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BIULETYN DOBRYCH WIADOMOŚCI!
Drodzy Kirklandyści!
Na okładce Biuletynu widać grupę tegorocznych Stypendystów podczas zimowej
wyprawy w góry. Pandemia uniemożliwiła robienie zjazdów i spotkań w zamkniętych pomieszczeniach, ale dała impuls do wielu wspaniałych wycieczek. Powstał projekt „Korona Gór Polski Kirklanda”, o którym ciekawie napisała Nadzeya Pauliuchyk
z Białorusi – autorka fantastycznych zdjęć i filmów dokumentujących te wyprawy.
To jedna z jej fotografii zdobi okładkę.
W numerze znajdziecie też podsumowanie ostatniej ewaluacji Programu – pokażemy, kim są obecnie jego Absolwenci. Na pewno ciekawe też będą informacje o ofertach polskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, informacje o działaniach Klubu Samorządowców, zaproszenie na ciekawą konferencję on-line na temat ekologii,
a co najważniejsze – rozstrzygnięcie konkursu w ramach zimowej akcji AMBASADORZY KIRKLANDA!!!
Jesteśmy bardzo wdzięczni za Waszą chęć wspierania Programu, zarówno w ramach takich akcji, jak też poprzez cierpliwe wypełniane ankiet ewaluacyjnych!
Serdecznie pozdrawiamy!
Wasza Redakcja

3
7
11
14
16
20
22

Rozmowa z dr Grażyną Żebrowską, Dyrektor NAWA
Kim są Absolwenci Kirklanda?
Dlaczego mądrzy przywódcy inwestują w czas?
Staż w czasach pandemii
Rodzina Kirklandystów
Ambasadorzy Programu Kirklanda
Kalendarium wydarzeń II semestru
roku akademickiego 2020/2021

27
33
35

Korona Gór Polski Kirklanda
Relacja z I Konferencji Kirklandystów on-line
Klub Samorządowców Kirklanda

Sfinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
w ramach Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda
Uwaga! Pisownia nazwisk Absolwentów Programu w Biuletynie uzależniona jest od
formy, której używają w komunikacji z Zespołem Programu oraz w mediach społecznościowych. Wierzymy, że dzięki temu łatwiej jest nawiązywać kontakty w środowisku
Kirklandystów!

Rozmowa z dr Grażyną Żebrowską,
dyrektor NAWA

dr Grażyna Żebrowska
Dyrektor Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej
Dr Grażyna Żebrowska z wykształcenia jest fizykiem.
Uzyskała doktorat z zastosowań nauk fizycznych w medycynie na Uniwersytecie Rennes 1 we Francji i na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2003-2019 pracowała
jako doradca ds. nauki, technologii i szkolnictwa wyższego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, USA. Do jej obowiązków należało inicjowanie i ułatwianie współpracy między polskimi i amerykańskimi instytucjami naukowymi i akademickimi. Była
również zaangażowana w promowanie polskich uczelni wyższych i jednostek naukowych w Stanach Zjednoczonych. Od 2019 r. sprawowała funkcję dyrektora
Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pani Dyrektor, jakie są cele działania NAWA?
Misją NAWA od początku jej działalności jest wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa
wyższego dzięki wymianie i współpracy międzynarodowej. Misja ta jest realizowana poprzez cztery cele działalności Agencji. Są to: wzmocnienie doskonałości naukowej, umiędzynarodowienie
polskich uczelni i instytucji naukowych, promocja Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz promocja języka polskiego i kultury polskiej. Cele te z kolei realizowane
są dzięki poszczególnym programom, jakie są w ofercie NAWA.
Jak obecnie wygląda zakres działalności Agencji?
NAWA działa na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie
międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej indywidualnych naukowców,
a także instytucji z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja oferuje również programy dla
studentów zagranicznych, którzy chcą studiować w Polsce, w tym program Anders NAWA – Program Stypendialny dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa, który jest dedykowany młodzieży posiadającej
polskie korzenie. Warto podkreślić, że prowadzimy również kampanię Ready, Study, Go, Poland!
wspierającą uczelnie w promowaniu ich oferty studiów za granicą.
Ważną częścią działalności NAWA jest promocja języka polskiego, kultury i historii Polski. Prowadzimy działania skierowane do naukowców, którzy realizują badania z obszaru języka polskiego, literatury, polskiej historii i kultury, a także do zagranicznych studentów, którzy chcą się uczyć języka
polskiego oraz do lektorów, którzy uczą języka polskiego jako obcego.
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Jednym z zadań NAWA jest także prowadzenie spraw związanych z uznawalnością w Polsce wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą.
Ilu naukowców i studentów już skorzystało z Państwa oferty?
W latach 2018-2020 z oferty programów NAWA skierowanych do studentów lub
naukowców, albo też do instytucji i naukowców (w przypadku programów: Polskie Powroty, Profesura Gościnna), skorzystało łącznie 8678 osób, w tym: 7287
studentów, 1108 naukowców i doktorantów oraz 283 lektorów języka polskiego
jako obcego.
NAWA prowadzi autorskie Programy – co to za Programy i jak są
tworzone?
W ofercie Agencji mamy cztery grupy programów. Są to: programy dla naukowców, programy dla instytucji nauki i szkolnictwa wyższego, programy dla studentów oraz programy języka polskiego. Programy tworzone są we współpracy NAWA
ze środowiskiem akademickim, przy ważnym udziale Rady NAWA, w skład której
wchodzą przedstawiciele środowiska i instytucji publicznych. Rada proponuje kierunki rozwoju Agencji oraz opiniuje plany i sprawozdania z działalności Agencji.
Cały czas uważnie wsłuchujemy się w głos środowiska oraz ekspertów
współpracujących z NAWA. Przykładem takiego programu, który został niedawno uruchomiony, a który odpowiada na głosy środowiska jest program Granty
Interwencyjne NAWA. W jego ramach wspieramy dofinansowanie projektów
naukowych, których realizacja przyczyni się do rozwiązania bieżących, kluczowych dla społeczeństwa, problemów naukowych.
Czy jest możliwość, żeby instytucje zagraniczne zwracały się do Państwa
z propozycją jakiejś współpracy? Jak to działa?
Ustawa powołująca NAWA dopuszcza taką możliwość. Agencja może współpracować z polskimi i zagranicznymi podmiotami przy realizacji zadań, do których
została powołana, w szczególności jako partner umów o wspólnym przedsięwzięciu. Taka współpraca każdorazowo oparta jest o przygotowaną umowę lub
porozumienie.

Profesura Gościnna
NAWA
Celem programu Profesura Gościnna NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez
włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy.
Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu
szkolnictwa wyższego i nauki, m. in. polskich uczelni, instytutów
naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić
do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania
naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu aplikacji
o prestiżowe granty.
W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 3648 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym,
pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla
nich grupy projektowej.
Program przewiduje również możliwość uwzględnienia kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw.
komponent badawczy), finansowanych ze środków Narodowego
Centrum Nauki.
Pierwsza edycja programu otwarta była dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.
Druga edycja programu będzie obejmowała wszystkie dziedziny
nauki. W nowym naborze pojawi się możliwość zaproszenia do Polski także tych pracowników zagranicznych instytucji naukowych,
którzy posiadają obywatelstwo polskie.
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Program Ulam
NAWA - Program
im. Stanisława Ulama
Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców,
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek
i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.
W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną
dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% stypendystów w naborze). Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą
zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.
W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:
JJ 		
prowadzenie badań naukowych
JJ 		
odbycie stażu podoktorskiego
JJ 		
pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej.
Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym.
Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach
Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.
Wniosek w programie może również złożyć naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo
równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego
i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual
Fellowships edycja 2020. NAWA uznaje certyfikat MSCA Seal of Excellence jako wiążącą weryfikację jakości
wniosku.

Jak NAWA zaangażowana jest w Program
Kirklanda?
Od roku 2019 część stypendiów w ramach
Programu Kirklanda jest finansowana ze
środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i w ten sposób współpracując z
Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności,
która jest autorem i fundatorem programu,
możemy wspierać rozwój młodych, ambitnych i aktywnych obywateli państw Europy
Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji
Centralnej. NAWA uczestniczy także w tegorocznej w edycji Programu Kirklanda na rok
akademicki 2021/22.
Czy pandemia ma wpływ na Państwa
działania? Czy uniemożliwiła ona realizację
jakichś Programów?
NAWA od początku ogłoszenia pandemii na
bieżąco reagowała i odpowiadała na potrzeby środowiska akademickiego. Pandemia
oczywiście wpłynęła na sposób naszej działalności. Dostosowywaliśmy harmonogramy
realizowanych projektów do potrzeb naszych beneficjentów, wynikających z ograniczeń w przemieszczaniu się. Jeśli było to
też konieczne przedłużaliśmy w ubiegłym
roku nabory w niektórych programach. Jednak mimo pandemii realizowaliśmy i nadal
realizujemy programy wymiany akademickiej studentów i naukowców oraz wspieramy uczelnie we wzmacnianiu umiędzyna-
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rodowienia i promocji szkolnictwa wyższego za
granicą. W odpowiedzi na COVID-19 w ubiegłym
roku pojawiły się dwa zupełnie nowe programy:
Polskie Powroty. Edycja COVID-19 oraz program
Medyk NAWA. Uruchomiliśmy także wspomniany
program Granty Interwencyjne NAWA.
Cyklicznie organizujemy wirtualne targi edukacyjne NAWA, na których przedstawiana jest oferta
polskich uczelni studentom zagranicznym z całego
świata. Wspieramy też w naszych programach dla
szkół wyższych projekty rozwijające, tzw. blended
learning, czyli łączące nauczanie tradycyjne i zdalne,
aby w ten sposób rozwijać także nowy rodzaj mobilności – wirtulanej połączonej z rzeczywistą.

Program stypendialny im. Stefana Banacha
W tym roku znane dotychczas programy stypendialne, stanowiące wspólną inicjatywę NAWA i Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach polskiej pomocy rozwojowej, tj. Program im. Stefana
Banacha oraz Program im. Ignacego Łukasiewicza, zostają połączone w jeden program stanowiący
ofertę stypendialną dla młodzieży planującej podjąć studia w Polsce.
Program oferuje studia II stopnia w języku polskim lub angielskim na uczelniach polskich nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, rolniczych, ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych.
O stypendium NAWA mogą aplikować obywatele m.in.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Ukrainy i Uzbekistanu.
Program jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowaną w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

Zachęcamy do przejrzenia pełnej oferty
NAWA. Wszystkie programy, dla naukowców, studentów czy instytucji przedstawione są na stronie internetowej:

nawa.gov.pl
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KIM SĄ ABSOLWENCI
KIRKLANDA?
BADANIE EWALUACYJNE 2020

P

ierwszą dużą ewaluację Programu Kirklanda przeprowadziliśmy
w 2014 roku. Chcieliśmy się dowiedzieć, kim są nasi Absolwenci i jak
oceniają wpływ Programu na swoje życie. Długo wtedy pracowaliśmy
nad pytaniami badawczymi – wcale nieoczywiste było, jak zmierzyć efektywność Programu, takiego jak nasz.
Łukasz Ostrowski z Fundacji STOCZNIA, główny autor ówczesnego badania,
pisał o tym w ten sposób: „Wśród wielu pytań, na które badanie miało przynieść
odpowiedzi, dla nas najciekawsze było, jaki wkład mają absolwenci w przemiany zachodzące w ich krajach. Misją Programu Kirklanda jest wspieranie rozwoju krajów regionu – ich modernizacji oraz demokratyzacji, dlatego chcieliśmy
lepiej zrozumieć, jak działalność absolwentów wpisuje się w ten rozwój. Jest to
pytanie bardzo ważne, ale jednocześnie bardzo trudne. Dotykamy tu niemal
filozofii: Kto kształtuje historię? Czy decyduje geopolityka i procesy cywilizacyjne, czy może indywidualny wysiłek każdego z nas? Nie sposób rozstrzygnąć
tego sondażem. Dzięki badaniu wiemy jednak nieco o tym, jakiego rodzaju
działalność Kirklandyści prowadzą w swoim życiu zawodowym i pozazawo-

Stypendyści grupy wrocławskiej z koordynatorką regionalną Urszulą Brodą.
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dowym. Rozumiemy, jakimi „narzędziami
wpływu” dysponują i na tej podstawie
możemy się domyślać, co mogą zdziałać” .
W archiwalnym 25. numerze Biuletynu możecie przeczytać pełen
tekst podsumowujący to badanie:
https://kirkland.edu.pl/wp-content/
uploads/2020/08/Biuletyn_nr_25.pdf
Teraz zaś, po sześciu latach, kiedy
nastąpiło wiele zmian rozwojowych we
wszystkich krajach objętych Programem, postanowiliśmy znów zobaczyć,

co dzieje się u naszych Absolwentów.
Celem badania przeprowadzonego ponownie przez ekipę ewaluatorów z Fundacji STOCZNIA – Łukasza
Ostrowskiego, Rafała Rudnickiego
i Aleksandrę Pierścińską, było zebranie
dowodów na wpływ udziału w stypendium na dalsze losy Absolwentów i ich
oddziaływanie na kraje pochodzenia.
Badanie składało się z dwóch komplementarnych wobec siebie części –
jakościowej, opartej o wywiady biogra-

Stypendyści rocznika 2010/2011 z Dyrektorką Programu, Urszulą Sobiecką.

ficzne z 16 absolwentami (z Ukrainy – 9
osób, z Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Słowacji, Azerbejdżanu, Kirgistanu – po 1 osobie) oraz ilościowej,
w ramach której 228 absolwentów z lat
2000-2017 (46% wylosowanej próby)
wypełniło ankietę. W badaniu sprawdzono, jak rozwija się ich kariera w porównaniu do sytuacji sprzed udziału w
Programie, jaki wpływ miał Program na
zmianę kompetencji absolwentów, a
przez to na kraje ich pochodzenia.

Czego się dowiedzieliśmy
Wraz z wiekiem i nabywaniem doświadczenia zawodowego Absolwenci
w większym stopniu zaczynają pracować na własny rachunek – przed
stypendium odsetek przedsiębiorców
wynosił 8%, obecnie własną firmę prowadzi 22% absolwentów. Własną działalność gospodarczą rozpoczęli szczególnie Absolwenci i Absolwentki pierwotnie pracujący w trzecim sektorze
oraz w szkolnictwie wyższym.

Stypendyści z Kazachstanu podczas prezentacji swojego kraju w roku 2007.
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Dla Absolwentów pracujących
na etatach widoczne są dwa trendy:
odchodzenie z pracy na uczelniach
wyższych (odsetek osób, dla których przed stypendium był to główny pracodawca, spadł z 37% do 27%
po zakończeniu stypendium) oraz
przejścia do firm prywatnych/biznesu
(w tym przypadku odsetek wzrósł
z 13% do 27%). Aż 43% osób, które przed stypendium pracowały na
uczelni, odeszły z niej. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że duże
znaczenie ma tu “skostnienie” instytucji, utrudniające zarówno indywidualny rozwój, jak i wprowadzanie zmian
przez absolwentów.
Dość duża grupa (44%) absolwentów Kirklanda kontynuuje naukę po
zakończeniu stypendium. 21% wszystkich absolwentów, zdobyło po Kirklandzie wyższy stopień naukowy (w tym
17% osób w dziedzinie, którą studiowały w Polsce), przy czym najczęściej jest
to stopień doktora nauk (13%), choć są
też osoby, które uzyskały habilitację,
a nawet profesurę.
29% absolwentów stypendium
przebywa obecnie na emigracji. Jej
przyczyny są różne. Najczęściej są one
związane z kwestiami osobistymi oraz
ekonomicznymi. Najczęstszym miej-

scem migracji jest Polska – mieszka tu
17% respondentów.
Absolwenci w stosunkowo małym
stopniu angażują się w działalność
stricte polityczną. W szczególności
dotyczy to sformalizowanego członkostwa w partiach/organizacjach politycznych (5% uczestników badania
było związanych z jakąkolwiek partią
polityczną, w badaniu z 2014 r. było to
6%). Wśród Absolwentów istnieją natomiast pojedyncze, ale spektakularne
przykłady kariery politycznej – kilkoro
Absolwentów zostało parlamentarzystami czy też radnymi w samorządach
lokalnych, jeden doradcą prezydenta
Ukrainy, zaś inna Absolwentka kandydowała na stanowisko mera Kijowa.
Częściej niż w formalną politykę,
Absolwenci angażują się w działalność
ruchów społecznych (18%, zaś w pierwszym badaniu 16%) oraz w działania
stricte akcyjne, takie jak demonstracje
czy petycje (68%) – raczej w roli uczestnika niż organizatora (11% absolwentów organizowało akcje polityczne).
Większość Absolwentów (79%)
uważa, że efektem ich udziału w Programie był wzrost ich wartości na
rynku pracy. 67% Absolwentów zadeklarowało, że dzięki Programowi awansowało. Aż 90% Absolwentów uważa,

Prof. Jurij Hubeni, stypendysta rocznika 2000/2001 podczas spotkania
z prof. Leszkiem Balcerowiczem.

Stypendystki KSAP z rocznika 2003/2004 z prof. Marią Gintowt-Jankowicz
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że dzięki stypendium wpadli na nowe
pomysły/zainspirowali się działaniami,
których przykłady zobaczyli w Polsce,
a 92% deklarowało, że zdobyło wiedzę
i doświadczenie, które wykorzystują
w pracy zawodowej.
Istotnym pozytywnym efektem
stypendium dla dalszych karier naukowych
stypendystów-akademików było ich umiędzynarodowienie.
Oznaczało ono zarówno udział w
kolejnych stypendiach oraz wizytach
studyjnych (co dotyczy odpowiednio
28% i 66% absolwentów), ale również
nawiązanie kontaktów zawodowych
wykorzystywanych w dalszej karierze naukowej, czy też zajęcie stanowisk odpowiadających za rozwijanie
współpracy międzynarodowej na
uczelniach. Absolwenci wszystkich
specjalności deklarują, że udział
w stypendium pozwolił im na nawiązanie znajomości zawodowych,
trwających również po stypendium z
przedstawicielami instytucji i organizacji w Polsce (72%) oraz z innymi stypendystami (73%).
Dzięki pobytowi w Polsce 89% stypendystów deklaruje, że doceniło
członkostwo państwa w Unii Europejskiej, 78% demokrację jako formę rządów, a 76% gospodarkę rynkową.

W wyniku pobytu na stypendium
83% Absolwentów twierdzi, że zyskało nową perspektywę na swoją ojczyznę, 98% poszerzyło swoje horyzonty,
a 90% zebrało inspiracje do wdrożenia
w swoim kraju.
Stypendyści zmieniają swoje kraje
przez wdrażanie w swojej pracy zawodowej nowych rozwiązań, standardów

oraz metod pracy. Po powrocie ze stypendium działania tego typu przeprowadziło 90% Absolwentów.
Stypendium to nie tylko ważny krok
w karierze. Prawie wszyscy Absolwenci
deklarują, że pobyt na Kirklandzie był
dla nich ważny także ze względu na relacje z innymi ludźmi. 95% badanych
kontaktowało się ze sobą po Programie

na stopie prywatnej. Na to, jak silne są
to więzi, wskazuje fakt, że 93% absolwentów twierdzi, iż dzięki udziałowi w
Programie zyskało przyjaciół na lata.
Badanie było realizowane ze środków PAFW w ramach Programu MEVA.
Dziękujemy wszystkim Absolwentom,
którzy wzięli w nim udział. To dla nas ważne, że mogliśmy poznać Was lepiej!

Zakończenie Programu w czerwcu 2007 roku.
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AMBASADORZY PROGRAMU KIRKLANDA
Rozstrzygnięcie konkursu

W styczniu ogłosiliśmy akcję promocji Programu pod nazwą Ambasadorzy Kirklanda, w ramach której zachęcaliśmy Was do organizowania spotkań on-line z potencjalnymi kandydatami na stypendium Kirklanda lub Kirkland
Research.
Absolwenci i stypendyści zorganizowali łącznie 13 spotkań, w których – według informacji od organizatorów
– uczestniczyły 274 osoby zainteresowane Programem.
W przygotowaniu i prowadzeniu spotkań wzięło udział 20
Absolwentów i 4 tegoroczne stypendystki.
Najbardziej zaangażowani organizatorzy spotkań otrzymują tytuł Ambasadora Kirklanda oraz nagrody w postaci
dofinansowania podróży do Polski:
JJ na wybraną przez Absolwenta konferencję branżową
– Olha Sushyk,
JJ na zjazd stypendystów w przyszłym roku akademickim – Lilia Atnazheva,
JJ

na kolejną konferencję Absolwentów Kirklanda
– Volodymyr Abramiuk, Wiktoria Miszczuk, Ivan
Kulchytskyy, Yana Chernopyshchuk.

Wielkie podziękowania wraz z tytułem Ambasadorów Kirklanda oraz pakietem upominków promocyjnych otrzymują: Erkinbay Abdullaev, Marta Adamiv, Yevhenii
Alimpiiev, Konstantine Grdzelishvili, Olena Gumeniuk,
Swietlana Hajdaliunok, Sergij
Havryliuk, Inna Khovrak, Olena Mishchenko, Oksana Polinkevych, Roman Sacharov, Oleksii Syschuk, Viktor Trynchuk,
Olga Zavadska.
W akcji wzięły udział również
stypendystki tegoroczne: Kateryna
Borysiuk, Khrystyna Taniuk, Stanislava Trotsiuk, Sofiia Shemetuha oraz Anastasiia Kuklina, którym serdecznie dziękujemy!!!!
A Anastasiia za wyjątkowe zaangażowanie otrzymuje wyróżnienie specjalne!
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DLACZEGO MĄDRZY PRZYWÓDCY
INWESTUJĄ W CZAS?
Arsen Yatsenko, Ukraina
Stypendysta rocznika 2020/2021

W

burzliwych czasach pandemii, kiedy nawet ważne spotkania nie odbywają się za zamkniętymi drzwiami,
a w zahasłowanych pokojach na Zoomie, uczestnicy
tegorocznej edycji Programu Kirklanda wzięli udział w ciekawym
spotkaniu na żywo. Dzięki zaangażow Iriny Tkeshelashvili grupie
wrocławskiej udało się porozmawiać twarzą w twarz z Igorem Salamonem, który od ponad ćwierć wieku kieruje wrocławskim kołem Związku Ukraińców w Polsce.
Pan Igor emigrował do Polski w trudnych powojennych czasach. Mimo ciągłych ówczesnych napięć etnicznych, problemów
i przeszkód, poświęcił swoje życie, by wskrzesić i zjednoczyć
razem ukraińską wspólnotę, która mieszkała daleko od domu.
Wydawało się, że okres powojennej odbudowy, zarówno infrastrukturalnej, jak i mentalnej, kiedy pozostałości wielkiego konfliktu wciąż unosiły się w powietrzu, a napięcia międzyetniczne
sprawiały, że wciąż szukano zdrajców lub kolaborantów, to nie
był najbezpieczniejszy czas dla rozwoju takiej organizacji i tworzenia nowych ośrodków dla mniejszości narodowych. Jednak
ważne było znajdowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia
i budowanie mostów.

Autor artykułu podczas spotkania z Igorem Salamonem. Wszystkie zdjęcia nadesłane przez autora.
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Jego praca w ciągu tych lat i również
teraz jest dla nas wspaniałym przykładem odpowiedzialnego, konsekwentnego
i świadomego przywództwa. Przewidując możliwe przeszkody czy zagrożenia, nadal wydeptuje ścieżki, jednocząc
i budując społeczeństwo obywatelskie.
Proces zjednoczenia Ukraińców w Polsce rozpoczął się w 1956 roku we wrocławskim ratuszu. Po kilku latach Związek
się uniezależnił i przeniósł pod swój już
stały adres przy ulicy Ruskiej 46. W tym
okresie zwalniano wielu ukraińskich więźniów politycznych z aresztów polskich
i radzieckich. Nie tylko szukali oni schronienia, ale również zaczęli garnąć się do siebie
i poszukiwać miejsca, w którym mogliby
się spotykać. Jak powiedział wielki ukraiński myśliciel, metropolita Andriej Szeptycki: „Będzie dom – przyjdą ludzie”. Takimi
właśnie odczuciami kierował się pan Igor,
wiedząc, że mając własną siedzibę, społeczność będzie mogła czuć się bezpieczniej
i jednoczyć się we własnej przestrzeni.
Samo pomieszczenie przez długi czas
znajdowało się w strasznym stanie. Była to
dawna fabryka, bez odpowiednich urządzeń sanitarnych i z wybitymi oknami,
przez co zimą zamarzała woda w kranach.
Utrzymanie siedziby, mającej duże zadłużenie i potrzebującej ciągłych remontów,
wciąż było zagrożone. Pan Igor zdecydo-

Foto: Spotkanie grupy wrocławskiej z Igorem Salamonem w siedzibie Związku Ukraińców w Polsce
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wał się wtedy przejąć zarządzanie organizacją i z własnej kieszeni spłacił wierzycieli, zamykając kwestię zadłużenia.
Z pomocą syna i żony samodzielnie wyremontował lokal. Panowie zajęli się podłogą, a żona – oknami. W ten sposób organizacja była uratowana i mogła dalej się
rozwijać. Dzięki niej powstała pod Wrocławiem pierwsza ukraińska szkoła, która
w ciągu wielu lat swojego działania pozwoliła wykształcić nowe pokolenia ukraińskiej inteligencji i uchronić ludzi przed
zerwaniem kulturowej identyfikacji. Teraz
zaś, w naszych czasach, nie ma przeszkód,
by dzieci uczyły się ukraińskiego w szkołach, zwłaszcza we Wrocławiu.
Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną
przez Igora Salamona, w siedzibie Związku już od ponad 25 lat odbywa się znana w mieście coroczna Wrocławska Kutia, której celem jest spotkanie różnych
mniejszości narodowych i etnicznych
Wrocławia. Pomysł, by organizować takie
spotkania na Święta Bożego Narodzenia,
miał na celu zgromadzenie przy jednym
stole przedstawicieli różnych narodów,
którzy na co dzień mieszkają we Wrocławiu i okolicach. Pan Igor zaznacza, że
ważne jest również, aby każda grupa narodowa mogła zaśpiewać własne kolędy
i poczęstować uczestników swoimi tradycyjnymi potrawami, które przygotowują
na świąteczny stół.

Jeszcze 50 lat temu ludzie bali się wychodzić z domów, by świętować swoje Boże Narodzenie i kolędować według
własnych tradycji. W tych czasach pan
Igor chodził do mieszkań Ukraińców
i mówił: „Albo wyjdziecie, albo zawsze
będziecie tak tu siedzieć”. Dzięki długim
i konsekwentnym wysiłkom, ludzie i społeczeństwo zaczęli się zmieniać. I dziś
Wrocławska Kutia nie jest już podziemną
i potajemną akcją, którą obawiano się pokazać na zewnątrz. Stała się wielkim międzynarodowym świętem dla całego miasta,
w którym z radością bierze udział prezydent miasta, wojewoda, biskup, rektor uniwersytetu i wiele szanowanych osobistości.
Strategia przywódcza pana Igora po
raz kolejny przypomina nam, że świadome
i systematyczne działania w dłuższej perspektywie na pewno przyniosą oczekiwane efekty. Kropla drąży kamień.
Jesteśmy przyzwyczajeni do życia
w świecie szybkiego tempa i stałej dynamiki. Współcześni liderzy pragną szybkich rezultatów i natychmiastowych efektów swojej pracy. Warto pamiętać, że najtrwalsze
i najbardziej stabilne rezultaty uzyskamy
dzięki konsekwentnym, nieprzerwanym
i równomiernym krokom. A cierpliwość,
nastawienie na cel, pracowitość i wytrwałość w realizacji planów — dadzą radę
temu, co trudne i niemożliwe.

14

Tamar Letodiani, Gruzja
Stypendystka rocznika 2020/2021

STAŻ W CZASACH
PANDEMII

W

ramach Programu Kirklanda mamy możliwość odbycia stażu
w dowolnej organizacji, która może zaoferować nam zdobycie
wiedzy i nowych doświadczeń. W sytuacji pandemicznej było to
duże wyzwanie, ponieważ większość organizacji działa on-line. Jednak nie
poddawałam się i prawie codziennie odwiedzałam portal pracy i wysyłałam
CV z prośbą o praktyki w organizacjach, które były związane z tematem mojej pracy dyplomowej: równością płci.
Dla mnie bardzo atrakcyjna okazała się międzynarodowa organizacja
Human Doc Foundation, która skupia się na różnorodnych działaniach na
rzecz społeczeństw i wyrównywaniu szans.
Fundacja działa również na terenie Ugandy i krajów Partnerstwa
Wschodniego i realizuje w tych krajach projekty dotyczące m.in. równości
płci i przemocy domowej.
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Napisałam do nich kilka listów, odbyłam rozmowę
kwalifikacyjną i zaproszono mnie na staż do Warszawy.
Było to dla mnie bardzo ekscytujące, ponieważ nie był
to staż on-line i miałam okazję poznać nowych ludzi
i zdobyć nowe doświadczenia. Podczas stażu brałam
udział w spotkaniach, seminariach i szkoleniach.
Uczestniczyłam m.in. w warsztacie „CANVA DLA ORGANIZACJI”, który zorganizował i poprowadził Mobilny
Doradca Sektora 3.0 – innego programu PAFW. Następnie w szkoleniu „Jak zdalnie zorganizować międzynarodową konferencję on-line”, prowadzonym przez Fundację HumanDoc., miałam okazję spotkać się z Dominiką Springer – współzałożycielką i członkinią Zarządu
Fundacji HumanDoc. Rozmawiałyśmy o realizacji projektów rozwojowych w krajach postsowieckich. Pracowałyśmy razem nad projektami dotyczącymi przemocy
domowej – przygotowywałam oficjalne dokumenty
i umowy z organizacjami z tego regionu, zdobywałam nowe informacje o ich działalności bezpośrednio
od osób zarządzających projektami i programami. Dowiedziałam się więcej o zasadach współpracy fundacji
z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, o pozyskiwaniu środków i współpracy z darczyńcami, co jest
bardzo ważną kwestią w mojej przyszłej pracy.
Zapoznałam się z różnymi projektami dotyczącymi tematyki gender, realizowanymi przez Fundację
na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego, a także z najlepszymi praktykami w tej dziedzinie, które
wykorzystałam również w mojej pracy dyplomowej.
Dzięki pomocy Fundacji spotkałam się z Katarzyną
Wilkołaską-Żuromską, pełnomocniczką Prezydenta
m.st. Warszawy do spraw kobiet, która podzieliła się

ze mną doświadczeniem oraz ważnymi informacjami dotyczącymi inicjowania, planowania i wdrażania
programów genderowych w samorządach.
Co jest szczególnie ważne i satysfakcjonujące, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Fundacja będzie
w przyszłości współpracować z regionem Kvemo Kartli, czyli moim regionem w Gruzji.
Przygotowałam zatem dla Fundacji małe podsumowanie sytuacji w regionie w odniesieniu do kwestii płci i

przemocy domowej, podzieliłam się informacjami na temat różnych działań i usług związanych z przemocą domową. Dyskutowaliśmy również na temat mniejszości
narodowych i ich integracji, a na koniec opracowaliśmy
propozycję projektu, który zamierzam zrealizować z pomocą fundacji Human Doc po powrocie ze stypendium.
Okazało się więc, że pomimo początkowych trudności mój staż był wyjątkowo owocny i zorientowany
na przyszłość.

Autorka w trakcie spotkania z Katarzyną Wilkołaską-Żuromską, pełnomocniczką Prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet.
Zdjęcia nadesłane przez autorkę.
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Olena Sakalyuk, Ukraina
Stypendystka rocznika 2020/2021

RODZINA
KIRKLANDYSTÓW

C

hcę opowiedzieć o ciekawej przygodzie, która przydarzyła mi się
w tym roku i która wciąż trwa. To podróż do krainy KIRKLANDia,
gdzie czekały na mnie nowe nieznane miejsca, poznawanie wesołych i wykształconych kolegów z różnych krajów, nowe doświadczenia, mądry opiekun naukowy i co najważniejsze 20-letnia, ciepła i szczera atmosfera rodziny Kirklandystów.
Jestem nauczycielem akademickim, doktorem nauk pedagogicznych, młodym naukowcem. Wiosną 2020 roku złożyłam wniosek o stypendium Lane’a Kirklanda i udało się. Nie ma nic niemożliwego dla osoby, która się stara, ma cel i do niego dąży. I tak oto odsłoniłam kolejną
wyjątkową kartę w moim życiu.
Na początku razem z innymi uczestnikami Programu przyjechaliśmy
ze swoich krajów na spotkanie integracyjne do tajemniczego, królewskiego miasta – Krakowa. To był już czas pandemii, więc moja siostra kupiła
mi w prezencie na wyjazd maskę z rysunkiem smoka. Dopiero później

Wszystkie zdjęcia w artykule nadesłane przez autorkę
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zdałam sobie sprawę, jak bardzo była
adekwatna. Czy domyśliliście się, dlaczego mieszkańcy przyglądali mi się
i wesoło reagowali? Zapewne każdy, kto
był w tym mitycznym i legendarnym
polskim mieście, napawał się widokiem
bezcennych zabytków architektury
i sztuki (Wawel, Barbakan, Rynek Starego
Miasta), jeździł królewskimi powozami
i słuchał melodii hejnału, ten wielokrotnie słyszał opowieści o smoku Smogu.
Podczas tych pierwszych dni były
też chwile smutne, a szczególnie wycieczka do obozu koncentracyjnego
Auschwitz – miejsca męczeństwa milionów ludzi podczas II wojny światowej.
Lecz te dwa tygodnie integracji, spotkań i, szczerze mówiąc, mieszanych
uczuć, minęły niby dwa długie dni, po
których wszyscy z lekkim niepokojem
wyruszyli do swoich miast afiliacji.
Jestem więc w Polsce, a mianowicie
w stolicy – w Warszawie. Mam szczęście odbywać staż naukowy w Studium
Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, którego koordynatorem
jest Jan Malicki.
Prowadzę badanie, które dotyczy
sprawy obecnie bardzo istotnej a jednocześnie bolesnej dla Ukrainy, gdzie nadal
toczą się działania wojenne, czyli wojny
z Federacją Rosyjską. Tematem mojego

projektu badawczego jest: „Wsparcie socjalne i edukacyjne – przy pomocy arteterapii – dla dzieci, które ucierpiały z powodu agresji zbrojnej na Ukrainie”. Swoje badania prowadzę pod kierunkiem
dr Urszuli Markowskiej-Manisty – doktor nauk humanistycznych w zakresie
pedagogiki, która pracuje jako adiunkt
w Katedrze Podstaw Pedagogiki i jako
sekretarz naukowo-organizacyjny Katedry UNESCO im. J. Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Pod jej kierunkiem nie tylko piszę pracę
naukową, ale też biorę czynny udział
w webinarach, dyskusjach, spotkaniach
on-line z polskimi studentami na temat
praw dziecka, zasad pracy z nieletnimi,
specyfiki procesów migracyjnych, itp.
Wspólnie z panią doktor przygotowujemy się do wystąpienia na międzynarodowej konferencji. Praca jest owocna
i bardzo się cieszę, że mogę się uczyć,
zdobywać doświadczenie i rozwijać
swoje kompetencje.
Oprócz studiów na uczelniach wyższych w Polsce, skorzystałam z okazji, aby
odbyć staż w Centrum Wielokulturowym
w Warszawie, gdzie dowiedziałam się
o wspieraniu integracji międzykulturowej
i obywatelskiej warszawiaków. W marcu
wzięłam aktywny udział w panelu dyskusyjnym „Czy migracja ma płeć?”
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Grupa warszawska podczas wyjazdu do Nieborowa

Przez dwa semestry mam możliwość uczestniczenia w seminariach,
wykładach i zajęciach praktycznych
z ponad 12 przedmiotów na Uniwersytecie Warszawskim, zaś korzystając
z okazji, studiuję również arteterapię
na Akademii Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej. Ważne jest też,
że uczymy się polskiego, a zajęcia są
regularne i w małych grupach. Zorganizowano nam również warsztaty na
temat pisania prac i artykułów naukowych oraz tworzenia prezentacji.

W czasie pobytu w Polsce nie tylko
zrozumiałam, ale też poczułam, że Program Kirklanda to nie tylko program
stypendialny, to cząstka każdego stypendysty, zaangażowania i ciężkiej
pracy kierownictwa, koordynatorów,
opiekunów naukowych, animatorów,
wykładowców i wielu innych osób.
Mimo kwarantanny i epidemii w całym kraju, organizatorzy pracują i robią
wszystko, aby nasz pobyt, nauka i wypoczynek w Polsce były komfortowe.
Odbyły się też ciekawe wycieczki do
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parków w Nieborowie i Arkadii, a także do Kazimierza Dolnego.
Moja warszawska grupa składa się z dobrze
wykształconych, szczerych i wytrwałych młodych
ludzi. Jest nas niewielu, ale razem tworzymy silną
grupę. Każdy uczestnik jest profesjonalistą w swojej dziedzinie i zawsze jesteśmy zainteresowani
wspólnym spędzaniem czasu. Często spotykamy
się przy herbacie, aby rozmawiać, dzielić się doświadczeniami i pomysłami, a także grać w grę
„Mapa Kirklandysty”. (Opracowaną przez zeszłoroczną grupę warszawską! Przypis redakcji.)

Na koniec nie mogę się nie pochwalić, że
w tym roku nasza grupa wygrała dwa minigranty: na projekt „Kuchnia Kirklandysty”, który
realizujemy razem z grupą lubelską i projekt
stworzenia filmu „Who is Mr. Kirkland?”. Teraz
próbujemy oba projekty zrealizować.
Kirkland – to rodzina, duża rodzina z własnymi zasadami, tradycjami, zwyczajami, a nawet
tajemnicami, których nie poznasz, dopóki tu
nie przyjedziesz. Ale wtedy będzie to już historia kogoś innego…
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Program orientacyjny w Krakowie

11-26 IX 2020

Program merytoryczny przeprowadzony był on-line,
jednak tradycyjnie składał się z lektoratu języka polskiego oraz cyklu wykładów mających przybliżyć stypendystom współczesną Polskę. Stypendyści uczestniczyli
też w spotkaniach z przedstawicielami organizacji pozarządowych: „Otwarty Kraków” i „Piękne Anioły”, a także
w warsztatach dotyczących zasad pracy naukowej
w Polsce oraz w warsztatach o tematyce różnic kulturowych i adaptacji w czasie pandemii.

Inauguracja Programu
na Uniwersytecie Jagiellońskim
Stypendystów przywitał Prorektor UJ prof. dr hab. Piotr
Jedynak oraz Agnieszka Mazur (PAFW) i Agata Wierzbowska-Miazga (FLP). Wykład inauguracyjny na temat „Zmiany klimatyczne: Jak zapewnić dobrą przyszłość naszej
planety dla nas i przyszłych pokoleń” wygłosiła dr inż.
Iwona Kuczyńska z Akademii Górniczo-Hutniczej.

24 IX 2020
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Cykl szkoleń „Od pracy dyplomowej do artykułu naukowego”
W tym roku szkolenie to odbyło się on-line w wersji rozszerzonej: oddzielnie dla Stypendystów KRES i Stypendystów Kirklanda.
Omówione zostały kluczowe elementy decydujące o wartości merytorycznej artykułu oraz proces oceny artykułów
przez redakcje czasopism naukowych. W części praktycznej uczestnicy analizowali własne prace pod kątem ich argumentów i możliwości przekształcenia ich w artykuły naukowe. Szkolenia poprowadził dr hab. Marcin Kaczmarski,
wykładowca na Uniwersytecie w Glasgow (School of Social
and Political Sciences), który prowadzi zajęcia z metodologii badań naukowych oraz jest autorem wielu artykułów
w prestiżowych czasopismach naukowych polskich i międzynarodowych (także amerykańskich).

22 X - 3 XII 2020

Szkolenie z pisania projektów
grantowych

18-19 XII 2020

Podobnie jak w zeszłym roku, szkolenie z pisania projektów przeprowadziła w języku rosyjskim Ewa Romanowska, wieloletnia realizatorka projektów, świetna trenerka,
członkini zarządu Fundacji Borussia. Szkolenie trwało
2 dni po 3,5 h on-line oraz zawierało zadanie do pracy
w domu, między jedną a drugą sesją, z możliwością indywidualnych konsultacji. Szkolenie miało charakter
warsztatowy, uczestnicy pracowali na konkretnych przykładach wypracowywanych przez siebie projektów.
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24-31 I 2021

Rozpoczęcie edycji
specjalnej KRES
dla Białorusi
Orientacja w Krakowie

W tym roku po raz pierwszy uruchomiona została wiosenna edycja Programu
Kirk
landa Research. W styczniu na jednosemestralne stypendium przyjechało
czworo stypendystów z Białorusi: Tatsiana
Hiarnovich i Ilya Sulzhytski, którzy studiują
w Krakowie, Olga Matusevich studiująca
w Poznaniu i Yuliya Petrakova studiująca
w Warszawie.
Program merytoryczny orientacji w Krakowie był dość symboliczny – odbyły się
2 spotkania organizacyjne oraz spotkanie
z absolwentką Programu dr Antoniną Kalinichenko nt. życia naukowego w Polsce. 28
stycznia odbyła się uroczysta kolacja, podczas której nowi stypendyści mogli poznać
swoich kolegów z grupy krakowskiej. Stypendyści odbyli spacer z przewodnikiem po
centrum Krakowa oraz po Kazimierzu i Pogórzu. Dwie osoby wzięły udział w wycieczce na Turbacz.
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Zakończenie jesiennej edycji Programu Kirkland Research
Styczniowa uroczystość wręczania dyplomów Stypendystom, którzy studiowali w ramach ścieżki Kirkland Research, z powodu pandemii została zaplanowana jako wielka gala on-line. 11 Stypendystów przedstawiło swoje prace, po czym otrzymali wirtualnie dyplomy. Opiekunowie naukowi i koordynatorzy dzięki wcześniejszym nagraniom gratulowali każdemu ze
Stypendystów oraz życzyli im dalszej owocnej pracy.

27 I 2021
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Szkolenie dotyczące
prowadzenia prezentacji
12-13 II 2021

Podobnie jak w zeszłym roku szkolenie on-line
dotyczące prowadzenia prezentacji przeprowadził Tadeusz Rudzki, trener z Fundacji Edukacja dla Demokracji. Szkolenie prowadzone
było dynamicznie i różnorodnie, składało się
z sesji ogólnych, pracy w grupach, pracy włas
nej, a także indywidualnych konsultacji on-line.
Dotyczyło następujących obszarów:
JJ częste błędy w prezentacjach,
JJ cechy wyróżniające dobrą prezentację,
JJ narzędzia przydatne przy tworzeniu prezentacji,
JJ wystąpienia publiczne – nasz przekaz
i jego cele, odbiorcy, interakcje, radzenie
sobie ze stresem,
JJ częste błędy techniczne – jak ich unikać,
JJ praca samodzielna – przygotowanie przez
uczestników własnych prezentacji oraz
ich omówienie na forum.
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Nadzeya Pauliuchyk, Białoruś
Stypendystka rocznika 2020/2021

KORONA GÓR POLSKI
KIRKLANDA

C

orocznie w Programie Kirklanda uczestniczy ponad pięćdziesięciu aktywnych
i zmotywowanych liderów z różnych
krajów WNP. Zwykle czas spędzony w Polsce
obfituje w różnego rodzaju wydarzenia i zajęcia. Jednak lata 2020 i 2021 wyglądają zupełnie inaczej. Z powodu lockdownu i surowych
ograniczeń Kirklandyści nie mogli brać udziału
w zjazdach, podczas których dotąd stypendyści
zawsze najlepiej się integrowali. Mogłoby się to

stać powodem frustracji. Ale liderzy są liderami, zawsze mają plan „B”.
Takim planem awaryjnym, opracowanym
przez krakowską animatorkę Łucję Reczek, był
wyjątkowy projekt „Korona Gór Polski Kirklanda”. Pomysł pojawił się podczas cotygodniowych
górskich wędrówek organizowanych w listopadzie 2020 roku przez grupę Kirklandystów
z Wrocławia. Zwiedzanie parków narodowych pozostało jednym z nielicznych dostępnych zajęć,

Wszystkie zdjęcia w artykule oraz nz okładce Biuletynu są autorstwa Nadzeyi Pauliuchyk
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dlatego postanowiono maksymalnie wykorzystać tę okazję.
A teraz więcej o samym
projekcie i o Koronie Gór. Niemal całe południe Polski pokrywają góry, które przyciągają nie tylko Polaków, ale także
turystów z innych krajów.
W 1997 roku redakcja magazynu Poznaj swój kraj zatwierdziła listę 28 najwyższych szczytów górskich, które otrzymały
nazwę Korona Gór Polski.
W tym samym czasie powstał
Klub Zdobywców Korony Gór
Polski. Każdy może dołączyć
do klubu i rozpocząć swoją
górską przygodę, potwierdzając zdobycie kolejnej góry
pieczęcią w specjalnej książeczce. Celem jest zdobycie
wszystkich 28 szczytów.
„Korona Gór Polski Kirklanda” ma również na celu
zdobycie wszystkich 28 gór.
Jednak zasady są nieco inne.
Aby uznać zdobycie szczytu,
musi się na niego wspiąć co
najmniej 5 Kirklandystów i jeden animator. Wspólne grupowe zdjęcie na wierzchołku i…
góra zaliczona!
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Wyzwanie zostało rzucone i zaczęła się próba sił. Należy zauważyć, że wielu
podeszło do sprawy bardzo poważnie – kupiło specjalną odzież sportową i buty.
Niektórzy poszli dalej i kupili sprzęt na zimowe górskie wędrówki. Nic nas nie mogło powstrzymać!
Jeszcze w listopadzie 2020 roku pierwsze cztery szczyty zostały elegancko
zdobyte przez zgraną wrocławską grupę z hashtagiem #dreamteam #kirklandfamily. Dzięki doskonałej organizacji wyjazdów, prowadzonych przez animatorkę Irinę Tkeshelashvili, wyprawy te odbywały się w najbardziej komfortowych i przyjaznych warunkach. Wśród żartów, śpiewów i tańców bez większego
wysiłku udało nam się wspiąć na: Ślężę (718 m n.p.m.), Chełmiec (854 m n.p.m.),
Wielką Sowę (1015 m n.p.m.) i Górę Kłodzką (757 m n.p.m.). Szczególnie niezapomniane były wspólne posiłki na szczytach i zabawne historie, które opowiadaliśmy sobie po drodze.
Następnie pałeczkę przejęła grupa z Krakowa. Ekipa dzielnie pokonała podejście 1725 m na Babią Górę w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Następnym szczytem była Mogielica (1171 m n.p.m.). Po tych pierwszych zwycię-
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stwach Kirklandyści pogrążyli się w zgiełku świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, objadali się
i nabierali sił na nowe wyprawy.
W styczniu 2021 roku odbyła się najliczniejsza „ekspedycja” na Turbacz (1315 m n.p.m.), do której dołączyli nowi stypendyści Kirkland Research z Białorusi oraz Dyrektor Programowa Urszula
Sobiecka. Po raz pierwszy na szczyt weszli przedstawiciele wszystkich pięciu miast afiliacji, których
wysiłki zostały nagrodzone gorącą zupą i groźną śnieżną zamiecią.
W lutym i marcu udało nam się odhaczyć w tabeli kolejne pięć szczytów: Tarnica (1346 m
n.p.m.), Skrzyczne (1257 m n.p.m.), Lubomir (912 m n.p.m.), Czupel (934 m n.p.m.) i Wysoka (1050
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m n.p.m.). Za najbardziej epickie pod względem widoków
można uznać wejście na Tarnicę. Zdjęcia z tej góry spokojnie ujdą za podbój Everestu.
Dlatego bardzo istotne okazały się warsztaty dotyczące szukania i ratowania osób przysypanych lawiną, w których
Kirklandyści brali udział z wielkim entuzjazmem. W praktyce
musieli użyć nadajnika do poszukiwania i „ratowania” spod
śniegu plecaka z ciasteczkami.
Projekt „Korona Gór Polski
Kirklanda” dał Stypendystom
możliwość nie tylko lepszego
poznania się, ale także podziwiania pięknych widoków
i spędzania czasu na świeżym
powietrzu, co jest szczególnie
ważne podczas pandemii. Do
zakończenia programu pozostały trzy miesiące, a przed
nami jeszcze 16 gór. Można
mieć wątpliwości, czy plan jest
rzeczywiście wykonalny, ale
drogę pokona ten, kto idzie.
Dlatego Liderzy Przemian
wciąż idą i zawsze posuwają
się tylko do przodu.
Marzec 2021
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Międzynarodowa Konferencja

pt. „Priorytety w Strategii Nowy Zielony Ład UE”
ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA
Strategia Nowy Zielony Ład stawia przed społeczeństwami Europy
konieczność podjęcia nowych wyzwań i działań związanych z zatrzymaniem
i odwróceniem negatywnych skutków zmian klimatycznych, zaspokojeniem
potrzeb społecznych, a także zapewnieniem przyszłym pokoleniom
możliwości godnego życia i bezpieczeństwa żywnościowego. Strategia
formułuje w tym względzie pewne priorytety, które mają charakter
uniwersalny i powszechny.
Prowadzone przez tegorocznych Stypendystów Kirklanda badania
naukowe związane tematycznie ze Strategią Nowy Zielony Ład i współpraca
przy konstruowaniu prac dyplomowych zaowocowała koncepcją
przedstawienia ich dorobku na szerszym międzynarodowym forum.
Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami Instytutu Nauk Prawnych
UMCS podjęła we współpracy ze Stypendystami inicjatywę organizacji
Konferencji, której celem jest wymiana doświadczeń, wskazanie wspólnych

możliwości współpracy, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw
społecznej odpowiedzialności za przyszły stan naszego świata.
Organizatorzy Konferencji proponują objęcie programem
następującej tematyki:
1. Zrównoważonego rozwoju
2. Ochrony i kształtowania środowiska
3. Odpowiedzialnej produkcji i zarządzania zasobami produkcyjnymi
4. Społecznej sprawiedliwości i partycypacji obywatelskiej
5. Administracji świadczącej
6. Oddziaływania Strategii na kraje Partnerstwa Wschodniego.
Konferencja, w związku z trwającą pandemią COVID-19, odbędzie się
w formie on-line. Planowany termin konferencji: 17 czerwca 2021,
w godz. 9.30-15.00 czasu polskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!
Zwracamy się również z zaproszeniem do uczestnictwa w planowanym wydarzeniu do instytucji, organizacji i przedstawicieli
administracji, samorządu i ośrodków naukowych z państw Absolwentów Programu Kirklanda.
Już obecnie swój udział zgłosili: Rada Miasta Łucka i Międzynarodowy Ekonomiczno-Humanistyczny Uniwersytet im.
Stepana Demianczuka oraz kilkoro Absolwentów.
Kontakt:
Mariia Dehtiarenko, degtiarenko.mariia@gmail.com
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Ksenia Alpern, Ukraina
Stypendystka rocznika 2006/2007
Organizatorka konferencji

RELACJA Z I KONFERENCJI KIRKLANDYSTÓW ON-LINE

Ż

yjemy w nowej rzeczywistości, w której świat
się zmienia z niespotykaną dotąd prędkością!
Era TUNA (turbulencje, niepewność, nowość
i dwuznaczność) aktualizuje globalne zasady gry we
wszystkich sferach życia osobistego i społecznego.
Gotowość do nowej teraźniejszości to możliwość dostosowania się do wyzwań, podejmowania decyzji
za pomocą nowych strategii i wykorzystanie nowych
szans. Do tego wyzwania potrzebne są partnerstwo
i współpraca!
12 grudnia 2020 r. odbyła się pierwsza Konferencja
Absolwentów Programu Kirklanda ON-LINE, podczas
której rozmawialiśmy o współpracy i współdziałaniu
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w czasach kryzysu i pandemii. Prelegentami, uczestnikami i organizatorami byli
Absolwenci Programu Kirklanda różnych roczników!
Poruszane tematy:
JJ Gdzie jest świat globalny i jak dostosować się do szybkich zmian przez synergię, nowe szanse i możliwości?
JJ Jak działać w nowej rzeczywistości poprzez partnerstwo i współpracę?
JJ Jak rozwijać kulturę organizacyjną środowiska Kirklandystów i doskonalić
swoje umiejętności liderskie, łącząc się w nowe wspólne projekty?

1. współpraca naukowa – zostań mówcą na uczelniach świata. Grupa na FB dla
absolwentów zainteresowanych współpracą. Konkakt Ksenia Alpern
2. współpraca samorządowa – Klub samorządowców. Grupa na FB. Prowa
dzący: Volodymyr Abramiuk.
3. przestrzeń wymiany pomiędzy Kirklandystami (wykłady, wywiady, krótkie wystąpienia, etc.) z dalszą możliwością zamieszczenia w sieci.
Podczas konferencji odbyła się gra dla Kirklandystów, dotycząca wiedzy o Programie Kirklanda. Osoby, które zwyciężyły otrzymały Voucher na Coaching Kariery od
Kseni Alpern.

Do udziału w inicjatywie zgłosiło
się ponad 60 osób, zaś podczas
Konferencji połączyło się 50
osób z 10 krajów.
W trakcie konferencji wygłoszono 15 wykładów w 3
blokach tematycznych: współpraca naukowa, współpraca
samorządowa i nowe inicjatywy działań Kirklandystów.
Ogromne podziękowania dla
osób zaangażowanych w rozsyłanie informacji o inicjatywie! To
dzięki Wam można było dotrzeć
z informacją prawie do każdego absolwenta Programu i dać
możliwość uczestnictwa w roli
prelegenta lub organizatora!
Inicjatywy, które powstały podczas przygotowania i prowadzenia Konferencji:
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Volodymyr Abramiuk, Ukraina/Gruzja
Stypendysta rocznika 2011/2012

KLUB SAMORZĄDOWCÓW KIRKLANDA
Wspólna inicjatywa absolwentów

12

marca 2021 roku w 99. rocznicę urodzin Lane’a Kirklanda absolwenci z 15 miast (Biszkek, Nur-Sultan, Rustavi, Tbilisi, Basztanka, Melitopol,
Połtava, Kijów, Żytomierz, Krzemieńczuk, Tarnopol, Lwów, Równe, Tbilisi, Warszawa) i 5 państw (Kirgistan, Kazachstan, Polska, Gruzja, Ukraina) rozpoczęli
dyskusję o tworzeniu nowej przestrzeni do współpracy Kirklandystów – Klubu
Samorządowców.
Sama inicjatywa rozpoczęła się trochę wcześniej jako wspólna grupa na Facebooku, do której jak dotąd dołączyło 68 absolwentów z 12 krajów. Do momentu
pierwszego spotkania udało się uzgodnić główne zasady współpracy i działań
Klubu.
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Co nas interesuje:
JJ wypracowanie wspólnych inicjatyw
JJ dołączanie do inicjatyw realizowanych przez kolegów
Format naszej współpracy:
JJ spotkania on-line&off-line w takim zakresie, w jakim
będą prowadzone wspólne działania
W jakich kierunkach chcielibyśmy współpracować:
JJ dialog społeczny
JJ współpraca między samorządami
JJ współpraca naukowo-badawcza
JJ dyplomacja samorządowa
JJ dziennikarstwo obywatelskie
JJ zrównoważony rozwój
Ile czasu trzeba poświęcić na rzecz Klubu:
JJ co najmniej jeden raz w miesiącu spotkanie on-line
(w stałym terminie)
JJ 5 godzin w miesiącu na rzecz rozwoju Klubu
Z jakich zasobów będziemy korzystać dla realizacji
wspólnych inicjatyw:
JJ granty/pisanie projektów
JJ inwestujemy nasz czas, wiedzę, doświadczenie oraz
nawiązane kontakty
JJ minimalne zasoby własne
Kogo zapraszamy do współpracy w Klubie:
JJ wszystkich Kirklandystów
JJ osoby aktywne, które w samorządach współpracują
z Kirklandystami

Jakie inicjatywy dla samorządów i samorządowców
chcemy wypracować:
JJ stworzenie bazy dobrych praktyk samorządu lokalnego
JJ szkolenia, treningi, wizyty studyjne
JJ projekty badawczo-naukowe

Siła napędowa rozwoju Klubu:
JJ kreatywność i serce każdego uczestnika
Pamiętajmy też o tym, że lista zadań, za które ustawowo
odpowiada współczesny samorząd, jest szeroka i niezwykle
zdywersyfikowana. Mamy także do czynienia z bardziej świadomym biznesem, kierowanym przez zwolenników zrównoważonego rozwoju, dla których kształtowanie otoczenia,
w którym się znajdują oraz sposób zarabiania pieniędzy mają
kluczowe znaczenie. Dodatkowo wzrastająca świadomość
szefów, pracowników i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, zaangażowania społecznego i znaczenia procesów
demograficznych odsłaniają niszę, którą zwinny biznes może
umiejętnie wykorzystać jako swoją szansę, czyli nowe pole
do działania.
Już podczas pierwszego spotkania poczuliśmy wiosnę w Biszkeku, pospacerowaliśmy przy temperaturze -15
stopni po Nur-Sułtanie, przywitaliśmy się z absolwentami ze słonecznego Tbilisi, różnych miast Ukrainy, a także
z Warszawy. Wymienialiśmy się pomysłami co do tego, jak
widzimy współpracę w Klubie i jakie inicjatywy już w najbliższym czasie chcemy realizować.
Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku, zaś w tym
artykule chcielibyśmy przekazać wszystkim absolwentom,
jak każdy z nas widzi działalność Klubu:
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mają być w kwietniu. To oczywiście konkurs,
ale także to jest malutki krok na początek.

Volodymyr Abramiuk, Verkhovyna,
Ukraina/Tbilisi, Gruzja
Każdy uczestnik jest współtwórcą tej przestrzeni do współpracy.

Liliia Atnazheva. Basztanka, Ukraina
Moja praca jest związana z rozwojem miast
i wsi na Ukrainie. Teraz jestem doktorantką
i interesuje mnie proces przeprowadzania
zmian w lokalnych samorządach. Uczestnictwo w Klubie to piękna możliwość, aby
mieć kontakt z innymi krajami i dostęp do
wiedzy, jak regulowane są procesy zarządzania na miejscowym poziomie w różnych krajach, jakie podejścia wykorzystuje
się, żeby zapewnić rozwój.
Zgłosiłam się już do uczestnictwa w cyklu szkoleń, w wyniku których przewidziano
niewielki grant, który można by przeznaczyć na początek działalności Klubu. Wyniki

Dr Ksenia Alpern, Warszawa, Polska
Moje doświadczenie jest różnorodne – praca
w samorządzie we Lwowie, praca naukowa,
współpraca z samorządami w Polsce, zwłaszcza w Warszawie, organizacja różnych międzynarodowych inicjatyw, łączących samorządy, dziennikarzy, biznes i kulturę. Jako że
teraz mieszkam w Warszawie, mogę pomóc
nawiązać współpracę z różnymi wydziałami
Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędami dzielnic miasta. Zapraszam do współpracy.

możliwości widzieć różne podejście do edukacji i rozwoju dzieci w różnych krajach.
Interesuje mnie współpraca naukowo-badawcza, a także dialog społeczny.
Chętnie będę uczestniczyć w programach
dotyczących kształcenia rodziców.

Dr Nataliya Horin, Lwów, Ukraina
Pracuję na wydziale stosunków międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Od wielu lat zajmuję
się badaniami w dziedzinie gospodarki światowej oraz problematyką zrównoważonego
rozwoju. Widzę ogromną rolę organizacji
samorządowych jako głównego inicjatora
procesów zrównoważonego rozwoju w skali
lokalnej, zarówno w aspekcie społecznym,
ekologicznym, jak i gospodarczym. Działalność samorządowców w znacznym stopniu
przyczynia się do wzrostu dobrobytu społecznego na terenie całego kraju.

Dr Anna Charchyan, Erewań, Armenia
Z zawodu jestem logopedą i pedagogiem specjalnym. Wykładam na Ormiańskim Państwowym Pedagogicznym Uniwersytecie, a także
pracuję z dziećmi z wadami wymowy. Miałam
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Olena Humeniuk, Liubar/Żytomierz,
Ukraina
Konsultantka samorządowa, konsultantka w zakresie lokalnego rozwoju gospodarczego, działaczka społeczna
Krąg moich zainteresowań zawodowych
– reforma decentralizacji/samorządowa,
planowanie strategiczne obszarów wiejskich, rozwój gospodarczy, inwestycyjny.
Zajmuję się rozwojem samorządu lokalnego, ponieważ jestem głęboko przekonana, że aby zmiany zostały dokonane
w całym państwie, przede wszystkim muszą
zostać dokonane lokalnie.
Dla mnie Klub Samorządowców to platforma stworzona dla aktywnych i nowoczesnych samorządowców z różnych krajów
w celu wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk,
realizacji wspólnych projektów w przyszłości.
Wierzę w tę inicjatywę!

Oksana Hysa, Tarnopol, Ukraina
Od wielu lat prowadzę bardzo aktywną działalność koncertową jako pianistka. Pracuję
jako docent w Tarnopolskim Narodowym
Uniwersytecie Pedagogicznym imienia Wołodymyra Hnatiuka. Zakres moich zainteresowań naukowych: edukacja kulturalna
w szkołach wyższych, historia kultury i muzykologii końca XIX - początku XXI wieku.
Co nam daje uczestnictwo w Klubie:
JJ spotkania z ludźmi nauki, kultury, etc.
JJ uczestnictwo w festiwalach kulturalnych i naukowych
JJ konferencje
naukowe, szkolenia,
warsztaty
JJ wydawanie wspólnych publikacji naukowych
JJ udział w realizacji projektów badawczych.

Teimuraz Khomeriki, Tbilisi, Gruzja
Doceniam inicjatywę Klubu Samorządowców
i widzę w nim możliwość stworzenia platformy
do badań i promocji najlepszych praktyk związanych z samorządnością lokalną w krajach
Kirklanda. Samorządy są podstawowym fundamentem każdej demokracji i wiele można
osiągnąć poprzez wspólne prace nad różnymi zagadnieniami związanymi z organizacją
życia społeczno-gospodarczego w wymiarze
ponadnarodowym. Wyrażam przekonanie,
że klub zainspiruje wiele dobrych inicjatyw
i umożliwi stypendystom myślenie globalne,
działając lokalnie w służbie społeczeństwu.

Dr hab. Inna Khovrak, Krzemieńczuk,
Ukraina
Dyrektorka Centrum Doskonałości na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju, wykładowczyni Krzemieńczuckiego Narodowego
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Uniwersytetu Mychajła Ostrogradskiego,
członkini Rady Ekspertów Ministerstwa
Edukacji i Nauki Ukrainy, ekspertka Komitetu Programowego Horyzont 2020
„MŚP i Dostęp do Finansowania Ryzyka”,
ekspertka Grupy Roboczej ds. Społecznej
Odpowiedzialności Uczelni Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej RP.
Najgorętsze dla mnie tematy to odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój,
dlatego jestem otwarta na tworzenie i wdrażanie projektów wzmacniających społeczną
odpowiedzialność rządu, biznesu i społeczności, a także tworzenie inicjatyw służących
osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju. Ponieważ wielu członków klubu to przedstawiciele uczelni, chętnie włączyłabym się
również w tworzenie nowych możliwości
współpracy między uczelniami, tworzenie
kursów i staży podnoszących kwalifikacje
zawodowe nauczycieli oraz rozwijających
umiejętności miękkie.

Roman Kifliuk, Kijów Ukraina
Specjalista ds. rozwoju polityki i zarządzania wynikami w Programie USAID DOBRE.

Pracuję nad stworzeniem systemu
oceny efektywności władz lokalnych,
kryteriów oceny usług publicznych.
Obecnie zarządzam projektem pilotażowym w 74 gminach lokalnych w zakresie
trzech usług: woda pitna, gospodarka
odpadami i edukacja szkolna. Grupy
ekspertów opracowują kryteria oceny
tych usług. Następnie gminy lokalne
będą zbierać dane, aby poznać skuteczność świadczenia tych usług. Po zakończeniu projektu pilotażowego zostanie
opracowany program pomiaru wyników
dla wszystkich usług.
Interesuje mnie doświadczenie w mierzeniu wyników gmin lokalnych w innych
krajach. Ponieważ ten instrument jest używany od ponad 20 lat, chciałbym wiedzieć,
jakie działania dają dobre wyniki i dlaczego.

Anna Kniaziewicz, Równe, Ukraina
Pracuję na Uniwersytecie Ekonomiczno
-Humanistycznym imienia Stepana Demiańczuka w Równem jako profesor na
wydziale zarządzania, doktor nauk ekonomicznych. Jestem autorką prac nauko-

wych dotyczących regulacji rozwoju innowacji i infrastruktury innowacyjnej Ukrainy
oraz różnych krajów Unii Europejskiej.
Myślę, że działalność Klubu Samorządowców może wesprzeć prace naukowe
i praktyczne.

Dr Iryna Kostecka, Lwów, Ukraina
Pracuję w Karpackim Instytucie Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ukrainy. Współpracuję również z organizacjami pozarządowymi i samorządami na poziomie lokalnym. Zajmujemy się rozwojem obszarów
wiejskich i planowaniem strategicznym dla
jednostek terytorialnych. Jestem ekspertką w grupie roboczej ds. Rozwoju Strategii
Lokalnej w projekcie Europejski Pakt na
rzecz Integracji (Lublin, Polska, 2020-2022),
a także ekspertką ds. gospodarczych (odpowiedzialna za implementację polskich programów / projektów w Ukrainie) w ramach
projektu „Transformacja regionów jednoprofilowych”.
Spodziewam się, że w Klubie odbywać
się będzie bardzo korzystna współpraca
i wymiana doświadczeń. Mam nadzieję, że
pomoże nam to w nawiązaniu współpracy
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nie tylko na Ukrainie, ale także w rozpoczęciu wspólnych projektów w innych krajach.

Nikoloz Legashvili, Rustavi, Gruzja
Jestem laureatem nagrody im. Tytusa Filipowicza w roku akademickim 2019/2020, ustanowionej w 2018 r. w 100-lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę i Gruzję.
Do tej pory wygrałem 9 spraw przed
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka,
z czego 7 z nich toczyło się przeciwko Federacji Rosyjskiej. Jedna z 7 spraw (sprawa
Shioshvili i inni vs. Federacja Rosyjska) została wygrana w 2017 roku .
W pozostałych 6 sprawach wyroki zostały wydane przez ETPC w 2016 roku, zaś
wykonane zostały w latach 2019-2020.
Jako praktykujący prawnik zajmuję się
sprawami toczącymi się przed Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka i pracuję nad
prawie 150 sprawami osób, których prawa
staram się chronić.
Współpraca z ukraińskimi i mołdawskimi kolegami pracującymi nad tą samą
sprawą jest bardzo ważna dla wspólnego
sukcesu.

Aleksander Rusetski, Tbilisi, Gruzija
Mocno popieram inicjatywę Volodymyra Abramuka, aby stworzyć nowe możliwości współpracy międzynarodowej
absolwentów Programu Lane’a Kirklanda. Jestem gotów wnieść swój konkretny
wkład w rozwój tej inicjatywy, jej podstawy ekonomiczne i technologiczne.
Mogę wygłosić wykład naukowy na
ten temat w maju 2021 r. – na przykład
z okazji Dnia Europy.

Oksana Stolyar, Lwów, Ukraina
Prezes Zarządu i założyciel organizacji
społecznej Prawa Człowieka i Demokracja Lokalna, prawnik w międzynarodowej fundacji charytatywnej Legion Światła, certyfikowany trener praw człowieka.
Adwokat, specjalizacja (prawo międzynarodowe).

Ukraina chce zostać członkiem Unii
Europejskiej. Dlatego musimy doprowadzić krajowe ustawodawstwo do poziomu
standardów europejskich. Jednym z moich zainteresowań jest reforma decentralizacyjna. Moja wizja stworzenia Klubu to
przede wszystkim komunikacja i wymiana
doświadczeń zawodowych.

Aleksander Wojtowicz, Kijów, Ukraina,
Pracuję w Instytucie Problemów Wodnych
i Melioracji jako pracownik naukowy. Kierunki moich badań to: informatyzacja
agronomii, monitoring środowiska, stanu
pól uprawnych i rzek, automatyzacja zarządzania nawadnianiem.
Jestem zainteresowany współpracą naukową i realizacją projektów badawczych
w zakresie ekologii, rolnictwa і tworzenia
przedmiotów Smart City.
Do organizacji sieci monitoringu korzystam z urządzeń i oprogramowania
własnej produkcji. Szukam możliwości
użycia tych systemów w działalności badawczej innych instytucji naukowych
w Ukrainie i Polsce.

Inicjatywę popierają również:
JJ Nadia Chuba, Lwów, Ukraina
JJ Andri Derkach, Ivano-Frankiwsk,
Ukraina
JJ Sergey Gavrilyuk, Dubno, Ukraina
JJ Yelena M. Gordeeva, Kirow, Rosja
JJ Dr Olena Hrybiuk, Kijów, Ukraina
JJ Vasyl Humeniuk, Kijów, Ukraine
JJ Tanya Kastsiukevich, Mińsk, Bialorus
JJ Antonina Kalinichenko, Połtaaa,
Ukraina /Polska
JJ Jaroslaw Kotylko, Kijów, Ukraina,
JJ Aleksander Kuchabski, Gdańsk,
Polska
JJ Gulzat Maichinova, Biszkek, Kirgistan
JJ Nazira Osmonova, Kirgistan
JJ Yeltay Rakhmanow, Nur-Sultan,
Kazachstan
JJ Madina Sabyrova, Nur-Sultan,
Kazachstan,
JJ Pawel Trofimow, Melitopol,
Ukraina
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