliusza 
Słowackiego a także spektaklu Arsze-
nik i stare koronki. Mieli także okazję 
zapoznać się z zabawami góralskimi 
podczas wieczoru pożegnalnego.

W ramach poznawania Małopolski 
odbyły się wycieczki do: 

oświęcimia, gdzie odbyła się pre-•	
zentacja miasta i projektów w Mię-
dzynarodowym Domu Spotkań 

Młodzieży oraz zwiedzanie byłego 
obozu  Koncentracyjnego Auschwit-
z-Birkenau 
Zatora •	 — prezentacja miasta  
i projektów realizowanych przez 
Gminę Zator (opis drogi do sukce-
su Doliny Karpia), zwiedzanie Za-
torskiej Strefy Aktywności Gospo-
darczej, spotkanie z prezesem fir-
my PRoTECh, produkującej kotły 
grzewcze nt. historii rozwoju fir-
my i jej współpracy z gminą oraz 
zwiedzanie tematycznego parku 
Zatorland.

Niedzicy •	 – zwiedzanie średnio-
wiecznego zamku w Niedzicy oraz 
spływ Dunajcem

Warsztaty integracyjne dla tegorocz-
nych stypendystów przygotowała  
i przeprowadziła Anna Jakowska, ko-
ordynator ds. promocji i działań post-
stypendialnych Programu Kirklanda. 
Warsztaty zostały połączone ze spotka-
niem informacyjnym, trwały 4 godziny. 

Celem warsztatu było: a) poznanie 
się stypendystów, b) poznanie Pro-

gramu, c) poznanie wymogów Progra-
mowych – obowiązków stypendystów, 
ważnych elementów i dat. Istotnym 
elementem przekazu było podkre-
ślenie, że stypendyści i absolwenci 
Kirklanda tworzą prestiżowe środo-
wisko, w którym za osobisty sukces 
uważa się powrót do kraju i działanie 
na rzecz rozwoju własnego kraju po-
chodzenia i społeczności lokalnej lub 
zawodowej. Na zakończenie stypen-
dystom pokazano filmik przedstawia-
jący kilka sylwetek absolwentów, któ-

Poznawanie kolejnych instytucji, organizacji i muzeów. Tym razem w Centrum Pieniądza  w Warszawie

Góralskie konkursy podczas imprezy integracyjnej w Krakowie – dopiero poznawaliśmy się na programie 
orientacyjnym
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rzy odnieśli sukces po powro-
cie do kraju pochodzenia.

Tegoroczną nowością było 
przeprowadzenie warszta-
tów nazywanych w progra-
mie orientacji „warsztatami 
rozwoju osobistego”. Warsz-
tat ten, oparty o narzędzia  
z dziedziny doradztwa za-
wodowego, miał na celu: a) 
dookreślenie przez stypendy-
stów głównych celów pobytu 
w Polsce w kontekście wła-
snego rozwoju zawodowego 
i planów życiowych, b) uświa-

domienie sobie własnego po-
tencjału wspierającego reali-
zację celów – przyjrzenie się 
swoim cechom, umiejętno-
ściom, wartościom i zaintere-
sowaniom, a także możliwym 
zagrożeniom dla realizacji 
celów w różnych obszarach, 
c) opracowanie indywidual-
nych kalendarzy naukowych 
z uwzględnieniem każdego  
z wydarzeń w ramach stypen-
dium (kalendarze te w bar-
dzo prostej postaci pozostały 
jako materiał do wypełnienia 

na początku roku akademic-
kiego). 

Szkolenie z pisania 
projektów  14-15 XI 2016
Tradycyjnie szkolenie z pisa-
nia projektów prowadził trener 
Michał Kaszyn, absolwent PK 
2006/07. Szkolenie zor ganizo-
wa ne było we Wrocławiu przed 
zjazdem wszystkich stypendy-
stów i prowadzone było w języku 
rosyjskim. Trener kolejno omawiał 
strukturę projektu, a uczestnicy 
pracowali nad nimi w oparciu o 
wcześniej przygotowany pomysł 
projektu np.: sformułowanie pro-
blemu  w planowanym projekcie, 
określanie celu i zadań projektu 
wg narzędzia SMART; harmono-
gramem, budżetem i oczekiwa-
nymi rezultatami.

Projekty, nad którymi pra-
cowali stypendyści:

Wprowadzenie metod in-1. 

teraktywnych w muzeum 
w mieście N.
Psychologiczno-socjalna 2. 

rehabilitacja w Żytomie-
rzu uczestników działań 
wojennych na wschodniej 
Ukrainie.

Walka z przemocą domo-3. 

wą w Łucku.
Poprawa wizerunku Brze-4. 

ścia jako miasta tury-
stycznego i rozpoznawal-
nego turystycznie.

Kolejne grupy prezentowały 
swoje projekty pod kątem po-
szczególnych elementów pro-
jektu. Trzeciego dnia trener in-
dywidualnie udzielał konsulta-
cji osobom zainteresowanym.

Halina Ashmiana i Vitalij Saiko podczas szkolenia z pisania projektów we Wrocławiu. 
Fotografia nadesłana przez Vitalija Saiko

Proces powstawania projektów podczas szkolenia prowadzonego przez 
Michała Kashyna. Fotografia nadesłana przez Vitalija Saiko
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Uczestnicy bardzo wyso-
ko ocenili pracę trenera, jak 
i efektywność szkolenia. We 
wszystkich 14 ankietach ewa-
luacyjnych uczestnicy wskaza-
li, że po zakończeniu szkolenia 
planują dopracować lub zmie-
nić swój projekt, korzystając 
ze zdobytych umiejętności, 
znaleźć partnera i starać się o 
sfinansowanie projektu.

Zjazd stypendystów we 
Wrocławiu  16-18 XI 2016
W dniach 16-18 listopada od-
był się we Wrocławiu pierwszy 
zjazd tegorocznej edycji Pro-
gramu Kirklanda. Stypendyści 
spotkali się z rektorem Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, prof. dr 
hab. Adamem Jezierskim oraz 
prorektorem ds. współpracy 
międzynarodowej, prof. Janem 

Burdukowiczem, wysłuchali 
wykładów prof. Jana Miodka  
i prof. Elżbiety Stadtmueller oraz 
odwiedzili Urząd Wojewódzki  
i Urząd Miasta Wrocławia, Ko-
legium Europy Wschodniej, 
Wrocławskie Centrum Wspiera-
nia organizacji Pozarządowych 
Sektor 3.0 i Fundację Wspiera-
nia organizacji Pozarządowych 
Umbrella. W ramach części kul-

turalno-turystycznej stypendy-
ści zwiedzili wrocławskie Stare 
Miasto, obejrzeli spektakl „Car-
men” w operze Wrocławskiej 
oraz wystawę “Kraj Rad. Fasa-
da i terror” w hali Stulecia. 

Spotkanie zostało wysoko 
ocenione przez uczestników. 
Najwyżej oceniono element in-
tegracyjny zjazdu, czyli wieczór 
na zamku w Wojnowicach, ale 
wysokie noty otrzymało także 

Na tarasie widokowym we Wrocławiu – w środku grupy Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Adam Jezierski. 
Foto: archiwum Programu

Harutyun Voskanyanw  Centrum Pieniądza w Warszawie. 
Fotografia nadesłana przez Vitalija Saiko



16

w w w . k i r k l a n d . e d u . p l

Spotkanie „Trzech Pokoleń” stypendystów z Ukrainy
Tegoroczne ukraińskie spotkanie „Trzech Pokoleń” odbyło się 
3 września w Winnicy. Jego współorganizatorem była Podolska 
Agencja Rozwoju Regionalnego, którą kieruje dwoje absolwen-
tów Programu — oleh Lewczenko (2009/10) i Natalia Welyczko-
(2012/13).

W spotkaniu wzięło udział 32 stypendystów i absolwentów, 
w tym 9 nowych Kirklandystów rocznika 2016/17. Absolwenci  
i stypendyści przyjechali na spotkanie z Kijowa, Charkowa, Dnie-
propietrowska, Mikołajewa, Chmielnickiego, Równego, Tarnopola, 
Lwowa, Żytomierza, a nawet z Tureckiego miasta Antalyia (jedna z 
absolwentek z wykłada obecnie na uczelni ekonomicznej w Turcji).

Program spotkania obejmował nie tylko wymianę doświad-
czeń między absolwentami i nowymi stypendystami, ale także 

spotkanie z rektorem Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, prof. 
Adamem Jezierskim (na sty-
pendystach ogromne wraże-
nie zrobiła bezpośredniość, 
przystępność i erudycja rek-
tora) oraz wykład prof. Jana 
Miodka i prezentacja Kole-
gium Europy Wschodniej.

Zjazd stypendystów 
w Warszawie  25-27 I 2017
W dniach 25-27 stycznia 2017 
roku odbył się kolejny, warszaw-
ski zjazd tegorocznych stypen-
dystów. Spotkanie w Warszawie 
zostało przygotowane przez Stu-
dium Europy Wschodniej UW. 
Podczas spotkania stypendyści 

mieli okazję wysłuchać wykładu 
dr Andrzeja Raczko (Doradca 
Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego, b. minister finansów RP) 
i zwiedzić Centrum Pieniądza 
NBP im. Sławomira S. Skrzypka; 
spotkać się z wicemarszałkiem 
Sejmu Ryszardem Terleckim  
i zwiedzić Sejm RP oraz spotkać 
się z przedstawicielami Depar-
tamentu Wschodniego Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych 
– m.in. z Dyrektorem Rafałem 
Poborskim. Ważnym elemen-
tem programu było spotkanie w 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, podczas którego sty-
pendyści zapoznali się z histo-
rią powstania Fundacji oraz z 
jej programami, m.in. Study To-
urs to Poland, Programem RITA 
oraz fundacją Techsoup. Spo-
tkanie było okazją do prezen-
tacji badań przeprowadzonych 
w ramach Kirkland Research 
przez Wiktora Trynczuka oraz 
wręczenia mu dyplomu ukoń-
czenia stypendium. Na część 
kulturalno-turystyczną zjazdu 
złożyły się zwiedzanie Muzeum 
Powstania Warszawskiego 
oraz spektakl w Teatrze Roma 
„Mamma Mia!”.

Agata Wierzbowska-Miazga, Viktor Trynchuk i Renata Koźlicka-Glińska zaraz po wręcze-
niu Viktorowi dyplomu ukończenia Programu Kirkland Research. Warszawa, styczeń 2017
Foto: archiwum Programu

Z ŻYCIA ABSoLWENTÓW

Rozmowy i wspomnienia podczas Spotkania Trzech Pokoleń w Winnicy. 
Foto: archiwum Programu
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prezentację poświęconą pamięci histo-
rycznej z udziałem absolwenta Progra-
mu, pisarza, dziennikarza i historyka, 
oleksandra Zinchenki (2009/10). Pre-
zentacja ta odbyła się w ramach Pol-
sko-Ukraińskiej Platformy Dyskusyjnej 
(organizowanej od ponad roku przez 
Podolską Agencję Rozwoju Regionalne-

go przy współpracy Konsulatu General-
nego RP w Winnicy). 

Z ramienia Konsulatu Generalnego 
RP w Winnicy na spotkaniu był obecny 
zastępca konsula generalnego, Prze-
mysław Szymański, oraz wicekonsul 
Wojciech Mrozowski. Program Kirklan-
da reprezentowała Anna Więcek, koor-

dynator ds. organizacyjnych.

Spotkanie absolwentów 
rocznika 2006/2007
W dniach 1-2 października z okazji 
10-lecia uczestnictwa w Programie 
Kirklanda odbyło się w Tbilisi spotka-
nie, na które przybyło 11 absolwentów 
rocznika 2006/07. Inicjatorami i orga-
nizatorami spotkania był  Aleksander 
Rusetskiy i oksana Alpern. Ich pomy-
słem było, by zobaczyć się po 10 la-
tach, wymienić informacjami o swoich 
aktualnych zainteresowaniach zawo-
dowych i zastanowić się, co wspólnie 
można robić i jak wykorzystać istnieją-
cy potencjał ludzki. Głównym tematem 
spotkania w dużej mierze były wspo-
mnienia, co stypendystom najbardziej 
utkwiło w pamięci lub wspomnienia 
z czasów studiów, jakie zmiany w ży-
ciu przyniósł Program Kirklanda, jak 
wpłynął na życie uczestników. Sporo 
czasu poświęcono również omówieniu 
możliwości realizowania wspólnych 

projektów. Spotkanie – obok radosnego 
świętowania – miało też oczywiście cha-
rakter roboczy. organizatorzy przygotowali 
broszurę z informacjami nt. aktualnych lo-
sów rocznika programu Kirlanda 2006/07 
(przygotowanie jej poprzedzone zostało 
ankietą, przeprowadzoną wśród absol-
wentów tego rocznika). Powstała również 
poświęcona spotkaniu grupa na FB.

oprócz organizatorów do Tbilisi przyje-
chali: oleg Zhovtanetskiy, Nadia Chuba, 
Alina Kernycka-Bojchuk, Natalia horin 
ze Lwowa, Inna Jarulina z Kaliningradu, 

Iryna Lapshyna z oxfordu, Iryna Mazak  
z orchus (Dania), Denis Sheiko z Irlandii 
i Dina Ananian z Armenii. W spotkaniu 
wziął również udział Volodymyr Abramyuk 
(PK 2011/12) jako operator kamery oraz 
absolwenci gruzińscy: David Kandre-
vich i Sophia Khoperska (PK 2004/05)  
i Nicoloz Legashvili (PK 2007/08).

W wyniku spotkania Administratoro-
wi Programu zostały zgłoszone 2 wspól-
ne inicjatywy. W grudniu 2016 r. Ksenia  
Alpern przysłała Uli Sobieckiej dwa zapy-
tania projektowe: stworzenie czasopisma 

Marian Mańko z Ukrainy podczas  Spotkania Trzech Pokoleń  
w Winnicy. Foto: archiwum Programu

Spotkanie Absolwentów rocznika 2006/2007 w Tbilisi, październik 2016.  
Fotografia nadesłana przez Oksanę Alpern
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naukowego wydającego prace 
naukowe absolwentów (w zało-
żeniu półrocznika) oraz obozu 
dla dzieci Kirklandystów w lipcu 
2017 r. w Gruzji.  

obszerniejsza relacja ze spo-
tkania na stronie 23

Wizyta studyjna dla 
absolwentów Programu
Kirklanda
W ramach Programu Study To-
urs to Poland w dniach 13-19 
listopada została zrealizowana 
wizyta studyjna dla ekspertów 
z zakresu ekonomii. W wizycie 
wzięło udział 11 absolwentów 
Programu Kirklanda z różnych 
roczników.

Tematem spotkania był me-
chanizm transformacji i polity-
ka ekonomiczna. Absolwenci 
mieli okazję do spotkania zna-
komitych ekonomistów (prof. 
Stanisław Gomułka, dr Christo-
pher hartwell, prezes Centrum 
analiz Społeczno — Ekonomicz-
nych CASE), wizyty w Centrum 
Transferu Technologii CITTRU 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
w Krakowskim Parku Technolo-
gicznym oraz udziale w pierw-
szym światowym szczycie open 

Eyes Economy Summit (oEES). 
Jego tematyka dotyczyła trzech 
przenikających się kwestii: biz-
nesu, kultury i miasta. Była to 
pierwsza edycja forum poświę-
conego ekonomii wartości. 
Przedstawiciele najbardziej in-
nowacyjnych przedsiębiorstw, 
naukowcy i działacze społeczni 
rozważali problemy związane  
z rozwojem społecznym i gospo-
darczym. organizatorami tego 
przedsięwzięcia była Fundacja 
Gospodarki i Administracji Pu-
blicznej (Fundacja GAP), Miasto 
Kraków oraz Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie (UEK). 
Wśród prelegentów byli obecni 
m.in.: Danuta hübner, Simon 
Tay, Natalie hahn (IKEA), Jerzy 
hausner (UEK), Jenifer Clark 
(Skanska), harm Goosens (Uni-
lever), prof. Adam Rotfeld (były 
Minister Spraw Zagranicznych), 
Akiko okabe Podczas konfe-
rencji odbyło się spotkanie ab-
solwentów Programu Kirklanda  
z prof. Markiem Belką.

Konferencja we Lwowie 
18-19 XI 2016
organizowana przez Ambasadę 
RP (już po raz dziesiąty) konfe-

rencja skupiająca ukraińskich 
absolwentów różnych progra-
mów stypendialnych w Polsce 
odbyła się w tym roku we Lwo-
wie w dniach 18-19 listopada. 
Program Kirklanda (oraz Funda-
cję Liderzy Przemian) reprezen-
towały Agata Wierzbowska-Mia-
zga i Urszula Sobiecka. Celem 
konferencji była prezentacja 
osiągnięć absolwentów polskich 
programów stypendialnych oraz 
integracja tego środowiska.

Pierwszego dnia miały 
miejsce spotkania literackie 
i teatralno-filmowe, czyli pre-

zentacja osiągnięć stypendy-
stów Gaude Polonia w dziedzi-
nie literatury, przekładu  oraz 
teatru alternatywnego i filmu.

W drugim dniu konferencji 
zaprezentowane zostały różne 
oferty stypendialne, ale głównym 
elementem spotkania był ciąg 
dalszy prezentacji osiągnięć sty-
pendystów różnych programów, 
w tym Programu Kirklanda. Spo-
śród 15 różnych stypendystów 
swoje prezentacje przedstawiło 
troje Kirklandystów: Vasyl Gu-
meniuk (2009/10), który pre-
zentował stworzenie systemu 

e-rejestracji w urzędzie we wsi 
Krukiwszczyna pod Kijowem; 
oksana Chorna (2006/07) – 
prezentacja dotycząca jej po-
mocy dla żołnierzy walczących 
na froncie i oksana Diadko 
(2014/15) – prezentacja doty-
cząca prowadzonych przez nią 
badań nt. barier dla kobiecej 
przedsiębiorczości w Polsce  
i w Ukrainie.

W sumie w konferencji (w róż-
nych częściach programu) wzięło 
udział 35 stypendystów Kirklan-
da, którzy reprezentowali 14 róż-
nych roczników Programu.

Mechanizm transformacji i polityka ekonomiczna to tematyka wizyty studyjnej, w której wzięło udział 11 stypendystów różnych rocz-
ników. Pośrodku grupy stoi Marek Belka, były Prezes Rady Ministrów, profesor nauk ekonomicznych, urzędnik w międzynarodowych 
instytucjach finansowych.Foto: archiwum Programu
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Międzynarodowe Centrum 
Badań Bałtycko-Czarno-
morskich
Zeszłoroczna absolwentka Iry-
na Vereshchuk, z pomocą or-
ganizacyjną Natalii Zubchenko 
(również absolwentki rocznika 
2015/2016) powołała do ży-
cia Międzynarodowe Centrum 
Badań Bałtycko-Czarnomor-
skich (http://centrebbs.org). 

Centrum ma na celu stworze-
nie platformy odpowiedzialnej 
dobrosąsiedzkiej współpracy  
i wypracowanie nowocze-
snych narzędzi osiągania 
konsensusu w Regionie. 
Platforma  ma funkcjonować 
zarówno na poziomie elit po-
litycznych najwyższego szcze-
bla („Rady Starszych”) jak  
i na poziomie elit intelektual-

nych, dzięki czemu ma stano-
wić unikalną syntezę wiedzy  
i doświadczenia fachowców  
w dziedzinie realnej polityki 
oraz ekspertów ze świata na-
uki i kultury. Udział w przed-
sięwzięciu zadeklarowali m.in. 
Gienadij Burbulis, Wiktor Jusz-
czenko, Bronisław Komorow-
ski, Leonid Krawczuk, Leonid 
Kuczma, Aleksander Kwa-

śniewski, Vytautas Landsber-
gis, Peteru Lucinschi, Arnold 
Rüütel, Stanisłau Szuszkie-
wicz i Lech Wałęsa. organiza-
torki podkreślają, że liczą na 
udział Absolwentów Programu 
Kirklanda w tej inicjatywie. 

1 grudnia 2016 r. w Kijowie 
odbyło się pierwsze Forum Bał-
tycko Czarnomorskie z udziałem 
większości ww. gości. Uczest-
nicy Forum podpisali oświad-
czenie o gotowości współpracy 
na rzecz pokoju i stworzenia 
platformy dialogu między eks-
pertami, politykami i naukow-

cami Regionu. Podpisy pod do-
kumentem złożyli również Wal-
dis Zatlers (Łotwa) i Lech Wa-
łęsa. Forum współorganizowali 
Instytut Prezydenta W. Jusz-
czenki oraz moskiewskie Cen-
trum Politologiczne „Strategia”. 
Wśród zaproszonych ekspertów 
i dziennikarzy byli Kirklandyści: 
Dimitri Awaliani z Gruzji i Ro-
man Sydorchuk z Ukrainy.  

(Artykuł Dmitria Awaliani: 

http://factcheck.ge/article/kie-

vshi-qhophilebis-klubi-daarsda/

Uczestnicy Forum Bałtycko-Czarnomorskiego. Od lewej stoją: Wytautas Landsbergis, Szef Sejmu Litwy (1992, 1996-2000), Arnold 
Rüütel Prezydent Estonii (2001-2006), Stanisław Szuszkiewicz, Szef Rady Najwyższej Białorusi (1991-1994), Leonid Kuczma, Prezy-
dent Ukrainy (1994-2004), Giennadij Burbulis, Sekretarz stanu Federacji Rosyjskiej Pierwszy wicepremier Rosji (1991-1992), Leonid 
Krawczuk, Prezydent Ukrainy (1991-1994), Wiktor Juszczenko Prezydent Ukrainy (2005-2010), Peter Lucinschi, Prezydent Mołdawii 
(1996-2001). Fotografia nadesłana przez Natalię Zubczenko

Dr Iryna A. Vereshchuk – Stypen-
dystka Programu Kirklandaroczni-
ka 2015/2016. Założycielka oraz 
Prezes Międzynarodowego Cen-
trum Badań Bałtycko-Czarnomor-
skich. Prawnik, doktor w dziedzinie 
administracji publicznej. oficer Sił 
Zbrojnych Ukrainy. Najmłodszy mer 
miasta Rawa Ruska (2010-2015). 
Studiowała w Państwowej Akademii 

Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy. W ramach 
Stypendium Kirklanda studiowała w Krajowej Szkole Admini-
stracji Publicznej w Warszawie, gdzie obroniła pracę zatytuło-
waną: „Udział społeczeństwa w kształtowaniu polityk publicz-
nych na szczeblu lokalnym. Wybrane zagadnienia”.
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Być może Lublin wygląda mniej efektownie na tle tak 
bogatych w zabytki kultury i historii miast jak Wrocław, 
Warszawa, Poznań czy Kraków, ale jest to miasto wyjąt-

kowe, a ja się w nim zakochałem. Wystarczył nam jeden tydzień, 
żeby zrozumieć, że Lublin zmieni nas i przyniesie wiele dobrych 
emocji. odbywa się tu wiele wydarzeń kulturalnych i naukowych. 
Chcę jednak opowiedzieć o dwóch wydarzeniach, które najbar-
dziej mnie zachwyciły.

Pierwsze z nich to Polski Kongres Przedsiębiorczości, któ-
ry odbył się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Nie uda-
ło się nam na niego zarejestrować, zatem przyszliśmy bez 
żadnego zgłoszenia. organizatorzy z radością nas przyjęli, 
przygotowali nam karty uczestników kongresu, opowiedzieli 
o ciekawych sektorach i zagadnieniach, jakie będą omawia-
ne, zaprosili na koncert w Filharmonii Lubelskiej, a także na 
uroczystą kolację, podczas której już nieformalnie można 
było porozmawiać z uczestnikami i organizatorami Kongre-
su. W Kongresie brali udział szefowie największych przed-
siębiorstw w Polsce, przedstawiciele instytucji państwowych 

Igor Ius, Ukraina

LUBLIN – MIASTO INSPIRACJI
(O CZYM SAM ZDĄŻYŁEM SIĘ JUŻ PRZEKONAĆ)

Balony stojące przed Lubelskim Centrum Konferencyjnym promujące Polski Kongres Przedsiębiorczości.  
Fotografie w artykule nadesłane przez Igora Iusa
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oraz szefowie działów odpowiedzialnych za rozwój przedsię-
biorczości w Polsce. I jak mogłoby tu nie być Stypendystów 
Kirklanda?  Dwa dni obecności na kongresie zorganizowa-
nym na takim poziomie przyniosło nam więcej korzyści, niż 
rok na uniwersytecie.

Z każdym dniem Lublin coraz bardziej potwierdza status 
miasta wysokiej kultury. odbywa się tyle wydarzeń kultural-
nych, że nie dajemy rady wszystkiego zobaczyć. Byliśmy pod 
dużym wrażeniem koncertu 18-letniego muzyka z USA, Erika 
Lu. Filharmonia Lubelska była wypełniona po brzegi. Ludzie 
siedzieli na schodach, niektórzy stali, a dla 160 osób (sam 
policzyłem), których organizatorzy nie chcieli wypędzać  na 
dwór, znalazły się miejsca na samej scenie. Rzeczywiście, na 
małego geniusza-muzyka w Lublinie czekało wielu meloma-
nów! Uderzyło nas to, że organizatorzy tak bardzo szanują 
ludzi i doceniają ich chęć posłuchania utworów Schuberta, 
Chopina, Mozarta, że nie wyrzucają nikogo na ulicę nawet 
przy tak pełnej sali. W filharmonii innego miasta pewnie po-Koncert w Filharmonii Lubelskiej, wyjątkowo gościnnej i życzliwej instytucji kultury 

Selfie…  Selfie…  Selfie…  
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wiedzieliby „przepraszamy, 
ale niestety nie ma wolnych 
miejsc”. W Lublinie, jednak 
w każdej sytuacji obowiąz-
kowo wpuszczą wszystkich 
zainteresowanych. 

o naszym życiu w Lublinie 
można by pisać długo, nie 
starczyłoby całego „Biuletynu 
Kirklanda”, więc na razie ogra-
niczymy się do tych kilku aka-
pitów i kilku zdjęć…   

Wywiad na żywo w Radiu Lublin: „Wrażenia obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji z życia 
studenckiego w Polsce oraz pobytu na Programie Kirklanda” (Igor Ius, Halina Ashmiana, 
Ilya Khorshev)

Dimitri Avaliani, Gruzja
Stypendysta rocznika 2015/2016

Jeszcze podczas mojego pobytu w Polsce złożyłem wniosek do kon-
kursu na stanowisko redaktora naczelnego gruzińskiej strony inter-
netowej Factcheck.ge. Jest to projekt znanego w Gruzji NGo – Gru-
zińskiego Stowarzyszenia Reform. Wygrałem ten konkurs i myślę, że 
również dzięki udziałowi w programie Kirklanda już na drugi dzień po 
powrocie do Gruzji zacząłem pracować. 

Głównym celem Factcheck.ge jest monitorowanie oświadczeń 
polityków i członków rządu, a także realizacji obietnic przedwyborczych. Praca jest bardzo 
ciekawa, i co ważne, przydatna dla społeczeństwa i kraju. 

Po powrocie do domu poznałem także kilka ciekawych osób – Polaków mieszkających  
w Gruzji, w tym pracowników ambasady. Mam nadzieję, że podtrzymam te kontakty.

Oleh Hladchuk, Ukraina
Stypendysta rocznika 2015/2016

Po powrocie ze stypendium wróciłem do mojej poprzedniej pracy, 
tyle że z nowym entuzjazmem i z nowymi pomysłami! Nadal pra-
cuję w dziedzinie ochrony środowiska i próbuję wdrożyć zdobyte 
doświadczenia na Ukrainie, zwłaszcza we Lwowie. Między innymi 
byłem zaangażowany w prace komisji konkursowej zajmującej się 
wyborem inwestorów, którzy mieliby wybudować kompleks zakła-

dów sortowania i przetwarzania odpadów w obwodzie lwowskim. 
Byłem także inicjatorem i wykonawcą opracowań kilku wspólnych transgranicznych polsko-

ukraińskich projektów w dziedzinie zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego i rozwoju elek-
tromobilności na terytoriach przygranicznych Polski i Ukrainy w ramach programu PL-BY-UA 
2014-2020. Takie inicjatywy byłyby niemożliwe bez współpracy z polskimi partnerami. 
Chcę zatem serdecznie podziękować Programowi Kirklanda za zdobyte doświadczenia  
i tchnięcie „świeżego oddechu” w moje życie zawodowe! Pozdrawiam serdecznie!

Po powrocie ze stypendium
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1-2 października 2016 roku w słonecz-
nej stolicy Gruzji Tbilisi odbył się zjazd ab-
solwentów Programu Kirklanda rocznika 
2006/2007. Nieprzypadkowo została wy-
brana ta data, bo równo 10 lat wcześniej 
zaczęliśmy naukę na uczelniach wyższych 
w Polsce. 

Było wtedy nas 52 uczestników z 8 krajów. 
Przygotowując się do spotkania w Gruzji, za-

częliśmy poszukiwać się na wzajem i bardziej 
szczegółowo dowiadywać się, co się wydarzy-
ło w ciagu ostatnich 10 lat – jak się potoczyły 
nasze losy, co z karierą, życiem zawodowym 
i prywatnym. Poprosiliśmy wszystkich o wy-
pełnienie krótkiej ankiety i dzięki temu uda-
ło się nam wydać broszurę, w której zostały 
umieszczone zebrane wiadomości: czym się 
dzisiaj zajmuję, w czym mogę pomóc innym 

Oksana Alpern, Ukraina

10 LAT PO UKOŃCZENIU 
PROGRAMU KIRKLANDA 
ZJAZD ABSOLWENTÓW ROCZNIKA  
2006/2007 W GRUZJI

Polecamy Państwa uwadze ciekawą publikację: 

„Polityka wschodnia Rzeczpospoli-
tej Polskiej przed i po 2015 roku” 

Jest to praca zbiorowa pod redakcją Tigrana 
ohanyana, absolwenta Programu Kirklanda 
2013/2014. 

Książka została dofinansowana przez Fun-
dusz Wyszehradzki oraz przez Wydział Nauk Po-
litycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwer-
sytetu Warszawskiego. 

Poza Tigranem, wśród autorów zamieszczo-
nych w publikacji artykułów jest jeszcze dwoje 
naszych absolwentów — Irina Tkeshelashvili (Gru-
zja, 2008/09) i Jan Markav (Białoruś, 2013/14), 
a recenzentem była m.in. Elena Kucheravaya 
(Rosja, PK 2005/06). Link do publikacji na stro-
nie wydawnictwa — http://wydawnictwadrugie.
pl/?post_type=wydarzenie&p=1566
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osobom, jak podzielić się wiedzą i do-
świadczeniem, czego potrzebowałbym od 
innych uczestników. 

Do Tbilisi przyjechało nas 10 osób  
z różnych krajów Europy – oleg Zhovtanet-
skiy, Nadia Chuba, Alina Kernycka-Bojchuk 
oraz Natalia horin ze Lwowa, Inna Jaruli-
na z Kaliningradu, Iryna Lapshyna z oxfo-
dru, Iryna Mazak z Aarchus (Dania), Denis 
Sheiko z Irlandii, autorka danego artykułu 
Ksenia Alpern z Warszawy, Dina Ananian 
z Armenii. Na miejscu nas gościł Alek-
sandr Rusetskiy, nasz absolwent z Gruzji,  
w swoim domu gościnnym o nazwie Under-

ground. Zaszczyciły nas swoja obecnością 
p. Agata Wierzbowska, prezeska nowej 
Fundacji Liderzy Przemian, administratora 
Programu Kirklanda oraz Urszula Sobiecka, 
dyrektor Programu Kirklanda, która pamię-
ta szczegółowo każdego absolwenta, nie 
tylko naszego rocznika, ale też wszystkich 
pozostałych. Spotkaliśmy się też z Tornike 
Bziavą – jednym z naszych absolwentów  
z Gruzji, który uczył się w Polsce w szkole 
Andrzeja Wajdy, a teraz jest już znanym re-
żyserem i aktorem gruzińskim.

Dużo więcej osób chciało przyjechać, 
ale z różnych powodów im się to nie udało, 

Uczestnicy spotkania absolwentów – między stypendystami Urszula Sobiecka i Agata Wierzbowska-
Miazga z biura Programu Kirklanda

Publikacja przygotowana specjalnie na zjazd przez Oksanę Alpern 
i Aleksandra Rusetskiego
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chociaż wspierali nas myśla-
mi. Podczas oficjalnej części 
spotkania udało się połączyć 
przez Skype z innymi absol-
wentami naszego rocznika  
z Polski, Litwy, Ukrainy.

Głównym tematem spo-
tkania były oczywiście wspo-
mnienia – rozmawialiśmy o 

tym, co najbardziej zapamię-
taliśmy z czasów studiów, ja-
kie zmiany w życiu przyniósł 
Program Kirklanda, co by 
się nie zdarzyło, gdyby nie 
uczestnictwo w Programie. 
Wypowiedzi były rożne, ale 
najważniejsze było to, że czu-
liśmy się wspólnotą rodziną, 

Główni organizatorzy: Oksana Alpern i Aleksandr Rusetskiy za „stołem prezydialnym” razem z dziećmi Aleksandra

Jak miło spotkać się po 10 latach wspólnej przygody w Polsce ...

Aleksandr dumnie przedstawiał kolejnych rosnących kandydatów  
do Programu
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przyjaciółmi i partnerami do 
współpracy. 

Mówiliśmy również o no-
wych wspólnych projektach  
i możliwościach ich wspólnej 
realizacji. Dużo daliśmy sobie 
nawzajem – rodzinnego ciepła, 
uśmiechu, wspomnień i siły do 
realizacji swoich celów.

oprócz spotkań mieliśmy 
zróżnicowany program kultu-
ralny – odwiedziliśmy antycz-
ne miasto Mccheta, jedno 
z najstarszych miast Gruzji, 

które było stolicą gruzińskiego 
Królestwa Iberii od III wieku 
p.n.e. do V wieku n.e. Teraz 
jest miejscem, gdzie oprócz 
zabytków znajdują się liczne 
galerie i sklepy z rękodziełem. 
odwiedziliśmy też słynny mo-
nastyr Dżwari z VI wieku, który 
w godzinach zmierzchu wyglą-
dał bardzo tajemniczo, gdzie 
mogliśmy podziwiać cudną 
panoramę z ujściami rzeki 
Aragry i Kury oraz sylwetki gór  
w zachodzącym słońcu. 

Jako że mieszkaliśmy w Tbi-
lisi, mieliśmy okazję dokładnie 
zwiedzić miasto i poznać jego 
różne ciekawe zakątki. Położo-
ne jest na wzgórzach i z każ-
dego miejsca  widać niesamo-
wite widoki i obrazy.

Na nasze spotkanie zostali 
zaproszeni absolwenci z Gruzji 
z innych roczników. Miło było 
nam zapoznać się z Sofią i Da-
widem, których wcześniej nie 
znaliśmy. Mieliśmy czas, by ze 
sobą spokojnie porozmawiać, 
opowiedzieć sobie, czy się zaj-

mujemy. To też może zapocząt-
kować nowe wspólne działania. 

Ukoronowaniem całości był 
piękny tort z logo Programu – 
pyszny i słodki jak nasze wspo-
mnienia.

A kiedy Twój rocznik ob-
chodzi kolejną rocznicę – 5, 
7, 10, a może więcej lat? Co 
wiesz o swoich przyjaciołach  
z czasów studiów? Czy utrzy-
mujesz kontakt z absolwenta-
mi ze swego rocznika? Gdzie 
wymarzysz sobie z nimi spo-
tkanie i w jakim celu?   

… i biesiada w gościnnym domu Aleksandra

 Był też specjalny tort…
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PROGRAM STYPENDIALNY IM. LANE’A KIRKLANDA 

wspiera liderów i specjalistów z Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, przy-
znając im stypendia na roczne studia uzupełniające w Polsce.

Program działa od 2000 roku. Dzięki niemu ponad 700 osób rozwinęło swoje 
umiejętności zawodowe, co umożliwiło im np. wprowadzenie norm ISo w Urzędzie 
Miejskim w Berdiańsku, ożywić lokalne muzeum w Zasławiu czy stworzyć kliniki 
prawne na białoruskich uniwersytetach.

Program skierowany jest do absolwentów wyższych uczelni mających co naj-
mniej 2 lata doświadczenia zawodowego. Młodym ludziom, chcącym aktywnie 
uczestniczyć w rozwoju demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego 
w swoich krajach i w Regionie, Program oferuje studia w dziedzinach: ekonomia  
i zarządzanie, administracja / zarządzanie (biznes, NGo, kultura, ochrona środo-
wiska, służba zdrowia), administracja publiczna (rządowa i samorządowa), prawo, 
nauki społeczne (socjologia, psychologia społeczna), nauki polityczne i stosunki 
międzynarodowe, polityka rozwojowa i pomoc humanitarna. Uzupełnieniem stu-
diów jest co najmniej dwutygodniowy staż w polskich instytucjach. 

Fundatorem Programu Kirklanda jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,  
a jego administratorem Fundacja Liderzy Przemian.  Więcej informacji o Programie 
można uzyskać na stronie: www.kirkland.edu.pl

od września 2016 r. uruchomiona została nowa, pilotażowa ścieżka w ramach 
Programu Kirklanda o nazwie Kirkland Research Program. oferuje ona krótko-
terminowe staże badawczo-naukowe dla osób mających już ugruntowaną pozycję 
naukową. W ramach jednosemestralnych studiów obowiązuje stypendystów indy-
widualna praca naukowa pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem 
ma być przygotowanie artykułu naukowego. 


