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rzy okazji publikacji niniejszego numeru Biuletynu chcemy podzielić się z Wami dużą dla nas radością. Program Kirklanda
się rozwija! Wiosną 2016 roku powstała nowa fundacja – specjalnie dedykowana do administrowania dwoma dużymi i
zasłużonymi już programami finansowanymi przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, które mają podobną misję i
podobny zasięg działania. Chodzi o Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda oraz o Program Study Tours to Poland.
W ramach nowopowstałej Fundacji Liderzy Przemian oba programy zyskają przestrzeń do szerszej współpracy i rozwoju. Wspiera nas w tym Agata Wierzbowska-Miazga, Prezes Zarządu Fundacji. Mamy też nowy lokal – zapraszamy w odwiedziny w Aleje Jerozolimskie! Więcej o nowej Fundacji przeczytacie na str 2.
Przez ostatnie kilka lat świetnie naszym Programem administrowała Fundacja Edukacja dla Demokracji. Zawsze otrzymywaliśmy tu wsparcie i pomoc przy różnych większych działaniach czy trudnościach. Doceniamy tę kilkuletnią współpracę i cieszymy
się, że w ramach Rady nowej Fundacji Liderzy Przemian nadal nas wspiera wieloletnia Prezeska FED Justyna Janiszewska, która
obecnie szefuje Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
W obecnym Biuletynie jak zwykle znajdziecie informacje o bieżących działaniach, aktualnych stypendystach i projektach naszych absolwentów. Bardzo polecamy uwadze ciekawie opisane działania zeszłorocznych stypendystów, którzy zrealizowali aż trzy
projekty!
Życzymy miłej lektury!
Redakcja
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Agata Wierzbowska-Miazga
Prezes Fundacji Liderzy Przemian

FUNDACJA LIDERZY PRZEMIAN –
NOWY ETAP ŻYCIA PROGRAMU KIRKLANDA
Agata Wierzbowska-Miazga
Z wykształcenia etnograf i politolog.
Przez 15 lat pracowała jako analityk
w Ośrodku Studiów Wschodnich - polskim thintanku, pracującym na potrzeby
administracji państwowej. Jej pasją od
początku była Białoruś - jeszcze jako studentka prowadziła tam badania dotyczące kwestii tożsamości poszczególnych
grup narodowych i relacji między nimi.
Potem bardziej wciągnęła ją polityka.
Ostatnie pięć lat w OSW badała relacje
Rosji z sąsiadami. Dzięki temu wiele podróżowała po Europie Wschodniej, Kaukazie i Azji Centralnej. Wśród państw pochodzenia Kirklandystów nie była tylko
w Azerbejdżanie, co ma nadzieję wkrótce
nadrobić. Od ponad 10 lat współpracowała z Polsko-Amerykańską Fundacją
Wolności jako ekspert przy programach
Study Tours to Poland i RITA.

R

ozpoczynająca się właśnie
kolejna edycja programu im.
Lane’a Kirklanda ma nowego
administratora – Fundację Liderzy
Przemian. Fundacja została powołana w lutym br. przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności, by powierzyć jej dwa programy skierowane do
młodych liderów Europy Wschodniej,
Kaukazu i Azji Centralnej – program
stypendialny im. Kirklanda i program
Study Tours to Poland.
Programu Kirklanda nie trzeba
Wam przedstawiać. Study Tours to Poland to wizyty studyjne dla profesjonalistów i studentów. STP dla profesjonalistów to około tygodniowe pobyty, które dają możliwość przedstawicielom
różnych grup zawodowych poznania
dzisiejszej Polski oraz jej doświadczeń,
rozwiązań prawnych i instytucjonalnych w konkretnych dziedzinach. Wizy-

Zespół Fundacji Liderzy Przemian w niemal pełnym składzie. Stoją od lewej: Anna Jakowska i Joanna Stanisławska (Program Kirklanda), Agata Wierzbowska-Miazga, Prezes FLP, Mirosław Skórka, Lena Prusinowska
i Jerzy Rejt (Program STP). Na dole: Maciej Puławski, Specjalista ds. księgowo-kadrowych FLP oraz Urszula
Sobiecka, Dyrektor Programu Kirklanda.
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osób to szansa na poszerzenie i wzbogacenie
naszej oferty.
Pierwszą nowość już
mamy! W tej edycji Kirklanda dwie osoby wezmą udział w pilotażowym programie Kirkland
Research. W tej nowej
formule chcemy zapraszać do Polski osoby
dojrzałe naukowo, które bardziej niż studiów
potrzebują czasu na
badania w oderwaniu
od codziennych zajęć
w swoich miejscach praZarząd Fundacji: Urszula Sobiecka i Agata Wierzbowska-Miazga oraz Jerzy Rejt, reprezentujący
cy. Kontakt z polskim
Program STP prezentują nowe biuro Ambasadorowi Jerzemu Koźmińskiemu, Prezesowi PAFW
oraz Renacie Koźlickiej-Glińskiej, Dyrektorowi Programowemu PAFW.
światem naukowym zapewni im współpraca
ty dla studentów organizowane
Oba programu przeszły do z opiekunem naukowym,
są we współpracy z polskimi nowej Fundacji wraz z tworzą- udział w seminariach i konfeorganizacjami pozarządowy- cymi je od lat doświadczonymi rencjach. Rezultaty pilotażu
mi. Zaproszeni do odwiedzenia zespołami. Dzięki temu, od- poznamy w styczniu – wtedy
Polski aktywni studenci z Ukra- wiedzając FLP spotkacie tu te uczestnicy stypendium w noiny, Białorusi, Mołdawii i Rosji same osoby, które wspierały wej formule przedstawią efekw mieszanych narodowo kilku- Was podczas Waszych poby- ty swojej pracy w formie artynastoosobowych grupach po- tów stypendialnych, a pamięć kułu naukowego i podzielą się
znają poszczególne sfery życia instytucjonalna
Programu z nami wrażeniami z udziału w
w Polsce – ustrój, gospodarkę, nie zginie. Jednocześnie po- programie Kirkland Research.
kwestie związane z integracją łączenie dwóch programów
Ofertę Fundacji chcemy
z UE, media, sektor NGO. Wielu o podobnym profilu i włączenie budować we współpracy ze
z nich to przyszli Kirklandyści!
w ich współtworzenie nowych środowiskami
naukowymi

i pozarządowymi w Polsce.
Żeby budować te kontakty
w miłej atmosferze na początku września zaprosiliśmy dotychczasowych i mamy nadzieję przyszłych partnerów na uroczyste otwarcie naszego biura
w alejach Jerozolimskich. Zgromadzenie w naszym biurze
wielu gości wykorzystaliśmy
do zaprezentowania logo Fundacji. To papierowy samolocik,
który na początku z szerokimi
skrzydłami już wprawdzie lata,

ale dopiero gdy złożymy go na
kształt rakiety, nabiera dynamiki i może polecieć znacznie
dalej. Takie przemiany chcemy wspierać! Słuszne będą
też skojarzenia z polską drogą
i powidokiem, który pojawia się pod powiekami, gdy
śmigamy autostradą. W każdym razie mamy nadzieję, że
współpraca z absolwentów
Kirklanda z Fundacją Liderzy
Przemian będzie uskrzydlać
nas i Was!

Logo Fundacji Liderzy Przemian - tym razem na torcie!
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Who is Who
Bogna Frąszczak
Od 2010 roku jest animatorką grup Kirklandystów w Poznaniu i jedną z najbardziej aktywnych i barwnych postaci
w Programie Kirklanda. Zawodowo – Dyrektor Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, Wiceprezes Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Środowiskowej „Starzy i Młodzi dla Młodych i Starych”, Tutor Stowarzyszenia Szkoła Liderów w programie „Liderzy PAWF”.

Bogno, co robisz na co dzień? Jak wygląda
Twoja praca?
Jestem doradcą kariery i urzędnikiem samorządowym i na co dzień, tak jak wspomniałaś, pracuję
w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. Instytucja ta zajmuje się wspieraniem uczniów poznańskich szkół w budowaniu
ich osobistych ścieżek kariery edukacyjno-zawodowej, promowaniem postaw przedsiębiorczych
wśród młodych ludzi oraz badaniem gospodarki
i rynku pracy aglomeracji poznańskiej. Natomiast
w organizacjach pozarządowych zajmuję się
wspieraniem rozwoju liderów społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowaniem postaw przedsiębiorczych i zdrowego stylu życia wśród dzieci,
młodzieży i nauczycieli.
Co najbardziej Cię w pracy pasjonuje?
Lubię ludzi, lubię z nimi pracować i lubię zmieniać świat na lepszy. A co mnie najbardziej pasjonuje? Jestem łowcą talentów.

Czy masz w ogóle czas wolny? Co wtedy robisz?
Jeśli chodzi o czas wolny, to mam go raczej mało,
ale pewnie wiąże się to z tym, że moja praca
zawodowa i działalność w organizacjach pozarządowych pochłaniają większą część mojego
życia. Jednak biorąc pod uwagę, że zawodowo
najczęściej robię to, co lubię i w towarzystwie ludzi, których lubię, ta sytuacja nie jest dla mnie
kłopotliwa. Jedną z moich pasji jest woda, jestem
żeglarzem i kajakarzem – ot taką wyspecjalizowaną turystką wodną. Drugą moją pasją jest poznawanie różnych kultur i religii – jestem socjologiem
– więc chętnie poznaję nowych ludzi, bo to ludzie
tworzą kulturę. Sporo czasu spędzam na wędrówkach po górach. Chętnie włóczę się po muzeach,
ale lubię też spędzać czas w… szkołach i na
placach zabaw, gdzie mogę obserwować dzieci
i z nimi rozmawiać. Jestem dobrym słuchaczem,
w związku z tym po pracy często… chodzę na koncerty. W ogóle słucham dużo muzyki, także muzyki etnicznej. No i lubię jeździć na łyżwach.

Spotkanie z panią Rektor Institute of Social Development and Entrepreneurship
w Biszkeku - Guldaną Oroshbekovną Osmonkulovą oraz Asel Shaiyldaevą w Kirgistanie.
Wszystkie fotografie nadesłane przez autorkę.
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Co dla siebie ciekawego znajdujesz we współpracy z Programem?
Program im. Lane Kirklanda
daje mi możliwość obcowania
z ludźmi różnych profesji, pochodzącymi z różnych kultur
i wyznającymi różne religie.
Czasem śmiejemy się ze stypendystami, że ten program
oddziałuje na wszystkie zmysły:
na słuch, bo można tu usłyszeć
wiele języków naraz i posłuchać
różnej muzyki, a dobrych muzyków i śpiewaków wśród Kirklandystów mamy wielu, na dotyk

– rękodzieło, które stypendyści
przywożą ze sobą ma przeróżne faktury (jedwab z Kirgistanu, hafty ukraińskie), na wzrok
– możemy zobaczyć różne style
ubierania, różne alfabety, ale
i różne odcienie skóry, na węch
i smak – Kirklandyści gotują
wybornie, ja preferuję kuchnię
ormiańską. Pamiętacie Bar
u Marianny w DS Jowita w Poznaniu? Albo szaszłyki w wykonaniu Nazeli Aleksanyan i Dimy
Volodina na spływie kajakowym
Wełną? Rewelacja!

Lena Shelest i Ania Kutanowa ze studentami z CASE w Teatrze u Przyjaciół.

Podobno w Twoje działania
wciągnięta jest też Twoja rodzina? Czy traktują to jako
dopust Boży? 
Faktycznie moja rodzina od lat
pomaga mi w organizacji działań na rzecz Programu i stypendystów. Mam wrażenie, że traktują te spotkania jako ciekawą
przygodę. Moja córka, która
jest historykiem sztuki, chętnie
włącza się w realizowanie pro-

gramu kulturalnego w Poznaniu. Ksenia jest też nauczycielką j. angielskiego, a ostatnio
przygotowuje się do zawodu tłumacza, dlatego czasem wspiera stypendystów w kontaktach
z amerykańskimi studentami
z partnerskiego (dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
Case Western Reserve University w Cleveland oraz w przygotowywaniu anglojęzycznych wersji

streszczeń prac dyplomowych
Kirklandystów. Natomiast mój
mąż i mój brat chętnie angażują się wtedy, gdy próbuję zarazić stypendystów kajakarstwem
lub jazdą na łyżwach. Panowie
chętnie towarzyszą nam również podczas wypadów na koncerty albo do kina, czy też podczas dyskusji na tematy społeczno-gospodarcze. Niestety
przez wszystkie lata współpracy

Kumbak – projekt stypendystów z Poznania 2009/2010. Prezentacje krajów pochodzenia
stypendystów.
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z Programem nie udało nam się namówić Kirklandytów
na wspólną wyprawę w polskie góry. Za to w tym roku
wybraliśmy się ze stypendystką z Biszkeku w góry Kirgistanu. Myślę, że dla nas wszystkich to była interesująca
przygoda. Zwiedziliśmy bowiem z Asel Shaiylaevą kilka
pasm górskich, w tym przepiękny park narodowy Ała
Archa. Zarówno dla nas, jak i dla niej była to pierwsza
wyprawa w tamte rejony.
Co było przez te lata najciekawsze, najzabawniejsze?
Chyba najzabawniejszym wydarzeniem był drugi spływ
rzeką Wełną. Ja dowodziłam wyprawą, Ania Charchyan i Wiktoria Wołk – kuchnią, a chórem kajakarzy –
Marianna Karakeyan. Tak, nie
przejęzyczyłam się – Marianna
jest pianistką, podczas stypendium w Poznaniu śpiewała w
chórze akademickim UAM, a
ponieważ Kirklandyści są bardzo muzykalni i lubią śpiewać,
to szybko nauczyli się od niej
repertuaru. Podczas spływu,
który odbywał się w czerwcu,
Marianna zaintonowała piosenkę pierwszą, drugą, trzecią,
itp. a Kirklandyści pięknie śpiewali, a kiedy już im się skończył
uniwersalny repertuar, zaczęli
śpiewać noworoczną piosenkę o Diedie Marozie, a potem
polskie kolędy. Szkoda, że nie
widzieliście zdumionych min
ludzi, którzy byli na innych kaja-

kach albo stali na brzegu! Do dzisiaj nas wspominają
w Nowym Młynie w Rudzie.
Wiem, że masz niemal już stałe elementy działań
ze stypendystami kolejnych roczników – możesz o
nich opowiedzieć?
Co roku stypendyści Programu im. Lane’a Kirklanda
przygotowują wspólnie z nami i polskimi studentami
wieczór integracyjny dla studentów z Cleveland i to
jest bardzo ważne wydarzenie dla nas wszystkich, bo
stanowi wyjątkową okazję do zetknięcia się przedstawicieli różnych kultur - z Ohio do Poznania przyjeżdżają nie tylko Amerykanie, ale i studiujący tam Chińczy-

cy, Koreańczycy, Peruwiańczycy i Afrykanie. Można
powiedzieć, że w tym dniu mamy spotkanie na szczycie - takie G West-East / Nord-South. Miłym zaskoczeniem dla mnie jest fakt, że w organizację tego wieczoru i innych przedsięwzięć podczas całego kursu, który
nosi nazwę „Grupy niewidzialne w Polsce”, angażują
się również Kirklandyści, którzy są już absolwentami:
Lena Shelest, Bogdan Mukha, Dima Volodin, nawet
Jeltaj Rahmanow pewnego razu przyjechał specjalnie
na dwa tygodnie z Włoch, by nas wspomóc.
Słyszałam, że często utrzymujesz kontakty ze
stypendystami po ich powrocie do kraju?
Faktycznie, z częścią stypendystów utrzymuję nadal kontakty,
bo podczas wspólnej rocznej
pracy w Poznaniu zaprzyjaźniliśmy się i realizowaliśmy wspólnie mniejsze lub większe przedsięwzięcia, co zaowocowało
tym, że lepiej się poznaliśmy
i nauczyliśmy się dbać o siebie
nawzajem. I tak: z Armanem
Begoyanem, który jest psychoterapeutą, przesyłamy sobie
nawzajem literaturę fachową
i informacje o nowościach wydawniczych. Ponadto mamy podobne upodobania jeśli chodzi
muzykę, więc podsyłamy sobie
linki do ciekawych koncertów
i klipów. Mamy też pomysł
na wspólną wyprawę w góry.

Punkt informacyjny Programu im. Lane’aKirklanda w Parku Narodowym AłaArchaw Kirgistanie
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Z Rustemem Enverovem i Iryną
Skrebets, którzy są ekonomistami ze Lwowa, wymieniamy
się informacjami społeczno–
gospodarczymi i kulturalnymi
– jestem ciekawa tego, co się
w świecie dzieje, a Wschód,
odkąd pamiętam, wydawał mi
się ciekawszy niż Zachód. Czasem wymieniamy się również
informacjami z Aigul Zharas,
która mieszka w Astanie. Teraz
próbujemy z Asel doprowadzić
do podpisania porozumienia

Spływ kajakowy wiosną 2016 r.

pomiędzy Uniwersytetem im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu i Institute of Social Development and Entrepreneurship
w Biszkeku. Cieszy mnie też,
gdy dowiaduję się od znajomych, że absolwenci Programu
utrzymują kontakty ze swoimi
opiekunami naukowymi lub
przedstawicielami instytucji,
w której odbywali staże (pozdrowienia dla Lesyi Verbovskiej, dla Inny Mironovej i Lilii
Atnazhevej). Z dużą przyjem-

nością obserwuję, że część
Kirklandystów z Poznania,
którzy mieli okazję spotkać
się ze studentami i wykładowcami CASE w Cleveland,
nadal utrzymuje te znajomości. W ogóle wydaje mi się,
że umiejętność nawiązywania
kontaktów i podtrzymywania
ich jest tą niezwykle cenioną
na rynku pracy kompetencją,
w którą z założenia chcemy
wyposażyć wszystkich stypendystów Programu.

W jakich okolicznościach spotykasz byłych stypendystów?
Okazje do spotkań są przeróżne: gdy Nazeli przeprowadziła
się do Torunia, to jeździliśmy
wspólnie na łyżwy. Z Leną
najczęściej spotykamy się
w pracy, bo ona jest niezwykle
pracowitą osobą, a nasze zainteresowania zawodowe i pozazawodowe są zbieżne, więc
i okazji mamy wiele (chodzimy
też razem na lodowisko, na
koncerty, do kina i do teatru).

W te wakacje przytrafiła nam
się jednak przygoda życia –
mówię nam, bo sytuacja ta dotyczy nie tylko mnie, ale i mojej
córki i mojego męża. Od Jeltaja
i jego narzeczonej dostaliśmy
zaproszenie na uroczystości
weselne (Pożegnanie Panny
Młodej) w Kirgistanie. Powiedziałam o tym Asel, która jest
znajomą Panny Młodej i poprosiłam ją o pomoc w znalezieniu
informacji o szlakach w Ała
Archa i Tien Szan. Dziewczyny

Spływ kajakowy Wełną w 2013 r.
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(wspólnie z Jeltajem) szybko
dogadały się ze sobą i zorganizowały nam rewelacyjne zaplecze logistyczne, o czym dowiedzieliśmy się dopiero w Biszkeku. Naszym zadaniem było
współtworzenie trasy wyprawy
po górach Kirgistanu i pilnowanie czasu. I tak podczas jednego wyjazdu poznaliśmy nie
tylko rodzinę i przyjaciół Jeltaja
i jego narzeczonej, ale i rodzinę
i przyjaciół Asel. Dodatkowo we
trójkę (Asel, Jeltaj i ja), czasem
wspierani jeszcze przez Ksenię,
promowaliśmy Program im. Lane’a Kirklanda. Wyobrażacie
sobie Punkt Informacyjny Programu przy stole weselnym nr
9? Musicie wiedzieć, że goście
weselni pochodzili nie tylko
z Kirgistanu, ale i z Kazachstanu i innych ościennych krajów.
Czy zdarza Ci się organizować jakieś wspólne działania
/ przedsięwzięcia z byłymi
stypendystami?
Z wiedzy i doświadczeń Oleny
Shelest i Dmytro Volodina korzystaliśmy (zespół doradców
z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży) podczas

tworzenia pilotażowej wersji
programu uczenia się przedsiębiorczości GPS przedsiębiorczego ucznia. Przygotowaliśmy
wspólnie jeszcze dwa projekty
o podobnej tematyce przeznaczone dla uczniów i studentów
z Czerniowiec, Doniecka i Poznania, jednak nie dostaliśmy
na ich realizacje dofinansowania, czekają zatem w szufladzie
na możliwość wykorzystania ich
w lepszych czasach. Ze wsparcia Leny Shelest korzystaliśmy
również podczas dwóch projektów badawczych realizowanych
przez Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej. A od początku
tego roku pracujemy wspólnie
(z partnerami z Wielkiej Brytanii, Włoch i Słowacji) w projekcie YouNG Market, w którym
nadal promujemy przedsiębiorczość wśród młodzieży.
Co roku organizujemy też
w naszym Centrum turniej debat oksfordzkich o przedsiębiorczości. Jest nam bardzo
miło, że zawsze możemy liczyć
na Olenę Shelest i Olenę Gomeniuk, które pełnią podczas tej imprezy role sędziów

i zawsze rzeczowo oceniają
wystąpienia mówców.
Z kim najdłużej utrzymujesz kontakty? Czy możesz
to nazwać przyjaźnią?
Bardzo się cieszę, że z wieloma stypendystami nadal
udaje się nam utrzymywać
kontakty. Tak jak wcześniej
mówiłam, wymieniamy się
ważnymi dla nas zawodowo
Stół weselny nr 9 – Punkt konsultacyjny Programu im. Lane’a Kirklanda podczas wesela Jeltaja
informacjami, ale z kilkoma
Rahmanowa w Kirgistanie
z nich ta więź z biegiem lat –
i co ciekawe, pomimo bardzo du- mogą na mnie liczyć. Od same- wiedzieć, że wszyscy czworo zażych odległości, które nas dzielą go początku bardzo dobrze rozu- przyjaźnili się nie tylko ze mną,
– staje się coraz mocniejsza miemy się z Jeltajem Rahmano- ale i z moją córką i moim męi trwalsza. Miło mi, że opowiada- wem, mimo że dzieli nas spora żem. Doszło do tego, że nawet
ją mi o swoich sukcesach i no- różnica wieku (Jeltaj mógłby być mój brat i jego dzieci pytają nas
wych pomysłach. Bywa, że mar- moim synem) i zawodowo zaj- co słychać u Leny, Nazeli, Jeltaja
twię się z nimi trudnościami, na mujemy się różnymi dziedzinami i Dimy. Wszyscy jesteśmy dumni
jakie napotykają w swojej pracy, życia. Gdziekolwiek jesteśmy, z ich sukcesów.
szukamy wtedy „genialnych” zawsze znajdujemy trochę czaCieszymy się również z noi uniwersalnych rozwiązań. Cza- su, aby z sobą porozmawiać na wej przyjaźni z Asel. Jeltaj mówi,
sami opowiadają mi o swoich bardzo różne tematy. Z tej samej że „Asel jest jego siostrą po Kirmiłościach, później (przez Sky- grupy bliskie kontakty utrzymuję klandzie”. Trzeba przyznać, że
pe) poznaję ich dzieci albo ro- z Nazeli i Dmytro. To dzięki Na- to nieźle brzmi.
dzeństwo i rodziców – nie ukry- zeli cała nasza rodzina odkryPoczta elektroniczna i Skywam, że to jest ta najpiękniejsza ła uroki kuchni ormiańskiej, pe to jednak niezłe wynalazki,
a Dima zapoznawał nas z cu- myślę, że mogę powiedzieć, że
zaleta Programu Kirklanda.
Jeśli mówimy o przyjaźni, to dami kultury i natury Ukrainy. dzięki nim rozwinęła się nasza
jest kilka osób o których wiem, że Potem dołączyła do nas Lena przyjaźń z Armanem Begoyzawsze mogę na nie liczyć i one Shelest i właściwie można po- anem i jego rodziną.
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Andrey Tikhonov, Rosja

KĄCIK KIRKLANDYSTY
WE WROCŁAWIU

D

laczego Wrocław tak przypadł mi do gustu? To łatwo wytłumaczyć. Wrocław jest miastem, w którym zarówno każdy
mieszkaniec, jak i gość może zaspokoić swoje różnorodne zainteresowania. Bogate muzea, ogromne centra handlowe,
przestronne kina, uczelnie wyższe z wielkim wyborem dziedzin
kształcenia, kawiarnie, restauracje oferujące potrawy kuchni całego świata, sale koncertowe ze wspaniałym sprzętem akustycznym prezentujące utalentowanych artystów, parki, biblioteki, kościoły, bulwary, a przede wszystkim miejsca pracy, szpitale i inne
potrzebne instytucje państwowe,komercyjne oraz pozarządowe.
Jeśli zechcą Państwo odpocząć we Wrocławiu w wyjątkowej atmosferze, zaprzyjaźnić się z przyrodą, wąchać unikatowe kwiaty
i posłuchać przepięknie śpiewających ptaków, serdecznie zapraszam do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Proszę uprzejmie skierować się tutaj do bardzo ważnego dla
każdego Kirklandysty miejsca. Właśnie w Ogrodzie Botanicznym
znajduje się Kącik Kirklandysty, który został otwarty przez grupę
stypendystów Programu Kirklanda rocznika 2015-2016 afiliowanych na uczelniach we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.
Pomysł otwarcia Kącika powstał po ogłoszeniu konkursu
na projekt związany ze świętowaniem Dnia Kirklandysty.
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Adam Jezierski podczas uroczystości otwarcia Kącika Kirklandysty.
Wszystkie zdjęcia w tym artykule nadesłane przez autora.
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Urszula Broda, koordynatorka Programu Kirklanda we Wrocławiu własnoręcznie brała udział we wspólnym
sadzeniu drzewka.

Było dla nas oczywiste, że nie powinno się jedynie korzystać z możliwości, jakie pojawiają się dzięki
Programowi Kirklanda. Uczestnicy,
moim zdaniem, są również zobowiązani do aktywnego włączenia się w
proces rozpowszechnienia informacji
o działalności Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności oraz promowania
wartości Programu. Takie ideologiczne podłoże było punktem wyjścia do
planowania naszego projektu.
Naszą ideę poparła pani Urszula Broda, koordynator regionalny. Dzięki wspar-

z lampką wina, jak by to określili
specjaliści z działu PR. Chcieliśmy
przedstawić potrawy krajów, z których przyjechaliśmy.
I tak dnia 5 maja 2016 r. o godzinie 11.00 w Ogrodzie Botanicznym (ul. Henryka Sienkiewicza 23)
odbyło się uroczyste otwarcie Kącika Kirklandysty. W uroczystości
wzięli udział Rektor Uniwersytetu
Wrocławskiego Adam Jezierski,
Dyrektor Ogrodu Botanicznego
Tomasz Nowak, kierownik Biura
Współpracy Międzynarodowej Urszula Broda oraz grupa Kirklandystów. Na początku pan Rektor
serdecznie wszystkich przywitał

Stypendyści obok drzewa postawili też pamiątkową tabliczkę.

ciu Uniwersytetu uzgodniono, że Kącik
powstanie w Ogrodzie Botanicznym.
Dyrektor Ogrodu, pan Tomasz Nowak,
zapewnił nas, że sprawa zakupu i posadzenia drzewa będzie załatwiona przez
nich, pomógł też ustalić miejsce, gdzie
umieszczona zostanie ławka.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi wybraliśmy kontrahenta, czyli firmę, która
może stworzyć i zamontować mosiężną tabliczkę pamiątkową. Jako część
uroczystości otwarcia zaplanowaliśmy
spotkanie towarzyskie, czyli improwizowany obiad bufetowy połączony
Wspólne zdjęcie bohaterów wydarzenia – Kirklandystów z Wrocławia A.D. 2016
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Po zrobieniu licznych zdjęć i nagraniu kilku filmików,w naszych rękach zamiast kamer znalazły się kieliszki z białym i czerwonym winem.
Stół był pełen różnych smakołyków
przygotowanych przez Kirklandystów.
Sałatki, serniki, ciasta, ukraiński „pirog” z wątróbką i ziemniakami. Trud-

no było choć po trochu wszystkiego
spróbować. Dobry humor, świetna
atmosfera, nieformalne konwersacje, dowcipy pana Rektora i poczucie
przynależności do czegoś dobrego
i ważnego. Do czego? Do Programu
Kirklanda.

Grupa wrocławska po akcji projektowej.

i bardzo poparł takiego rodzaju działania, jako przyczyniające się do rozwoju życia studenckiego i uniwersytetu.
Zabrał głos również Dyrektor Ogrodu,
który stwierdził, iż pozytywne inicjatywy studenckie zawsze sprawiają mu
przyjemność. Pani Urszula Broda podzieliła się z kolei radością, że teraz

we Wrocławiu jest piękne miejsce
poświęcone programowi Kirklanda,
w którym regularne spotkania Kirklandystów każdego roku staną dobrą tradycją. Pani Ula też dała hasło
do symbolicznego wspólnego posadzenia drzewa i zaprosiła wszystkich
na lampkę wina.

Smakołyki przygotowane przez stypendystki cieszyły się ogromnym powodzeniem.
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Iryna Fesiuk, Ukraina

POD WRAŻENIEM

C

zy mieliście kiedyś takie uczucie,
że jesteście absolutnie szczęśliwi
i chcecie sączyć to szczęście przez
rurkę, jak koktajl o smaku niebiańskim
– tak po trochu, nie śpiesząc się, by się
nie skończył? Mam tak z Krakowem. Jedna chwila w tym mieście – i już czuję się
absolutnie szczęśliwa. Patrzę na ludzi,
budynki, ulice, drzewa, gołębie… W Krakowie są dla mnie obojętne kaprysy pogody – leje, śnieży, pada, upał… Kraków
zawsze pozostaje przepiękny.
Niektórzy nasi krakowscy stypendyści mieli szczęście poznać to Królewskie
Miasto jeszcze przed przyjazdem na stypendium, inni zaś zrobili to dopiero pod
koniec słonecznego złotego września
dwa tysiące piętnastego roku. Jednakże już do czasu integracji wrocławskiej

wszyscy stypendyści krakowscy
niewątpliwie zakochali się w swoim mieście afiliacji.
Wracając zaś „do domu” po
bardzo ciepłej integracji we Wrocławiu, wsiadłszy do autokaru, nasz
zespół od razu rzucił się w wir „burzy mózgów” – jak będziemy gościć
Kirklandystów w Krakowie i jak
w tak krótkim czasie pokażemy im
cały, tak wyjątkowy krakowski urok?
Co tworzy tę przepiękną magiczną atmosferę? Zapewne wiele drobiazgów. Uśmiechy przechodniów,
kawa w knajpkach przy wąskich
uliczkach starego miasta i kamienice, które pamiętają zapewne
tysiące rozmaitych historii. W taki
sposób powstał pomysł gry miejGrupa „Króli” podczas gry miejskiej w Krakowie.
Wszystkie zdjęcia nadesłane przez autorkę.
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skiej „Pod wrażeniem”, którą
chcieliśmy zaproponować naszym gościom. Pomyśleliśmy,
że aby poznać bliżej miasto,
warto częściej podnosić oczy
do góry, gdzie siedzą dziwne
zwierzęta lub ptaki, a nawet
wśród strasznych wizerunków
chimer chowają się aniołki,
spoglądając z uśmiechem na
rozmarzonych przechodniów.
A więc wybraliśmy piętnaście
lokacji*, których nazwy zawierały formułę „Pod czymś”,
wypracowaliśmy cztery trasy,
wymyśliliśmy zadania, w ramach konkursu projektów dostaliśmy od Programu wsparcie finansowe i niecierpliwie
czekaliśmy na przyjazd gości.

Tego marcowego dnia po kilku ciekawych spotkaniach na
Radio Kraków, w Urzędzie Marszałkowskim i zwiedzaniu Wystawy „Modna i już” w Muzeum
Narodowym, nadszedł czas, by
zacząć zabawę. Podzieliliśmy
naszych gości na cztery drużyny, wręczyliśmy im różne atrybuty, mapy i podpowiedzi ukryte
w wierszach i różnych kształtach, i nasi „Króle”, „Księżniczki”, „Rycerze” i „Cwaniacy”
poszli szukać szczęścia pośród
kropelek drobnego deszczu.
Każdy szukał czego innego:
jeden szukał sowy, drugi śpiewającej żaby, inni zaś sokoła
i osła, wszyscy zaś powoli zbliżali się do Rynku. Jako że gra

Poezja na ulicach Krakowa…

Króle
Ira
1 Pod śpiewającą żabą
Pytania
ul. Retoryka 1
Roksolana
2 Pod aniołkami
Pokazywania ul. Szewska 14
Ira

Taboo

Wiersz

Krzyżówka

3 Pod różą
ul. Floriańska 14
Sveta+Nastia+Katia
4 Pod orłem
Rynek Główny 45
Sergiusz
5 Pod białą głową
ul. Bracka 6
Yuriy
6 Pod nosem
ul. Kanonicza 22
Roksolana

była też poświęcona Dniu Kirklandysty, na pierwszej lokacji
nasi bohaterowie musieli się
zmierzyć z pytaniami o Patrona
Programu – Lane’a Kirklanda,
o Program i nawet z żartobliwie-praktycznym pytaniem o
adres pocztowy FED. Na drugiej
lokacji Kirklandyści bawili się
w pokazywanie i odgadywanie
postaci wielkich Polaków – Ko-

Księżniczki
Alexander
Pod sową
al. Krasińskiego 21
Katia
Pod gruszką
ul. Szczepańska 1
Alexander

Rycerze
Lucja
Pod osłem
ul. Retoryka 9
Yulia
Pod papugami
ul. Św. Jana 18
Eugenia
Pod trzema
Pod orłem
lipami
Rynek Główny 45 ul. Mikołajska 16
Sergiusz
Lucja
Pod różą
Pod jaszczurami
ul. Floriańska 14
Rynek Główny 8
Sveta+Nastia+Katia Michał
Pod białą głową
Pod Temidą
ul. Bracka 6
ul. Grodzka 43
Yuriy
Yulia+Igor+Ira
Pod nosem
Pod nosem
ul. Kanonicza 22
ul. Kanonicza 22
Roksolana
Roksolana

pernika, Jana Pawła II, Marię
Skłodowską-Curie i Fryderyka
Chopina. Trzecia lokacja wymagała od uczestników już wiedzy
o
kolegach-Kirklandystach,
gdyż zadanie polegało na tym,
że jedna osoba miała opisać
reszcie konkretnego stypendystę z grupy, nie używając najbardziej charakterystycznych
słów, grupa miała zaś miała

Cwaniacy
Maria
Pod sokołem
ul. Piłsudskiego 27
Sergiusz
Pod białą głową
ul. Bracka 6
Yuriy
Pałac pod baranami
Rynek Główny 27
Maria
Pod trzema lipami
ul. Mikołajska 16
Eugenia
Pod Temidą
ul. Grodzka 43
Yulia+Igor+Ira
Pod nosem
ul. Kanonicza 22
Roksolana

odgadnąć kto to taki. I nawet
to zadanie rozwiązywane było
bez większych trudności!
Wszyscy bez wyjątku pomyślnie zrealizowali zadania
i doszli do kolejnych lokacji, gdzie
na nich czekała już „dusza”
Krakowa – puzzle z wierszem
o tym przepięknym mieście.
Tak na chwilkę przerywając
opowieść główną, muszę wspo-

* Lokacja – tu w znaczeniu „punkt”, „miejsce postoju” w czasie trwania gry.
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jącą hasło kluczowe, które zebrało nas
wszystkich razem – KIRKLAND. Już w
uroczystej atmosferze kolacji w góralskiej oazie Krakowa – w „Morskim oku”
– słodkie rozwiązanie tej krzyżówki zostało wręczone zwycięzcom – „Cwaniakom”, którzy szczodrze podzielili się ze
wszystkimi swoim prezentem. I chociaż
całej grze tego dnia towarzyszył deszcz,
słoneczne uśmiechy naszych gości mówiły o tym, że w Krakowie wesoła zaba-

wa w gronie przyjaciół sprawia, że nie
zwraca się już uwagi na pogodę.
Gra się skończyła, integracja się
skończyła, niedługo skończy się też cały
Program dla naszego rocznika. Mam
ogromną nadzieję, że zostaną nam
wszystkim piękne wspomnienia z deszczowego Krakowa, które będziemy sobie
nie raz z uśmiechem przypominać.
Kraków, marzec 2016

Komitet organizacyjny ogłasza wyniki gry miejskiej, której...

mnieć, że po drodze do jednej z lokacji
(„Pod białą głową”), przechodząc uliczką
Gołębią, każdy może się przekonać, że
Kraków jest miastem poezji – bo wiersze tu poświęcają nawet… rynnie.
Ale poezja zostawała na ścianie,
a nasi uczestnicy mknęli dalej i dalej,
zmierzając się z przeszkodami i dążąc
do zwycięstwa, nawet czasem nie dając się skusić kawą z croissantami…
Muszę zaznaczyć, że tylko osoby krwi
królewskiej, jak to królom przystoi,

pozwoliły sobie spokojnie przysiąść
w Karmelo na Floriańskiej, aby podelektować się krakowskimi pysznościami – taki to plus bycia królem w mieście królewskim. Trzy inne drużyny zaś
leciały dalej, nie zwalniając tempa, gryząc swój słodki poczęstunek pod drobnym marcowym deszczem.
Na przedostatniej lokacji każda drużyna dostała do rozwiązania krzyżówkę,
składającą się z zaszyfrowanych w rysunkach nazw pięciu miast afiliacji i da-

…laureaci otrzymali czekoladową krzyżówkę!
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Andrey Tikhonov, Rosja

MULTIŚWIAT

U

czestnictwo w Programie Kirklanda stanowiło
dla nie dużą rewolucję w trybie życia, do którego znacznie się przyzwyczaiłem. Do tego
wielkiego momentu, kiedy ciągnąc dwie ciężkie walizki wsiadłem do pociągu, aby udać się do Polski,
pełniłem obowiązki w kilku instytucjach świadczących usługi edukacyjne, rehabilitacyjne oraz zajmujących się działalnością charytatywną. Prawie każdy
dzień, włącznie z sobotą i niedzielą,pełen był działań
w różnych placówkach oraz wielokrotnego przemieszczania się po mieście. Lawina praktycznych zadań zawsze sypała się na moją głowę i nie zawsze zdążałem
założyć odpowiedniej wytrzymałości hełm, zatem czaszka wraz z mózgiem często bywała poszkodowana.
Teraz drogi czytelniku spodziewam się, że chciałbyś
przeczytać, iż w Polsce moja sytuacja stała się zupełnie
inna, że przez cały dzień oglądam śmieszne filmiki na
youtube i obżeram się chrupiącymi pysznymi przekąskami z Żabki, inaczej na czym polegałoby to wytrącenie z
torów życia rutynowego, o którym mówiłem na początku.
Oczywiście, sytuacja uległa zmianie, ale w taki sposób,
że większość czasu poświęcam czytaniu, poszukiwaniu

potrzebnych materiałów,
zajęciom na uniwersytecie, wizytom w bibliotece
i ćwiczeniom z podręcznika języka polskiego. Natomiast zabrakło mi trochę
działalności praktycznej,
błyskawicznych decyzji,
Ekipa projektowa rozpoczyna akcję.
nieustannych sygnałów
Wszystkie zdjęcia nadesłane przez autora.
telefonu komórkowego
i napięć nerwowych. Chciałem jakiegokolwiek projektu.
Rzecz jasna, sama decyzja jeszcze nic nie oznaI doczekałem się.
czała. Ktoś musiał uzbroić się w pióro i przetworzyć
W drugiej połowie stycznia na posiedzeniu Wro- pomysły na literki i liczby, aby pomysł nie umarł
cławskich Kirklandmenów z koordynatorem regional- śmiercią naturalną. Chociaż umiejętność klarownego
nym na czele, panią Urszulą Brodą, rozpatrzono spra- formułowania myśli i przelewania ich na papier nie
wę dotyczącą ubiegania się o wsparcie finansowe jest łatwa, Olga Kotsiuruba – Kirklandladyz Ukrainy
w ramach konkursu małych grantów ogłoszonego – oraz ja spróbowaliśmy sił w napisaniu projektu, zaś
przez warszawskie kierownictwo. Po burzliwych dys- Valeria Kasatkina, pochodząca z Rosji, zajęła stanokusjach, w ramach których omówiono mnóstwo wzru- wisko doradcy do spraw finansowych, czyli kreowała
szających idei, zapadła ostateczna decyzja. Przewa- jego budżet. Krok po kroku powstało coś spójnego
żająca większość głosowała za przedsięwzięciem, i przejrzystego, a efekt został przekazany drogą elektroniczną do szanownego jury konkursu.
które postanowiono zrealizować w domu dziecka.
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Każda osoba przyjmuje z zadowoleniem wiadomość, że została zwycięzcą konkursu. Ale zwycięstwo niesie za sobą wraz z poczuciem własnej wartości również ciężar odpowiedzialności. Dostawszy
informację, że środki zostały przyznane na realizację
naszego wspaniałego projekciku, stanowczo odrzuciliśmy mądrość polskiego przysłowia, mówiącego, że
„praca nie zając, nie ucieknie” i niezwłocznie przystąpiliśmy do przygotowań.
Projekt pod tytułem „Multiświat” miał być zrealizowany w domu dziecka, który najpierw musieliśmy
znaleźć. W tym bardzo okazała się przydatna rozwinięta sieć kontaktów naszego animatora Iriny Tkeshelashvili, byłej Kirklandystki, pracującej teraz nad
rozprawą doktorską. Po negocjacjach z administracjami kilku placówek uzgodniliśmy, że zaplanowane
wydarzenie odbędzie się w domu dziecka w Obornikach Śląskich. Od Wrocławia to prawie 25 minut pociągiem Kolei Dolnośląskich. Aby dokładnie wszystko omówić z dyrektorem,wybraliśmy do Oborników.
Tutaj wzięła nas pod opiekę pani Tatiana Iwanow
– okazało się, że absolwenci Programu Kirklanda to
nie rodzina, to armia. Zostaliśmy przyjęci z wyższymi
honorami w postaci smacznego obiadu, wycieczki po
jednym z budynków oraz obietnicą przyszłej współpracy ze strony pana dyrektora. Uzgodniliśmy datę,
czas i tryb urzeczywistnienia projektu.
Zostawmy dla mądrych wielkie słowa rodem z konferencji i podręczników i powiedzmy, że chcieliśmy
po prostu porozmawiać z dziećmi,razem pobawić się
i świetnie spędzić czas. Często mieszkańcy domów
dziecka nie mają możliwości, by pogadać z kimś
z innego otoczenia. Mieszkają w swojego rodzaju za-

mkniętej społeczności, co nie daje wielu szans na
rozwój i pojawienie się świeżych pomysłów i wrażeń.
Dlatego tak ważne, by dzieci regularnie spotykały się
z ludźmi przedstawiającymi różne zawody, klasy społeczne i światopoglądy. W sytuacji powszechnej globalizacji i swobodnej mobilności ludzi żyjemy w multikulturowym środowisku, co niesie z jednej strony korzyści, a z innej zagrożenia. Każdy Polak musi zdawać
sobie z tego sprawę. A jak to może zrobić chłopczyk
albo dziewczynka z domu dziecka? Oni również stanowią część społeczeństwa polskiego i za kilka lat będą
zmuszeni stanąć wobec
takich samych problemów, jak wszyscy. Muszą
być przygotowani i zyskać
doświadczenie. Dlatego
codziennie pracowaliśmy
nad naszym projektem
i chcieliśmy zrealizować
go w najlepszy sposób.
W komunikacie Prasowym umieściliśmy następującą informację:
„Dnia 28 kwietnia 2016r. o godz. 16
w domu dziecka w Obornikach Śląskich (ul. Parkowa, 6) odbędzie się
przedstawienie teatralne, warsztaty rękodzieła
i prezentacje czterech
krajów w ramach realizacji projektu Multiświat

sfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Projekt jest realizowany przez grupę
stypendystów Programu Kirklanda afiliowanych na
uczelniach we Wrocławiu. Głównym celem przedsięwzięcia jest tworzenie warunków dla rozwoju twórczości i umiejętności komunikacji dzieci we współczesnym multikulturowym środowisku”.
Uniwersytet Wrocławski poparł naszą inicjatywę
i 28 kwietnia pojechaliśmy autobusem do domu
dziecka. Dzięki temu, iż pan kierowca skierował autokar na początku w zupełnie inne miejsce – nowo-

Widownia i widok zaplecza teatralnego.
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ciu alkoholu, natomiast pewna dziewczyna dostała od koleżanki w głowę,
w wyniku czego wylądowała w szpitalu
z poważnymi urazami.
Tydzień przez wyznaczonym terminem realizacji projektu w celu wyjaśnienia sytuacji w domu dziecka udała
się tam moja żona, Maria, ponieważ
ja rozchorowałem się i walczyłem
z gorączką. Zobaczyła kompletnie inne
dzieci. To znaczy, dzieci były te same,

ale jaka radykalna zmiana zachowania! Krzyki, przekleństwa, niechęć
i nieposłuszeństwo. Jednak podczas
rokowań z nową panią dyrektor udało się Marii udowodnić ważność i konieczność realizacji naszego projektu.
Na parterze,w przestronnej sali
połączonej z małą kuchnią, w której dzieci mogą napić się herbatki lub
kawy, postanowiliśmy przeprowadzić
pierwszą część programu. W dniu im-

Zasłuchana widownia Domu nad Stawem

czesne narzędzia nawigacji zawiodły,
a naturalne instrumenty chyba nie
funkcjonowały – mieliśmy czas na próby. Atmosfera była trochę napięta, a
dziewczyny wyraźnie okazywały podenerwowanie. Jedna nerwowo próbowała dzwonić do bliskich, aby podać
do wiadomości rodzinie, że w trakcie
wykonania zadania służbowego może
postradać życie. Dlaczego? Ponieważ
podczas przygotowań czyhała na nas
mała niespodzianeczka. Okazało się,
że szanowny pan dyrektor, z którym

tak mile rozmawialiśmy, został usunięty ze stanowiska z powodu oskarżeń o
upadek moralności, dyscypliny, bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego
w domu dziecka. Wiarygodne źródła
dostarczały informacje, że niektóre dzieci od czasu do czasu leczono
w szpitalu psychiatrycznym, a kilka
miesięcy temu, doszło niestety do
próby popełnienia samobójstwa przez
jednego nastolatka. Gazeta miejska
informowała również, że inny chłopak
tańczył na golasa na ulicy po nadużyPtaszek – główny bohater przedstawienia
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prezy miałem wrażenie, że nowa dyrektor już trochę
opanowała sytuację, a może dzieci były w dobrym
humorze. Serdecznie przywitałem dzieci przedstawiając uczestników i opowiadając o planach. Widownia była zaciekawiona. Miałem już wprawę – prze-

cież 10 lat prowadziłem koncerty w domach dziecka
w całym regionie archangielskim. Na improwizowanej
scenie rozpoczął się wyjątkowy spektakl. Jego scenariusz
był opracowany przez moją żonę specjalnie dla naszego
projektu. Będąc wielkim miłośnikiem szydełkowania, Maria zarówno stworzyła wszystkie kukiełki, jak i odegrała
główną rolę. Spektakl odzwierciedlał wewnętrzne wątpliwości człowieka pragnącego poznać różnorodność świata i napotykającego na swej drodze zarówno przyjaźnie,
jaki złych ludzi. Mały ptaszek, zaledwie mogący latać, decyduje się na wielką podróż na niższe gałęzie drzewa, na
którym się urodził. Na każdej gałęzi rozmawia z zwierzętami, które opowiadają interesujące rzeczy o świecie. Na
ostatniej gałęzi jednak czeka na ptaszka lisek, który ma
pusty żołądek,więc chce „wpuścić malucha w maliny”
i zjeść. Wierni przyjaciele ratują odważnego podróżnika
i wspólnie lecą do domu. Ostatnie słowa narratora były
przerwane oklaskami. Nawet nastolatki z entuzjazmem
klaskały i głośno wyrażały zadowolenie i zdumienie, że
dotarł do nich taki wspaniały spektaklik i że nie zaserwowano im flaków z olejem.
Po pięciominutowej przerwie technicznej zapowiedzieliśmy warsztaty. Wspólna praca zjednoczyła
wszystkich bez względu na wiek, płeć, pochodzenie
lub wygląd. Stworzono malowane zabawki. A na pierwszym piętrze,w sali z odpowiednim sprzętem,rozpoczęła się rejestracja na międzynarodową konferencję.
Funkcję przewodniczącego konferencji pełniła
Olga. Po jej wstępnych słowach głos zabrała Waleria, która jest przedstawicielem Rosji, zatem zrobiła
wykład na temat Obwodu Kaliningradzkiego. Następna prezentacja przeniosła dzieci do Armenii. Mariam
Margaryan w końcu zrezygnowała z przemawiania

w języku polskim, więc skorzystała z usług tłumacza
symultanicznego – wykonałem niezłą pracę, chociaż
słuchacze dużo zrozumieli sami, mogąc pochwalić
się jako taką znajomością języka angielskiego. Lubov
Senio oraz Julia Matsueva wystąpiły jako pośredniczki pomiędzy sąsiadami, którymi są Polska i Ukraina.
Zakończenie tego etapu projektu odbyło się bardzo
głośno. Dzieciom rozdano grzechotki oraz shakery.
W moich rękach ukazały się skrzypce, w głośnikach
grały podkłady muzyczne. Nasz świeżo upieczony zespół wykonał kilka jazowych utworów.
Chcieliśmy zrobić niespodziankę, ale służby śledcze oraz lokalni szpiedzy już wtedy rozpowszechnili
poufną informację o przepysznych łakociach i herbacie na parterze. Wszyscy zasiedli przy filiżance herbaty i czymś słodkim, a następnie dzieciom zostały
wręczone prezenty.
Mieszkańcy domu dziecka stanowczo nie zamierzali pozwolić nam wrócić do Wrocławia. Każdy
chciał coś powiedzieć, coś pokazać albo zapytać.
Każdy pytał, kiedy odbędzie się następne spotkanie
i co będziemy robić. Część naszej grupy już czekała na zewnątrz przy autokarze, kiedy kilku członków
naszej jednostki bojowej zostało zakładnikami dzieci
i ich potrzeby zwykłej ludzkiej rozmowy, przyjaźni, dobrej atmosfery, miłości i troski.
A zatem udało się! Zadowoleni, zmęczeni, pełni dobrych odczuć i radosnych wspomnień wracaliśmy do
Wrocławia. Dzięki starannym,długim przygotowaniom
i próbom wszystko poszło dobrze. Nie było ani grochu
z kapustą, ani płaczu i zgrzytania zębów. Wszelkie
lęki przed niewychowanymi dziećmi zostały mitami.
One są dziećmi, i potrzebują nas. I tyle.

Aktorki w akcji
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WYNIKI REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

W

bieżącym roku w ramach Programu Kirklanda studiować będzie na
polskich uczelniach 45 osób z 7 krajów. Na 9 miesięczne stypendia zakwalifikowały się 43 osoby: z Armenii – 2, z Azerbejdżanu – 1,
Białorusi – 7,Gruzji – 3, Mołdawii – 3, Rosji – 2 oraz z Ukrainy – 24 osoby.”

1
2
3
4
5
6
7

Kraj

Razem

Kobiety

Mężczyżni

Ukraina

26

19

7

Białoruś

6

3

3

Gruzja

3

2

1

Mołdawia

3

1

2

Armenia

2

1

1

Rosja

2

0

2

Azerbejdżan

1

0

1

RAZEM

43

26

17

Stypendyści w wybranych przez siebie zagadnieniach będą studiowali w 5
ośrodkach akademickich naszego kraju: w Lublinie i we Wrocławiu – po 8 osób,
w Poznaniu – 9 osób oraz w Krakowie i w Warszawie – po 10 osób.

Dziedziny reprezentowane przez stypendystów 2016/2017

Dodatkowo w 2016 roku utworzona została nowa ścieżka naukowa o nazwie
– Kirkland Research Program, będącą odpowiedzią na potrzebę krótkoterminowych staży badawczo-naukowych dla osób mających już ugruntowaną pozycję
naukową. W roku akademickim 2016/17 w ramach tej ścieżki będą studiowały
2 osoby z Ukrainy. Obie reprezentują dziedzinę ekonomii i zarządzania, jedna
pochodzi z Kijowa, druga z Łucka.
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DZIEDZINY

KRAJE

MIASTA AFILIACJI

STYPENDYŚCI KIRKLANDA 2015/2016 – 45 osób
KRAKÓW

LUBLIN

POZNAŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

Bakhnivskyi Valentyn
Bedrii Marian
Khovrak Inna
Konovalova Svitlana
Mirza Ilgar
Sadouski Vasil
Shmorh Yanina
Stolyar Oksana
Trynchuk Viktorr
Volos Olga

Anusina Lesia
Ashmiana Halina
Frolova Olena
Ivashko Olena
Ius Igor
Khorshev Ilya
Lefterov Oleksandr
Plakhuta Taisiia

Arpentii Irina
Dufeniuk Oksana
Ksendzuk Valentyna
Polinkevych Oksana
Repuzhynska Tetiana
Vavrushak Anna
Filipchanka Yauheni
Horlov Yevhenii
Voskanyan Harutyun

Barchuk Mariana
Gelashvili Teona
Kachmar Svitlana
Kolesnyk Natalia
Koviazina Karolina
Levcheniuk Liudmyla
Ojog Valeriu
Revilo Ielizaveta
Saiko Vitali
Tadeyev Yuriy

Beliakova Katsiaryna
Cojocari Ion
Hovakimyan Diana
Khabibullin Kamil
Rostiashvili Giorgi
Rudakevych Ivan
Shkrobot Marina
Tvauri Rusudan

10 osób (5 K + 5 M)

8 osób (5 K + 3M)

9 osób (6K + 3M)

10 osób (7K + 3M)

8 osób (4K + 4M)

Ukraina – 7
Białoruś– 2
Azerbejdżan – 1

Ukraina – 6
Białoruś – 1
Rosja – 1

Ukraina – 6
Armenia – 1
Białoruś – 1
Mołdawia – 1

Ukraina – 7
Białoruś – 1
Gruzja – 1
Mołdawia – 1

Ukraina – 2
Białoruś – 1
Gruzja – 2
Armenia – 1
Mołdawia – 1
Rosja – 1

ekonomia i zarządzanie – 2
dziennikarstwo - 1
prawo - 3
administracja biznesu – 1
zarządz. w ochronie środ. – 1
zarządzanie w kulturze – 1
zarządz.: służba zdrowia -1

ekonomia i zarządzanie- 1
nauki społeczne – 1
nauki polityczne - 1
prawo – 1
stosunki międzynarod.– 1
zarządzanie w kulturze – 2
zarządz.: służba zdrowia -1

ekonomia i zarządzanie - 3
prawo - 3
stosunki międzynarod.– 1
zarządzanie w kulturze – 1
zarządz. ochron. środ.-1

ekonomia i zarządz.– 4
administracja publiczna - 1
prawo – 1
stosunki międzynarod. – 1
administracja biznesu – 1
nauki społeczne – 1
zarządzanie: kultura - 1

admin. publiczna – 1
ekonomia i zarządzanie- 1
prawo – 3
nauki polityczne – 1
zarządzanie: kultura – 1
zarządzanie: turystyka - 1

* K – kobieta, M – mężczyzna
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KALENDARIUM WYDARZEŃ
II SEMESTRU ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

Szkolenie z prezentacji
 7-8 marca 2016
Tuż przed zjazdem krakowskim odbyło się szkolenie z przygotowania
i prowadzenia prezentacji, przeprowadzone przez absolwentkę Programu Marinę Shevchenko. Była to
już trzecia edycja tego szkolenia.
Marina przyjeżdża do nas specjalnie z Ukrainy, a za każdym razem
szkolenie było bardzo pozytywnie
oceniane.
Szkolenie obejmowało zapoznanie się z praktycznymi podejściami
do przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych, prace analityczne uczestników w grupach,
dyskusje, wykonanie ćwiczeń, indywidualne przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat aktualności kierunków prac naukowych.

W opinii uczestników, pomocne okazały się „praktyczne wskazówki w zakresie kształtowania
struktury prezentacji, techniki
pokonywania tremy podczas publicznych wystąpień” (Valeria
Kasatkina, Rosja), „informacje o
zasobach Internetu, poświęconych prezentacji, wskazówki dotyczące nawiązania kontaktu z publicznością, technika odpowiedzi
na niewygodne pytania” (Mikołaj
Sobol, Ukraina), „zdolność do
skutecznego przygotowania się
i działania w różnych warunkach”
(Anna Czuchmanowa, Białoruś),
„doświadczenie w prowadzeniu
prezentacji oraz możliwość zobaczyć siebie z boku” (Olena Pusznaja, Ukraina). Mariam Margaryan z
Armenii napisała natomiast: „na-

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Fotografia z archiwum Programu
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uczyłam się planować prezentację
od początku do samego końca, poświęcać uwagę wyglądowi slajdów,
utrzymać uwagę publiczności, być
gotową do niewygodnych pytań”.

Ivan Izdepskyi złapany i uwięziony w dybach podczas zjazdu w Krakowie.
Fotografia z archiwum Programu

Artystyczny portret Ridvana Bariieva, Kraków 2016. Fotografia z archiwum Programu

Zjazd stypendystów w Krakowie
 9-11 marca 2016
Do Krakowa w tym roku stypendyści zawitali w marcu. Kirklandyści
spotkali się z prof. dr hab. MariąJolantą Flis, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju,
z Grzegorzem Lipcem, członkiem
Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

i z Andrew Nagorskim, przewodniczącym
Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Wysłuchali również
wykładu prof. Andrzeja Zolla o podstawach państwa prawa i odwiedzili gminę
Zator, gdzie Tomasz Wieliczko, zastępca kierownika Działu Rozwoju, Oświaty
i Zdrowia zapoznał ich z historią rozwoju
gminy i specjalnej strefy gospodarczej.
W programie spotkania była również
gra miejska poświęcona zagadkom Krakowa, przygotowana przez krakowską
grupę stypendystów (w ramach obchodów „Dnia Kirklandysty”). O tym wydarzeniu przeczytacie na łamach obecnego
numeru na stronie 12.

Wycieczka statkiem w Kazimierzu nad Wisłą. Foto Roman Yakubovskyi
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Joanna Janas i Urszula Sobiecka w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie.
Foto Roman Yakubovskyi

Zjazd stypendystów w Lublinie
 9-11 maja 2016
Lubelski zjazd stypendystów Kirklanda odbył się w maju. Część merytoryczna programu obejmowała
spotkanie z prof. dr hab. Ryszardem
Dębickim, prorektorem UMCS ds.
Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, wykład dra Wojciecha
Janickiego z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej pt.” Konflikty
globalne – co nas czeka?”, spotkanie
w Urzędzie Miasta Lublina z przed-

stawicielami organizacji pozarządowej Homo Faber poświęcone m.in.
współpracy ze społecznością międzynarodową w tym mieście oraz prezentacje wybranych prac dyplomowych
stypendystów z pięciu ośrodków akademickich.
W części kulturalno-turystycznej
znalazła się wycieczka do Kazimierza Dolnego oraz zwiedzanie Lublina
i Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.

Uroczystość wręczania dyplomów. Od lewej: Anna Kertyczak reprezentująca FED, Paweł Kowal,
były poseł do Parlamentu Europejskiego, absolwentka Kataryna Oliinyk i Renata Koźlicka-Glińska,
Dyrektor Programowy PAFW. Foto: Słowo Honoru

Zakończenie Programu Kirklanda
 29 czerwca 2016
Uroczysta ceremonia wręczenia dyplomów absolwentom Programu Kirklanda
edycji 2015/2016 odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Dyplomy
otrzymało 45 absolwentów, w tym 17
osób uzyskało dyplomy z wyróżnieniem:
trzy osoby z Rosji i 14 z Ukrainy .
Gościem honorowym spotkania był
pan Paweł Kowal, były poseł do Parlamentu Europejskiego, który wygłosił

wykład pt. „Różne pamięci po komunizmie w Polsce, Rosji, Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie”.
W uroczystości uczestniczyli: ambasador Armenii Edgar Ghazaryan, radca
ambasady Gruzji Ketevan Esiashvili,
przedstawiciele uczelni, na których
studiowali stypendyści, koordynatorzy
regionalni i animatorzy społeczno-kulturalni Programu, opiekunowie naukowi
stypendystów, absolwenci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych
współpracujących z Programem.
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Z ŻYCIA ABSOLWENTÓW
Spotkanie „Trzech Pokoleń” w Winnicy
 3 września 2016
Po dwuletniej przerwie znów odbyło się spotkanie
„Trzech Pokoleń” Kirklandystów Ukrainy. Tym razem
jednak wszyscy zaproszeni zostali do Winnicy. Współorganizatorem spotkania była Podolska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą kieruje dwoje absolwentów Programu - Oleh Levchenko (2009/10) i Natalia Velychko
(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, Dniepropietrowska, Mikołajewa, Chmielnickiego, Równego, Tarnopola, Lwowa, Żytomierza, a nawet z Antalyi (jedna z absolwentek
wykłada obecnie na uczelni ekonomicznej w Turcji).
Program spotkania obejmował nie tylko wymianę
doświadczeń między absolwentami i nowymi stypendystami, ale także prezentację poświęconą pamięci
historycznej z udziałem absolwenta Programu, pisarza, dziennikarza i historyka, Oleksandra Zinchenki
(2009/10). Prezentacja tak odbyła się w ramach Polsko-Ukraińskiej Platformy Dyskusyjnej (organizowanej
od ponad roku przez Podolską Agencję Rozwoju Regionalnego przy współpracy Konsulatu Generalnego
RP w Winnicy). Z ramienia Konsulatu Generalnego RP
w Winnicy na spotkaniu był obecny zastępca konsula generalnego, konsul Przemysław Szymański, oraz
wicekonsul Wojciech Mrozowski. Program Kirklanda
reprezentowała Anna Więcek, koordynator ds. organizacyjnych.

Oleh Levchenko, stypendysta rocznika 2009/10, założyciel Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Fotografia z archiwum Programu.
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STYPENDYŚCI KIRKLANDA 2015/2016
Foto: .

Foto: Słowo Honoru
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Sviatlana Haidalionak, Białoruś
Stypendystka rocznika 2014/2015

PRZESTRZEŃ KX I FUNDACJA
„PUBlike”

P

odczas rozmowy rekrutacyjnej do Programu Kirklanda zapytano mnie, gdzie widzę siebie za 5 lat. Pamiętam, że
wtedy powiedziałam, że widzę siebie prowadzącą centrum
kultury niezależnej w Brześciu. I tak się stało, że po Kirklandzie
jestem w Brześciu, prowadzę malutkie centrum kultury, które się
nazywa Prastora KX – czyli po polsku Przestrzeń KX.
Skrót KX pochodzi od „Крылы Халопа” – nazwy grupy teatralnej („Kryły Chałopa” – „Skrzydła Niewolnika” z białoruskiego).
Przestrzeń KX jest miejscem pomyślanym jako platforma edukacji, prezentacji badań w dziedzinie teatru, sztuki współczesnej
i edukacji pozaformalnej. Jest to miejsce, gdzie sztuki mieszają
się między sobą, gdzie nie istnieją wyraźne granice, gdzie gra
zamienia się w galerię wystawową i nieformalną uczelnię. Przestrzeń –transformator.
Przestrzeni tej używamy też do własnych projektów twórczych.
Już 9 lat jestem aktorką teatru niezależnego „Kryły Chałopa”.
W marcu otworzyliśmy studio aktorskie. Jego program obejmował różne praktyki teatru fizycznego, interakcji i pracy w grupie,
rozwój umiejętności improwizacyjnych, szkolenia głosu, komunikacji i fizycznego działania. W programie znalazły się prace nad
tekstem-dokumentem, różne sposoby realizacji materiału tek-

Spotkanie w Przestrzeni KX – nowym Centrum Jultury w Brześciu. Fotografie nadesłane przez autorkę.
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stowego na scenie. Ważnym zadaniem
dla studia jest kształtowanie indywidualnych i zbiorowych zdolności twórczych uczestników, kształtowanie krytycznego spojrzenia na społeczeństwo
i możliwość przełożenia myśli na formę
teatralną, formę sztuki. 15 lipca pokazywaliśmy prezentacje 3-miesięcznej
pracy. Tematem pokazu stał się problem uchodźców.
Obecnie zaczęliśmy pracę nad
nowym spektaklem w przestrzeni
miasta. To będzie spektakl dotyczą-

cy historii Brześcia i nowych technologii. Widz będzie chodził z tabletem
lub smartfornem w centrum Brześciu
i przez słuchawki, w specjalnie odznaczonych na mapie miejscach będzie
słuchał historii związanych z żydowską historią Brześcia.
Po zakończeniu stypendium Kirklanda nie chciałam jeszcze kończyć
Na obu zdjęciach aktorzy i tancerze teatru
niezależnego i studium teatralnego „Kryły
Chałopa”.
Fotografie nadesłane przez autorkę.

swojej edukacji i dlatego zgłosiłam się
na kurs genderowy dla białoruskich
kobiet działających w organizacjach
pozarządowych. Studiowałam współczesną teorię feministyczną i teorię
gender. Zostałam przekonaną feministką i z koleżankami z Mińska realizuję projekt o feminitywach – słowach,
które są stworzone dla podkreślenia
roli kobiety w strefie zawodowej.
Podczas stypendium udało nam
się z kolegami-Kirklandystami zarejestrować Fundację Rozwoju Dobrosąsiedztwa „PUBlike”. Zachęcamy do
zwiedzania naszej strony interneto-

wej i polubienia nas na Facebooku.
Jesteśmy otwarci na idee współpracy
i wspólnego pisania projektów. Zachęcamy Kirklandystów do kontaktu
z nami (Sviatlana Haidalionak, Vitali
Razik, Bogdan Mucha, Olena Gomeniuk). Do tej pory jeszcze nie udało
się uzyskać funduszy na projekty międzynarodowe, ale to znaczy tylko, że
mamy przestrzeń do rozwoju.
Nie wierzę tym, którzy mówią, że nie
ma życiu po Kirklandzie. Jest! Życie jest
kolorowe, życie osoby dorosłej, odpowiedzialnej za swój los, za aktywność,
działalność i wzrost profesjonalny.
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Ihar Žaltkoŭ, Białoruś
Stypendysta rocznika 2004/2005

LWÓW, JA I „INNI”

W

końcu czerwca 2016 roku Katolicki Uniwersytet Ukraiński we Lwowie gościł w swych
murach uczestników wyjątkowej imprezy
akademickiej – największego w ostatnich latach
międzynarodowego Kongresu Humanistycznego w
Europie Wschodniej. W aulach KUU zebrało się ponad 500 badaczy zajmujących się naukami humanistycznymi i społecznymi. Najbardziej imponująca
była chyba reprezentacja geografów: USA, Kanada,
Włochy, Polska, Niemcy, Francja, Austria, kraje bałtyckie, Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan. Letni
zjazd naukowców odbył się pod patronatem ASEEES (Stowarzyszenia Studiów Słowiańskich Europy
Wschodniej oraz Eurazji) i MAG (Międzynarodowego
Stowarzyszenia Humanistycznego) – najpotężniejszych i największych w Europie i Ameryce Północnej
organizacji naukowych z zakresu humanistyki.
W tym roku forum zebrało się pod hasłem „Obrazy
Innego” – definicja „Innego”, jego przejawy w polityce, kulturze oraz praktykach społecznych. Program
Kongresu zawierał 148 (!) paneli i kilka okrągłych
stołów, które dotyczyły takich kluczowych obszarów

tematycznych jak: problemy rozwoju nauk humanistycznych, ogólne problemy badań historycznych,
historia Europy Środkowo-Wschodniej, historia epoki
imperialnej, żydowskie studia historyczne , historia
epoki sowieckiej, antropologia, gender studies, studia medialne, problemy narracji / wykładu / reprezentacji, studia polityczne, pamięć społeczna i historyczna, socjologia i społeczeństwo, badania tożsamości, religioznawstwo, urbanistyka. Szczególną uwagę,
oczywiście, zwracano na Ukrainę i badanie jej historii, kultury oraz jej miejsca we współczesnym świecie,
aczkolwiek inne kraje również nie zostały pominięte,
zwłaszcza w kontekście dzisiejszych wydarzeń na
Wschodzie Ukrainy, które chcąc nie chcąc wywierają
wpływ na procesy społeczne i polityczne we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Katolicki Uniwersytet Ukraiński nie bez powodu
stał się przestrzenią spotkania naukowców. Od lat
jest nie tylko jedną z najpotężniejszych i najnowocześniejszych placówek akademickich Ukrainy, lecz
również miejscem porozumienia ekumenicznego,
gdzie jest możliwy szeroki dialog między humanista-

Biskup greko-katolicki Borys Gudziak podczas wystąpienia
na lwowskiej konferencji. Fotografia nadesłana przez autora
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mi niezależnie od ich wyznania i światopoglądu. Uniwersytet kontynuuje tradycje Grekokatolickiej Akademii Teologicznej utworzonej we Lwowie jeszcze w
1928 roku i przeniesionej po wojnie do Rzymu, gdzie
w roku 1963 powstał Ukraiński Uniwersytet Katolicki
św. Klemensa. W latach 90. uczelnia odrodziła się
we Lwowie jako Lwowska Akademia Teologiczna, a
od roku 2007 funkcjonuje pod obecną nazwą.
Wsród licznych tematów poruszanych podczas
paneli dyskusyjnych oraz okrągłych stołów istotne
miejsce zajmowały tematy związane z pamięcią historyczną w postrzeganiu „innych” i jej transformacją,
zwłaszcza po wielkich zmianach społecznych w XX
wieku, a także wpływem polityki historycznej na procesy zachodzące w społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej. Jako pracownik naukowy w muzeumrezerwacie „Zaslaŭje”, uczestniczyłem w panelu pt.
„Pamięć, polityka i postrzeganie w XX wieku” z referatem na temat „innych” w polityce pamięci o polskosowieckim pograniczu w okresie międzywojennym.
Okres historyczny między dwiema wojnami światowymi zawsze był szczególnym tematem w polityce pamięci,
zarówno w czasach sowieckich, jak i w czasach niezależnej Białorusi. Pamięć o tym okresie zawsze miała
charakter selektywny, zwłaszcza jeżeli chodziło o przebieg wydarzeń na terenach II Rzeczpospolitej. Zamieszkujący ówczesne tereny Polski Białorusini byli traktowani przez ideologów komunistycznych jako „inni”, inaczej,
niż obywatele ZSRR, oprócz rzecz jasna tych, którzy byli
członkami prosowieckich organizacji podziemnych.
Pospolity mieszkaniec Nowogródka albo Baranowicz,
rozmawiając w tym samym języku, co i mieszkaniec
Orszy oraz śpiewając te same piosenki mimo wszystko

był traktowany w ZSSR jako
„inny”, przez to, że pracował w
polskim urzędzie i był lojalny
wobec ówczesnej władzy. Sowieci próbowali z jednej strony
wykształcić tożsamość „nowobiałoruską”, również poprzez
stosunek do tamtych „innych”
Białorusinów – przez tworzenie obrazów i stereotypów,
z drugiej strony, objęli tabu
mnóstwo tematów w polityce pamięci, która do dziś jest
oparta na tych samych podejściach i przypomina stosunek
Wystąpienie Lilii Hrynewycz, Minister Oświaty i Nauki Ukrainy, absolwentki Programu
do Holocaustu w krajach tzw.
Kirklanda rocznika 2001/2002. Fotografia nadesłana przez autora
bloku wschodniego.
Muzeum-Rezerwat „Zaslaŭje” podjęło próbę zmia- i Wschodniej. Po pierwsze, spotkania takie pokazuny statusu quo, jednak wystawę opowiadającą o życiu ją, że poziom akademicki wciąż jest bardzo wysoki.
„innych” Białorusinów w II Rzeczpospolitej oraz ich Jako że panele zawierały nie więcej niż 3-4 wystąpieudziale w kampanii wrześniowej 1939 roku nieste- nia, umożliwiło to rozwinięcie tematu (do 20 min) i
ty zamknięto już po 4 dniach. Nie zmienia to jednak przeprowadzenie szerokiej dyskusji, podczas której
faktu, że w ostatnich latach na Białorusi trwa ostrożna badacze z różnych krajów i kontynentów mogli się
dekonstrukcja tradycyjnej polityki pamięci historycznej wzajemnie poznać i porównać własne wyniki pracy z
pod wpływem zmian politycznych wywołanych przede osiągnięciami innych centrów badawczych.
wszystkim sytuacją geopolityczną w Europie WschodPonadto ważne było coś, co nazwałbym socjalizacją
niej. Świadczy o tym również to, że ów temat był najbar- – czyli ludzie, którzy nie widzieli się od dawna, a czasem
dziej dotkliwy podczas późniejszej dyskusji panelowej, w ogóle się nie znali, wymieniali się nawzajem wiadomouczestnicy której wyszli daleko poza ramy chronolo- ściami i nawet plotkami (wiadomo, że bez tego środowigiczne, przypominając własne doświadczenia.
sko akademickie nie funkcjonuje), młodzi ludzie prezenZdaniem wielu badaczy zarówno zagranicznych, towali siebie, by zwiększyć swoje szanse na realizację
jak i ukraińskich Kongres miał ważne znaczenie dla własnych projektów, zdobycie stanowisk itp. Nie było to
wspólnoty akademickiej w krajach Europy Środkowej jednak celem samym w sobie. Ważne było, aby uzyskali
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konstruktywną krytykę kompetentnych naukowców i ocenili swoje badania w szerszym kontekście, czyli w kontekście tego co robią ich koledzy. Fora, takie jak konferencje
ASEEES, ASN i SES idealnie się do tego nadają.
Zarówno ja, jak i moi znajomi obecni na Kongresie,
czuliśmy, że był to jednocześnie czas pracy i czas święta.

Zwłaszcza, że w tle naszych obrad odbywał się Alfa Jazz
Festival, organizowany we Lwowie zawsze w czerwcu. A
dodam na marginesie, że wśród tegorocznych gwiazd
festiwalu występowali m.in. legendarny gitarzysta jazzowy Pat Metheny, zdobywca 20 nagród Grammy, czy
znany kubański pianista jazzowy i trębacz Arthuro San-

doval (10 nagród Grammy). Jednym z najgłośniejszych
wydarzeń festiwalu był występ wybitnej wokalistki jazzowej Dianne Reevs oraz kwartetu Branforda Marsalisa (potrójny zwycięzca Grammy) z gościnnym udziałem
wokalisty światowej sławy Kurta Ellinga.

Oksana Alpern, Ukraina
Stypendystka rocznika 2006/2007

WSPÓŁPRACA MIĘDZY ABSOLWENTAMI
PROGRAMU KIRKLANDA – GWARANCJA
SUKCESÓW W ROZWOJU

W

kwietniu tego roku otrzymałam od
Aleksandra Rusieckiego, starego
przyjaciela z programu im. L. Kirklanda, zaproszenie do przeprowadzenia coachingu dla młodych liderów – studentów ostatnich
lat uczelni wyższych Gruzji na temat rozwoju
ich kariery zawodowej po zakończeniu nauki.
Aleksandr Rusieckij, dyrektor Kaukaskiego Instytutu Bezpieczeństwa Regionalnego,
działacz społeczny, którego sfera zainteresowań jest związana z bezpieczeństwem mię-

dzynarodowym, skutecznym zarządzaniem
konfliktami oraz innowacjami w dziedzinie
nauki i edukacji, uzasadnił swój pomysł koniecznością jeszcze efektywniejszego wykorzystania naszych wspólnych zasobów
i możliwości w celu opracowania nowych
podejść do planowania kariery i edukacji.
Z Aleksandrem zaprzyjaźniliśmy się
w ramach Programu Kirklanda. Upłynęło
już 10 lat od czasu, kiedy w latach 20062007 razem uczyliśmy się w Polsce. Po-

Oksana Alpern, Aleksander Rusiecki i Kristina Arakelova podczas spotkania w Tbilisi.
Fotografia nadesłana przez autorkę
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stanowiłam nie odkładać decyzji i pojechać do słonecznej Gruzji, żeby podzielić się doświadczeniem
zebranym przeze mnie w sferze coachingu, który
w Gruzji jest jeszcze mało znany. Przeprowadziliśmy kilka spotkań konsultacyjnych z wykładowcami,
a także trening związany z edukacją i rozwojem osobistym dla młodzieży i studentów, głównie Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego.
O coachingu w Gruzji wielu z nich słyszało po raz
pierwszy. Ten modny w Europie kierunek jeszcze tam
nie dotarł. Wielu nie wiedziało, czym jest coaching
i w jaki sposób może pomóc w osiąganiu celów
życiowych i zawodowych. Wyjazd ten pozwolił mi
podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem w tej
nowej dziedzinie. Wybraliśmy formę pracy grupowej, w której każdy, oprócz osób pracujących nad
swoimi osobistymi potrzebami i priorytetami życiowymi, otrzymuje również wsparcie grupy i wnosi
swój wkład w rozwój kolegów. Dzięki temu studenci
mogli sami doświadczyć, czym jest coaching, popracować nad własnymi celami i wyznaczyć sobie
drogi do ich osiągnięcia.
Jak zauważył Aleksandr, „naszym głównym zadaniem jest pomoc przedstawicielom nowego pokolenia
w minimalizacji ryzyka i stworzeniu dobrych przesłanek do pomyślnego rozwoju kariery. Wielu studentów,
którzy kształcą się na różnych szczeblach edukacji,
w niewystarczającym stopniu uświadamia sobie własne możliwości i własne motywacje. Wielu z nich posiada rozmyte cele i różne błędne wyobrażenia.”
Niemniej ważny jest rozwój programów współpracy, łącznie ze wsparciem inkubatorów i startupów. Właśnie w tym celu podczas spotkań sta-

rych przyjaciół powstał pomysł zorganizowania
obchodów 10-lecia zakończenia programu im
L. Kirklanda z kolegami z innych krajów. W październiku 2016 roku zaplanowano spotkanie absolwentów 2006 roku. Jak Państwo myślą, gdzie?
W słonecznym Tbilisi.
Koszty zakwaterowania uczestników wzięła na
siebie strona przyjmująca w osobie Aleksandra
Rusieckiego. Uczestnicy zostaną zakwaterowani
w egzotycznym domu gościnnym „Underground” po-

łożonym w samym centrum miasta. Odbędzie się
w nim również spotkanie robocze. Oprócz jubilatów
w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele programu
im. L. Kirklanda, placówek dyplomatycznych oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki Gruzji.
Chcielibyśmy, żeby spotkanie miało charakter nie
tylko integracyjny, lecz również merytoryczny. Umożliwi to generowanie nowych pomysłów, znalezienie
punktów wyjścia dla dalszej współpracy oraz opracowanie planu ich realizacji.

Pamiątkowe zdjęcie rocznika 2006/2007. Fotografia z archiwum Programu
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Mamy nową rodzinę
w gronie Kirklandystów!
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