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Drodzy Kirklandyści!

Dużo się u nas dzieje – na początku listopada planujemy spotkanie absolwentów miesz-
kających w Polsce. Mamy nadzieję, że pandemia nam nie przeszkodzi, by zintegrować 
tutejsze środowisko absolwentów i by stało się ono ośrodkiem ciekawych działań. Repor-
taż z tego wydarzenia koniecznie przeczytajcie w kolejnym numerze Biuletynu!

Zeszłoroczne działania promocyjne Ambasadorów Programu Kirklanda okazały się 
tak efektywne i wartościowe, że chcemy Was zachęcić do dalszej pomocy. Niech za-
chętą do niej będzie też rozmowa z Patrycją Podrazą, naszą specjalistką ds. PR, którą 
przeczytacie na łamach obecnego numeru.

Zeszły rok obfitował w projekty miejskie i pomostowe – czyli realizowane już po 
wyjeździe stypendystów do swoich krajów. Wyglądają naprawdę ciekawie, a z ich 
efektów można nadal korzystać – odwiedzić Dąb im. Lane’a Kirklanda w Parku Szczyt-
nickim we Wrocławiu, obejrzeć film o Lanie Kirklandzie, a także ściągnąć pdfa ze wspa-
niałą książką kucharską! 

Wszystkie informacje znajdziecie na kolejnych stronach. Zapraszamy do lektury!  

         Redakcja

BIULETYN DOBRYCH WIADOMOŚCI!
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w ramach Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda

Uwaga! Pisownia nazwisk Absolwentów Programu w Biuletynie uzależniona jest od for-
my, której Absolwenci używają w komunikacji z Zespołem Programu oraz w mediach 
społecznościowych. Wierzymy, że dzięki temu łatwiej jest nawiązywać kontakty w śro-
dowisku Kirklandystów! 

 Fotografia na okładce: Barbara Budniak
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Patrycjo, pracujesz w naszej Fundacji dopie-
ro dwa lata, ale wszyscy chyba czujemy, że 
od dawna jesteś trwałym i ważnym człon-
kiem naszego zespołu…
Ja też mam takie wrażenie, że pracuję tu dłu-
żej. A w zasadzie, że my tu nie tylko pracujemy, 
ale znamy się i przyjaźnimy. Oczywiście z każ-
dym członkiem Zespołu mam inne relacje, ale 
dla mnie to ważne, że z przyjemnością myślę o  
przyjściu do biura i spotkaniu z ludźmi.

A czy przez ten czas miałaś kontakt ze stypen-
dystami?
Tak, już od samego początku, ponieważ 
zaczęłam pracę pod koniec sierpnia, a sty-

pendyści przyjechali we wrześniu. Brałam 
więc od razu udział w przygotowaniach do 
inauguracji i w samym programie orienta-
cyjnym – ostatnim w dawnej formie, przed 
pandemią.  Od samego początku mojej pra-
cy w Fundacji mam styczność nie tylko ze 
stypendystami, ale ze wszystkimi osobami 
zaangażowanymi w tworzenie Programu 
Kirklanda.

Co nowego i ciekawego udało Ci się wpro-
wadzić w czasie swojej pracy przy promocji 
Programu?
Kilka projektów zastałam już w trakcie re-
alizacji. Przede wszystkim były to prace nad 

Patrycja Podraza
Specjalistka ds. promocji i komunikacji 
Fundacji Liderzy Przemian



stworzeniem strategii komunikacji i promo-
cji Programu, a także rozpoczęte prace nad 
nową stroną internetową. To wszystko udało 
mi się sfinalizować. Obecnie jeszcze większy 
nacisk kładziemy na komunikację w mediach 
społecznościowych. Jesteśmy obecni na Face-
booku, LinkedInie i na Instagramie, a także na 
Telegramie.

W nowych mediach staramy się więcej po-
kazywać obrazem, zdjęciami, ale w każdym  
z tych miejsc trochę inaczej. Program Kirklan-
da najsilniej obecny jest na Facebooku – tu 
są nie tylko fanpage Fundacji i Programu, ale 
też są aktywne grupy absolwentów – ogólna 
oraz oddzielnie każdego rocznika. Na portalu  
LinkedIn głównie informujemy o sukcesach sty-
pendystów i absolwentów oraz osób zaanga-
żowanych w działanie Programu. Służy to pro-
mowaniu bazy danych naszych absolwentów, 
która umieszczona jest właśnie na LinkedIn 
i daje możliwość nawiązywania różnych kon-
taktów zawodowych.

Jeszcze inaczej działa profil na Telegramie. 
Ten pomysł rozwinięty został przez nasze 
kolejne wolontariuszki, które w ramach pro-
jektów Europejskiego Korpusu Solidarności 
prowadziły kanał poświęcony różnym możli-
wościom szkoleniowym, stypendialnym oraz 
rozwojowym. Kanał ten publikuje informacje 
po angielsku i po rosyjsku i kierowany jest do 
młodzieży z krajów objętych działaniem Pro-
gramu Kirklanda. 

Absolwenci też się włączają w działania w me-
diach społecznościowych? 
Tak, często. Ich działania – udostępnianie na-
szych postów czy przesyłanie ich do konkret-
nych osób – ma dużo większe przełożenie nie 
tylko na ilość, ale na jakość przekazu. W trakcie 
rekrutacji kontakt bezpośredni, nie zinstytu-
cjonalizowany a osobisty, jest dużo bardziej 
wartościowy niż reklamy wysyłane w ciemno. 
Powiedzmy sobie szczerze, że współpraca ab-
solwentów przy tego typu działaniach promo-
cyjnych związanych z rekrutacją jest dla nas 
wyjątkowo cenna! 

W zeszłym roku po raz pierwszy ogłosiliśmy 
konkurs z nagrodami na tytuł Ambasadora 
Programu, ale z pewnością to nie nagrody były 
główną motywacją dla Absolwentów. Nasi Am-
basadorzy bardzo szeroko i intensywnie infor-
mowali o zarówno samym Programie, jak i pro-
cesie rekrutacji. Organizowali spotkania on-line, 
odpowiadali na pytania, spotykali się z zaintere-
sowanymi, opowiadali o nas w mediach, w radiu  
i nawet w telewizji!

Takie działania, które mogą przyjąć różną 
formę, dają niesamowite efekty. To widać już po 
samym procesie rekrutacji, po samych statysty-
kach. Absolwenci dotarli do takich kandydatów, 
którzy nie tylko spełniali warunki formalne i me-
rytoryczne, ale byli na najwyższym poziomie, jeśli 
chodzi o kompetencje, jeśli chodzi o zaintereso-
wanie światem, procesami, mechanizmami, które 
zachodzą w ich społecznościach i środowiskach. 
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Drodzy Kirklandyści! 

W tym roku również potwierdziło się, że najlepsi stypendyś-
ci to ci, którzy aplikowali z polecenia naszych Absolwentów. 
Zatem chcemy znów prosić Was o pomoc w promowa-
niu Programu podczas trwania rekrutacji. Już w grudniu 
ruszamy z drugą edycją konkursu na tytuł Ambasadora 
Programu! 

KIM JEST AMBASADOR KIRKLANDA?
Honorowy tytuł Ambasadora Programu Kirklanda będzie-
my każdego roku przyznawać Absolwentom, którzy zor-
ganizują i przeprowadzą w swoim kraju spotkanie infor-
macyjne o Programie w czasie trwającej rekrutacji. 

Ważne, by spotkanie odbyło się w terminie do 15 lutego. 
Największym wyzwaniem jest tu rekrutacja uczest-

ników – najbardziej zależy nam na praktykach, ludziach 
pracujących w środowiskach, w których wyjazdy na stypen-
dia nie są tak popularne – urzędnikach, samorządowcach, 
działaczach społecznych, dziennikarzach, etc.

AMBASADORZY 
PROGRAMU 
KIRKLANDA
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Media społecznościowe są coraz bardziej 
masowe i biorąc pod uwagę algorytm, który 
nimi rządzi, to jest przypadek do kogo trafia 
nasza informacja i kto ją wyświetlił. Więc taka 
akcja, bardziej spersonalizowana – mimo tego, 
że odbywa się grupowo i za pośrednictwem 
nowych technologii i nowych mediów – jest 
pewniejsza i bardziej efektywnie realizuje dla 
nas główne cele. Z polecenia absolwentów  
trafiają do nas najlepsi kandydaci!

W tym roku będziemy też organizować 
konkurs na najlepsze działania Ambasa-
dorów! Widzimy, że Absolwenci sami są peł-
ni pomysłów na inicjatywy, więc liczymy na 
ich energię i innowacyjność w działaniu. Co 
nie znaczy, że liczyć się będą tylko pomysły 
nowe. Jak najbardziej chcemy wspierać takie 
spotkania, jakie były organizowane w zeszłym 
roku. Na pewno członkowie zespołu Progra-
mu będą chętnie brać udział w spotkaniach  
i odpowiadać na wszystkie pytania. Rekrutacja 
rusza pełną parą w grudniu, więc pod koniec 
listopada na pewno ogłosimy nasz konkurs  
i zorganizujemy spotkanie on-line, żeby od-
powiedzieć na wszelkie pytania.

Zbliżamy się do setnej rocznicy urodzin La-
ne’a Kirklanda. Czy Fundacja jakoś wykorzy-
sta ten fakt w działaniach promocyjnych?
Na pewno jest to wspaniała okazja do pro-
mocji! Przede wszystkim jesteśmy już w trak-
cie produkcji filmu o postaci Kirklanda i jego 

działaniach na rzecz Polski i tworzących się tu 
związków zawodowych. 

Pomysł na zrobienie filmu o naszym pa-
tronie wziął się z inicjatywy ubiegłorocznych 
Stypendystów. Grupa warszawska w ramach 
projektu miejskiego zrobiła świetny research 
dotyczący informacji biograficznych i oso-
bistych, po czym stworzyła krótki film, który 
wyświetliliśmy na uroczystości zakończenia 
Programu. 

Okazało się, że Stypendyści i Absolwenci 
często niewiele wiedzą o Kirklandzie. Chcie-
liśmy więc ten temat pociągnąć i postano-
wiliśmy, że z okazji stuletniej rocznicy jego 
urodzin zrobimy film dłuższy i zawierający 
elementy wspomnień o jego osobie. Pokaże-
my, dlaczego jest naszym patronem i w czym 
może być dla nas wciąż inspirujący. 

Na zdjęciu portretowym jesteś z dwoma 
psami. Czy oba są twoje?
Jeszcze nie. ☺ A na poważnie, to na razie nie 
zanosi się na to, żebym miała drugiego pies-
ka. Ten ciemnobrązowy to moja Fela, a druga 
gwiazda to Panda, która jest u mnie podczas 
wakacji. Panda jest psem Mirka Skórki, dyrek-
tora Programu STP. 

A jak to się stało, że zaopiekowałaś się Felą? 
Fela jest psem pandemicznym. ☺ To zna-
czy wzięłam ją w czasie pandemii, ponieważ 
wtedy dużo czasu spędzaliśmy w domu. 

Spotkania mogą być organizowane na żywo albo 
on-line. Jeżeli będą to spotkania on-line, to będziemy 
wdzięczni za zaproszenie przedstawiciela Programu na 
część spotkania, w której będzie mógł odpowiedzieć na 
pytania uczestników lub sam opowiedzieć trochę o Pro-
gramie. Mamy też filmiki promocyjne i inne materiały, 
które mogą być wsparciem w trakcie spotkania.

CZEMU WARTO BYĆ AMBASADOREM?
Warto dzielić się swoim doświadczeniem pobytu na 
stypendium. Niech inni też je docenią i z niego skorzystają! 

Spośród wszystkich organizatorów spotkań wybierze-
my osoby najbardziej zaangażowane. Wśród nich wybie-
rzemy osoby, które otrzymają nagrody:

 J sfinansowanie przyjazdu do Polski na konferencję 
branżową w kwocie do 2500 zł – do wykorzystania  
w dowolnym terminie,

 J przyjazd do Polski na zjazd stypendystów bieżącego 
rocznika w wybranym przez siebie mieście,

 J pełen zwrot kosztów przyjazdu na Konferencję Ab-
solwentów w Warszawie.

Koniecznie pochwalcie się swoimi działaniami. Prześlijcie 
nam informację o spotkaniu przed jego organizacją, a po 
jego zakończeniu zdjęcie uczestników oraz krótką notkę.

Chętnie odpowiemy na Wasze pytania! Piszcie do nas!
Ania Jakowska 
anna.jakowska@kirkland.edu.pl 
Joanna Stanisławska  
joanna.stanislawska@kirkland.edu.pl

mailto:anna.jakowska@kirkland.edu.pl
mailto:joanna.stanislawska@kirkland.edu.pl
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Miałam jej zaoferować dom tymczasowy, ale po 
trzech tygodniach wspólnego życia okazało się, 
że oddanie jej jest niemożliwe i oczywiście musi 
zostać ze mną już na stałe. Nie mogłam oddać ta-
kiego wspaniałego psa! ☺ 

Co jeszcze chciałabyś powiedzieć Kirklandystom?
Na koniec jeszcze chciałabym poprosić wszystkich 
Absolwentów, którzy chcą z nami współpracować, 
by promując Program za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, używali hasztagów! Są one 
filtrem do wyszukiwania konkretnych sformuło-
wań. Na przykład, jak ktoś subskrybuje hasztag 
#scholarshsip albo #Poland, to nawet jeżeli nigdy 
nie słyszał o naszym Programie, a szuka właśnie in-
formacji na temat Polski albo stypendiów, to znaj-
dzie nasze informacje.

Dodatkowo, posty zawierające popularne hasz-
tagi są częściej wyświetlane, trafiają szybciej do 
szerszego grona odbiorców. Warto zatem się nimi 
posługiwać!

Nasze główne hasztagi to: #kirklandprogram 
#kirklandalumni #kirklandresearch #kirklandscho-
larship #leadersofchange #liderzyprzemian 

Oznaczajcie też Program i Fundację, tak abyśmy 
widzieli, że o nas piszecie. :) Bardzo cieszymy się 
z każdej wzmianki o Waszych działaniach, wspo-
mnieniach czy promocji Programu! 

Dziękuję za rozmowę!    
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Pomysł na utrwalenie pamięci o Lane Kirklandzie i pozostawienie śladu po stypendystach 
grupy wrocławskiej 2020/2021 pojawił się zimą. Postanowiliśmy posadzić nasze własne 
drzewo w Parku Szczytnickim – Dąb im. Lane’a Kirklanda. Faktem jest, że bardzo blisko 

tego parku znajduje się stałe miejsce zamieszkania stypendystów we Wrocławiu – DS Kredka 
& DS Ołówek. Park Szczytnicki jest miejscem spacerów, ćwiczeń oraz spotkań Kirklandystów 
wszech czasów, który również ma znaczenie historyczne i był założony na przedmieściach Wro-
cławia przez komendanta garnizonu miejskiego L. Hohenlohe jeszcze w 1783 r.

Być może posadzenie drzewa nie jest oryginalnym pomysłem, ale szczerze – nie udawali-
śmy oryginalności. Naszym pragnieniem było upamiętnienie Programu Kirklanda, robiąc coś 
pożytecznego – dając miastu i jego głównemu parkowi nowego mieszkańca. Ponadto dąb to 
majestatyczne drzewo, które z powodzeniem będzie rosło przez 200 lat i może sięgać nawet 60 
metrów wysokości. I wreszcie w samym parku powstanie stałe miejsce przeznaczone do szcze-
gólnych i tych zwyczajnych spotkań stypendystów, w tym spotkań rekreacyjno-piknikowych.

Dąb im. Lane’a Kirklanda

 Tinatin Tsotskhalashvili w ferworze pracy. Zdjęcia nadesłane przez autora. 

Arsen Yatsenko, Ukraina
Stypendysta rocznika 2020/2021
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Przy samym drzewie znajduje się 
tablica pamiątkowa, przypominająca 
mieszkańcom Wrocławia postać Lane’a 
Kirklanda, pełniąca także funkcję pro-
mocyjną samego Programu i  Fundacji 
Liderzy Przemian pośród lokalnej spo-
łeczności Wrocławia.

Za nami długi i złożony proces biu-
rokratycznych procedur, wzlotów i 

upadków z formalnościami, 
nieoczekiwanych i nieprze-
widywalnych sytuacji, które 
wymagały od nas imponu-
jących i rozsądnych decyzji. 
Wysiłek włożony w sadzenie 
Dębu im. Lane Kirklanda do-
daje mu jeszcze więcej war-
tości. I chcemy, aby drzewo 
to rosło długo i wspaniale. 

Realizacja takiego pro-
jektu sprawia, że zastana-
wiasz się, ile wysiłku fak-
tycznie stoi za wdrożeniem 
nawet najprostszych po-
mysłów i inicjatyw. Sym-
boliczne jest również to, że 
zasadziliśmy nowe drzew-
ko na tym samym miejscu, 
gdzie jeszcze przed chwilą 
rosło stare drzewo, które po 
upadku będzie już służyć 
tylko jako dom dla owadów. 

Nowe drzewko symbolizuje nową erę  
i stałą ciągłość zmian.

Czekamy z wielką nadzieją na ten 
moment, w którym absolwenci gru-
py wrocławskiej 2020/2021 odwiedzą 
Wrocław kilkadziesiąt lat po zakoń-
czeniu Programu i zostaną świadkami 
wzrostu naszego Dębu, do sadzenia 
którego sami się przyczynili.  

 Urszula Broda, koordynatorka grupy wrocławskiej 
również dorzuciła swoją porcję ziemi pod nowym 
drzewkiem. 
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Absolwenci Programu Kirklandа przy wsparciu Fundacji Liderzy Przemian, 
we współpracy z Fundacją Charytatywną «Butterfly», a także z udziałem 
przedstawicieli samorządów obwodu lwowskiego, 2 października 2021 r. 

zorganizowali projekt „Lawenda dla kobiet”.
Jak wiadomo, problem przemocy domowej i nierówności płci w rolnictwie 

jest na Ukrainie dość dotkliwy. Tylko w ciągu pierwszego kwartału 2021 roku 
upoważnione organy obwodu lwowskiego otrzymały 4474 zgłoszenia dotyczą-
ce tego typu wykroczeń. Kobiety zawsze były strażniczkami rodziny. Ale kiedy 
kobiety cierpią z powodu przemocy domowej, tracą grunt pod nogami, czu-
ją się bezradne. Większość z nich nie ma własnych zarobków, a nawet zawodu.  
W sytuacji przemocy potrzebują wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej,  
a także nowych umiejętności, aby znaleźć pracę, a nawet założyć własną działal-

Lawenda dla kobiet
Projekt edukacyjno-psychologiczny  

 „Eko Agro Terapia dla kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie”

Maria Dehtiarenko, Ukraina
Stypendystka rocznika 2020/2021

 Fotografie nadesłane przez autorkę 
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ność gospodarczą – również w rolnictwie (dla-
czego nie?). Przede wszystkim jednak takie ko-
biety potrzebują inspiracji.

Absolwenci Programu Kirklandа – Iryna Kos-
tetska, Oleksandr Fedorchuk i Mariia Dehtiaren-
ko рostanowili zostać doradcami, którzy udzielą 
pierwszej pomocy kobietom, które znalazły się 
w trudnej sytuacji związanej z przemocą. Pomoc 
dotyczyła trzech obszarów: 

 J prawnego – jak się chronić?
 J psychologicznego – jak uwierzyć w siebie?
 J biznesowego – jak stać się niezależnym  

finansowo?

Istotnym problemem na Ukrainie jest wylud-
nienie wsi, bo tradycyjne formy życia na wsi 
nie cieszą się już popularnością. Zatem jeden 
dzień na łonie natury, z jednej strony będący 

 Iryna Kostetska, Oleksandr Fedorchuk i Mariia Dehtiarenko w trakcie realizacji projektu 
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doskonałą okazją do uzyskania wsparcia psychologicz-
nego i prawnego, z drugiej strony dał uczestniczkom 
możliwość poznania nowych, rozwijających się form 
rolnictwa – rolnictwa społecznego i ekologicznego,  
także innowacyjnego typu agroturystyki – agrotury-
styki społecznej. Jak wiadomo, właśnie agroturystyka  
i rolnictwo społeczne są obecnie obiecującymi metoda-
mi rozwoju obszarów wiejskich i jednocześnie ochrony 
środowiska.

To pierwszy na Ukrainie projekt mający na celu pod-
niesienie prestiżu rolnictwa oraz jego promocję wśród 
kobiet-ofiar przemocy, tak by dać im inspirację na drodze 
do uzyskania niezależności finansowej.

Z pomocą Fundacji Charytatywnej «Butterfly», bez-
płatnie wynajęliśmy lokale potrzebne do realizacji war-
sztatów. O ich poprowadzenie poprosiliśmy prawnika, 
konsultanta biznesowego, psychologa, a także artystę, 
który zorganizował zajęcia arteterapii, i profesjonalne-
go fotografa, który zrobił piękną sesję zdjęciową na ło-
nie przyrody. Dla uczestniczek zorganizowano lunch  
i przerwę kawową, zaś na zakończenie projektu każda z nich 
otrzymała upominek. 

Projekt został zrealizowany w ramach mini grantu Progra-
mu Kirklanda – całość kosztów udało się pokryć dzięki pomo-
cy Fundacji «Butterfly» oraz zaangażowaniu przedsiębiorstw 
społecznych i firm, które zgodziły się udzielić znacznych ra-
batów. Dodatkowo fotograf (Olga Dehtiarenko) i asystent 
fotografa (Andrii Tovstyzhenko), biorąc pod uwagę szczytny 
cel projektu, zgodzili się świadczyć swoje usługi bezpłatnie.

Wszystkie uczestniczki pozytywnie oceniły wydarze-
nie. Udało się też nawiązać współpracę z lokalnymi samo-
rządami w zakresie kontynuacji projektu i jego rozbudo-
wy. Mamy więc nadzieję, że to był dopiero początek!   
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Grupy z Warszawy i Lublina wiosną wspólnie zrealizowały projekt „Kir-
klandyści od kuchni”, opracowany w ramach konkursu mini grantów dla 
stypendystów Programu Kirklanda. Projekt miał na celu promocję sztu-

ki kulinarnej uczestników Programu Kirklanda oraz prezentację ich osobistych 
historii (zwłaszcza przeżytych podczas pobytu w Polsce w ramach Programu),  
a także promocję wielokulturowości.

Spojrzenie i podejście grup do stworzenia opisu projektu
Kirklandyści z Warszawy postrzegali wiadomość o konkursie mini grantów jako 
nowe wyzwanie, które umożliwiało im stanie się jeszcze bardziej zwartą grupą. 
Chociaż dyskusja dotycząca tytułu i treści projektu odbywała się w formacie zdal-
nym, była jednocześnie burzliwa i owocna. 

Aiganm Kadysheva i Natalia Shurlakova, Rosja 
Stypendystki rocznika 2020/2021

Kirklandyści od kuchni 
“Odkrycie nowego dania większym jest szczęściem

dla ludzkości niż odkrycie nowej gwiazdy”

Anthelme Brillat-Savarin
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Na początku Kirklandyści z Warszawy chcie-
li stworzyć dla stypendystów z innych miast 
program ćwiczeń, które możnaby wykonywać 
w akademikach przy użyciu sprzętu sporto-
wego, kupionego w ramach grantu. Wiadomo,  
w trakcie pandemii uprawiać sport nie było 
łatwo. Później jednak zrozumieli, że można by 
zrobić na odwrót – połączyć temat projektu  
z tym, czym często zajmowali się podczas po-
bytu w Polsce, nie licząc udziału w zajęciach, 
pracy domowej czy zdobywania szczytów Ko-
rony Gór Polskich. Chodziło oczywiście o przy-
gotowywanie potraw kojarzących się z domem. 
Ktoś z grupy wpadł na pomysł, by do opisu 
sztuki kulinarnej dodać trochę historii, żeby 
Kirk landyści mieli możliwość dotknięcia kultury 
innych krajów, z których pochodzą ich koledzy. 
W ten sposób narodził się pomysł na stworze-
nie książki kucharskiej.

Dla grupy lubelskiej historia rozpowszech-
nienia narodowej sztuki kulinarnej zaczęła się 
na długo przed ogłoszeniem konkursu mini 
grantów. Iskrą zapalną był talerz z ciastem, 
którym jedna ze stypendystek podzieliła się 
z koleżankami mieszkającymi razem z nią  
w akademiku. Po smacznej kolacji dziewczy-
ny pomyślały, że nie będzie taktownie zwró-
cić właścicielce pustego talerza. Postanowiły 
przygotować smaczne ciasto i przekazać je 
razem z talerzem. Tak to silna przyjaźń zaczęła 
się od jedzenia, zaś praca nad projektem zwią-

zanym ze smakiem domowych dań, gotowa-
niem i dzieleniem się opowieściami o swojej 
kulturze wydała się grupie z Lublina oczywi-
stym pomysłem. 

Okazało się szybko, że obie grupy myślą 
o podobnych działaniach, więc dwa pomysły 
zostały połączone w jeden projekt, w wyni-
ku realizacji którego powstała elektronicz-
na książka kucharska w formacie PDF z 34 
przepisami nadesłanymi przez stypendystów 
2020/2021 oraz absolwentów i organizatorów 
programu. Książka okazała się tak ciekawa  
i ładnie opracowana, że udało się otrzymać 
od Programu dodatkowe finansowanie, dzięki 
któremu została wydrukowana w kilkudziesię-
ciu egzemplarzach.

Realizacja projektu
Projekt był realizowany od połowy marca do 
końca maja 2021 roku. Przepisom zawartym 
w książce towarzyszą szczere osobiste histo-
rie związane z potrawami, a także krótkie in-
formacje o samych autorach przepisów. Zda-
niem zespołu projektowego, ta książka może 
być inspiracją do urozmaicania karty dań 
uczestników Programu oraz poznawania kul-
tury i tradycji innych uczestników, co odgry-
wa ważną rolę w czasach pandemii. Projekt, 
poprzez sztukę kulinarną, może posłużyć też 
do promocji Programu i kultury krajów jego 
uczestników.

��

Maryna Kalashlinska 
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Generalnie współpracę obydwóch grup 
można traktować jako długą dyskusję i produk-
tywną aktywność utalentowanych, ambitnych, 
wszechstronnie rozwiniętych ludzi, którzy ze-
chcieli stworzyć coś wyjątkowego, co mogłoby 
na zawsze pozostać w sercu absolwentów i or-
ganizatorów Programu Kirklanda po zakończe-
niu roku akademickiego.

Jednocześnie niektóre etapy realizacji pro-
jektu były dla zespołu pracującego nad tworze-
niem książki twardym orzechem do zgryzienia. 
Główną trudnością, trzeba przyznać, był ogra-
niczony budżet, dlatego że trzeba było jakoś 
zmieścić wszystkie koszty w kwocie 1600 zł,  
a realizacja samego projektu składała się z wielu 
etapów:

 J dyskusja na temat połączenia pomysłów  
i wizji w sprawie tego, jak musi wyglądać 
wynik realizacji projektu grantowego;

 J wybór formatu współpracy ze wszystkimi 
stypendystami;

 J tworzenie projektu struktury przepisu i przy-
gotowywanie jej szablonu;

 J promocja projektu w mediach społeczno-
ściowych (szczególnie w grupie na FB) za 
pośrednictwem filmiku i plakatu;

 J pisanie i publikacja instrukcji oraz organiza-
cja spotkania, które miało na celu zaprosze-
nie wszystkich chętnych do udziału i odpo-
wiedź na wszelkie nurtujące pytania;

 J napisanie przykładowych przepisów, ro-
bienie zdjęć potraw jako ilustracji;

 J sprawdzenie przepisów wysłanych przez 
uczestników (a nawet i tłumaczenie nie-
których z nich), korekta tekstów;

 J współpraca z profesjonalnym edytorem  
i z tłumaczami;

 J poszukiwanie projektanta graficznego, za-
twierdzenie ostatecznego projektu książki 
i kolejna współpraca z projektantem, która 
miała na celu dokonywanie korekt;

 J przygotowywanie i publikacja kilku po-
stów w grupie na FB, mających na celu 
przedstawienie wartości projektu oraz za-
planowanej  premiery książki;

 J przygotowywanie pytań i platformy do 
quizu podczas prezentacji.

Prezentacja książki
9 czerwca 2021 odbyła się prezentacja książ-
ki, podczas której opowiedzieliśmy o realizacji 
projektu, zaprezentowaliśmy drukowaną wer-
sję książki, a także przeprowadziliśmy wśród 
Kirklandystów specjalny quiz z symbolicznymi 
nagrodami. Podczas uroczystości zakończenia 
Programu wszyscy stypendyści otrzymali dru-
kowany egzemplarz książki. Miejmy nadzieję, 
że nawet po powrocie do domu tegoroczni ab-
solwenci będą regularnie korzystać z przepisów 
zawartych w książce, żeby znów poczuć smak 
towarzystwa bliskich im  Kirklandystów.  

��

Nadia Pavliuchik   
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 „Kirklandyści do Kuchni” w wersji PDF:
https://kirkland.edu.pl/kirklandysci-od-kuchni/

https://kirkland.edu.pl/kirklandysci-od-kuchni/
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Pomysł nakręcenia filmu o Lane Kirklandzie pojawił się bardzo organicznie – 
zdaliśmy sobie sprawę, że niewiele wiemy o patronie Programu, a wszystkie 
nasze poszukiwania dodatkowych informacji kończyły się rozczarowaniem: 

wszędzie były tylko ogólnikowe frazesy. Bez trudu dowiedzieliśmy się, że Lane 
Kirkland był szefem ruchu związkowego w USA i sympatykiem polskiej Solidarności. 
Nie udawało nam się jednak zrozumieć, w jaki sposób działalność Lane’a Kirklanda 
w Ameryce końca XX wieku doprowadziła do powstania Programu, który już w 
2020 roku umożliwił nam, obywatelom całkiem nie amerykańskim, spędzenie roku 
w Polsce na urzeczywistnianiu projektów naukowych, kulturalnych i społecznych.

Pracując nad filmem, znaleźliśmy odpowiedzi na niektóre z tych pytań. Odnio-
słam jednak wrażenie, że życie i działalność Lane’a Kirklanda zasługują na bardziej 
szczegółową analizę, lecz wymaga ona sporego wysiłku — potwierdza to dodat-
kowo skromność i pracowitość tego człowieka, który z postawą idealisty walczył o 
prawa człowieka na skalę światową.

Film w końcu nie wyszedł tak, jak to sobie wyobrażałam na początku. Jak to 
często bywa, zabrakło czasu i umiejętności, by doprowadzić go do formy idealnej. 
Ale mam nadzieję, że stworzone przez nas wideo posłuży jako punkt wyjścia do 

rozwoju badań i narracji na temat Lane’a Kirklanda, zarówno wśród uczestników 
Programu, jak i w szerszym kontekście.

Projekt zrealizowany został przez grupę warszawską. Nad powstaniem filmu 
pracowali Kirklandyści rocznika 2020/2021: Solomiia Kryvenko, Leila Salimowa, 
Andrij Tsependa, Olga Bogorodecka i Aiganm Kadysheva.  

Projekt «Kim jest 
Lane Kirkland»

Solomiia Krywenko, Ukraina
Stypendystka rocznika 2020/2021

• https://youtu.be/lhZkuIKJX9s

https://youtu.be/lhZkuIKJX9s
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STYPENDYŚCI KIRKLANDA 2021/2022 – 44 osoby (40 PK + 4 KRES)
KRAKÓW LUBLIN POZNAŃ WARSZAWA WROCŁAW

Antanowicz-Andrejewa Dana Kren Alena Bodashevska Yuliia Hay Kateryna Dziamidava Alena
Butolin Denys Lystvak Halyna Egemberdieva Bermet Khalikov Sarvar Haiduk Tatsiana
Chernomorets Dariia Poliakova Inna Iaromenko Sergii Leshkevich Alena Majurczenko Walentyna
Demchenko Yuliia Reshetar Nina Pashkov Viktor Mashtaler Olga Nikolaienko Anna
Mamchych Olesia Skachkov Evgenii Rieznikov Ihor Shavshukova Natyalia Pochynok Olena
Nikoghosyan  Almira Vynnychenko  Natalia Sanginov Farrukh Varshanidze Maia Shakirova Sharifa
Pidkuimukha Liudmyla Shubalyi, Oleksandr    KRES Taibekuly Aidos Volkivskyi Mykola Shamurzaeva Ailuna
Rahmonzoda Sherali Zvereva Bronislava Sakaeva, Maria    KRES Stebunov Pavel
Savchenko Denys Smaliychuk Anatoliy   KRES
Sirashtan Andrei
Tikhomirova Irina
Gigauri Iza    KRES
11+1 os. (8 K+4 M) 6+1 os. (5 K+2M) 8 os. (3K+ 5M) 7 +1 os. (6K+ 2M) 8+1 os. (7 K+ 2M)

Ukraina –  6
Białoruś – 2
Armenia – 1
Rosja – 1
Tadżykistan – 1
Gruzja - 1

Ukraina – 4 +1
Białoruś – 1
Rosja – 1

Ukraina – 3 
Rosja – 2
Kazachstan - 1
Kirgistan – 1
Tadżykistan – 1

Ukraina – 3
Białoruś –1
Rosja – 1 +1
Uzbekistan – 1

Ukraina – 3 +1
Białoruś – 2
Rosja – 1
Kirgistan – 1
Tadżykistan – 1

zarządzanie w kulturze – 3
prawo – 2
ekonomia i zarządzanie –1 +1
cyberbezpieczeństwo – 1
nauki polityczne – 1
nauki społeczne – 1
administracja w NGO – 1
zarządzanie: służba zdrowia – 1
dziennikarstwo – 1

zarządzanie: NGO – 2
ochrona środowiska – 1
zarządzanie: służba zdrowia – 1
zarządzanie  w edukacji – 1
administracja biznesu – 1
ekonomia i zarządzanie –1

ekonomia i zarządzanie – 2
prawo – 2
ochrona środowiska – 1
administracja biznesu – 1
administracja publiczna – 1
zarządzanie  w edukacji – 1

administracja publiczna – 1
dziennikarstwo – 1
ekonomia i zarządzanie – 1
nauki polityczne – 1
stos. międzynarodowe – 1
zarządzanie w kulturze – 1
administracja biznesu – 1
nauki społeczne –1

ekonomia i zarządzanie – 4
nauki społeczne – 2
administracja publiczna – 1
zarządzanie  w kulturze – 1
ochrona środowiska –1
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* K – kobieta, M – mężczyzna
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II SEMESTRU 
ROKU AKADEMICKIEGO 
2020/2021

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU W ROKU 
AKADEMICKIM 2020/2021
i ZJAZD WARSZAWSKI
Zakończenie roku połączone było z powodu pandemii z jedynym zjazdem wszystkich zeszłorocz-
nych stypendystów i odbyło się w Warszawie w dniach 24-27.06.2021. Zorganizowanie go było 
możliwe nie tylko dzięki temu, że obostrzenia w czerwcu uległy rozluźnieniu, ale także dlatego, że 
53% wszystkich stypendystów zaszczepiło się przeciwko Covid-19.

W ramach zjazdu odbyła się prezentacja działań Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, progra-
mów RITA i STP oraz działań projektowych stypendystów i filmu zrealizowanego przez stypendystkę 
Nadię Pauliuchyk. Stypendyści zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego i muzeum Polin, uczest-
niczyli w spektaklu Teatru Buffo „100-lecie polskiej piosenki” oraz odbyli spacer po Łazienkach. 

Uroczystość zakończenia roku odbyła się w Hotel Mercure i z powodu obostrzeń miała charakter 
kameralny. Wykład na temat aktywności obywatelskiej w zmieniającym się świecie wygłosiła Kata-
rzyna Pełczyńska-Nałęcz.

 Fotografie w kalendarium autorstwa: XXX 
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Grupa 
krakowska
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Grupa 
warszawska 
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Grupa  
lubelska 
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Grupa 
poznańska 
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 Grupa 
wrocławska 
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JAK DZIAŁA PRZESTRZEŃ KLUBU 
SAMORZĄDOWCÓW-KIRKLANDYSTÓW

Stworzyliśmy przestrzeń do współpracy dla  
wszystkich absolwentów, których interesuje 
rozwój samorządów w ich krajach. 

Odbyliśmy kilka spotkań on-line, podczas których 
omówiliśmy kierunki naszych zainteresowań, a następnie 
zdecydowaliśmy wspólnie obejrzeć filmy o działaniach 
samorządów w Polsce w konkretnych dziedzinach. 
Taki cykl został stworzony przez zespół Programu 
Study Tours to Poland, który przedstawił w ten sposób 
doświadczenia polskich samorządów na przykładzie 
gmin współpracujących z Programem. 

Zapraszamy do wspólnego obejrzenia tych 
krótkich filmików, zawierających dużą dawkę wiedzy, 
a potem do dyskusji podczas spotkań naszego Klubu 
samorządowców. 

Jeżeli ty jeszcze nie dołączyłeś, zapraszamy! Dołącz 
do Klubu i proponuj nowe  tematy do dyskusji. 

Volodymyr Abramiuk,  Ukraina/Gruzja
Stypendysta rocznika 2011/2012 

http://pafw.pl/program/dzielimy-sie-polskim-doswiadczeniem/study-tours-to-poland/
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Zachęcamy do skorzystania z oferty, jaką przygotował dla ukraińskich samo-
rządowców zespół Programu Study Tours to Poland. Powstał cykl krótkich 
filmów, oparty o doświadczenia konkretnych gmin, w których do tej pory 

realizowane były wizyty studyjne dla samorządowców z Ukrainy.
Tematyka filmów dotyczy zadań własnych gminy, gospodarki komunalnej 

(śmieci, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków), oświaty w gminie (żłobki, przedszko-
la, szkoły podstawowe), organizacji ładu przestrzennego (drogi, place, parki, place 
zabaw, miejsca wspólne), społecznej aktywności gminy, bezpieczeństwa (policja, 
straż miejska i gminna oraz OSP), a także instrumentów wsparcia rozwoju gospo-
darczego gminy. 

Partnerami przy realizacji filmów były gminy:
•	 Gościeradów
•	 Jabłonna k. Lublina
•	 Długosiodło 
•	 Grodzisk Mazowiecki 
•	 Wołomin 

Filmy zostały zrealizowane przez firmę M&M Komunikacja Mariusz Michalik. Po-
wstały w dwóch wersjach językowych:  po polsku i ukraińsku. Dostępne są dla 
wszystkich chętnych na kanale YouTube Program STP (wersja ukraińska) oraz Fun-
dacji Liderzy Przemian (wersja polska). 

CYKL FILMOWY 
O DZIAŁANIACH SAMORZĄDÓW 
W POLSCE

Wersja w języku polskim na kanale Leaders Of Change 
Odc. 1. Samorządowa gmina https://youtu.be/EQATnOytQEY 
Odc. 2. Gospodarka komunalna https://youtu.be/IqgRRcIn7dk 
Odc. 3. Oświata https://youtu.be/7y25Qg99cVI 
Odc. 4. Bezpieczeństwo https://youtu.be/LMdx8VsP98M 
Odc. 5. Infrastruktura społeczna https://youtu.be/gOWNM4-JytU 
Odc. 6. Gmina aktywna społecznie https://youtu.be/Lq2Bt9vAjY4 
Odc. 7. Rozwój gospodarczy https://youtu.be/_Z8TdktTZ50 

  
Wersja w języku ukraińskim UA na kanale STP 

Odc. 1. Samorządowa gmina https://youtu.be/STANDRuBMdU 
Odc. 2. Gospodarka komunalna https://youtu.be/zSZiNTu59sg 
Odc. 3. Oświata https://youtu.be/gQvEJyIp3Qo 
Odc. 4. Bezpieczeństwo https://youtu.be/WswD9ykMegM 
Odc. 5. Infrastruktura społeczna https://youtu.be/7N4-CH0x2IY 
Odc. 6. Gmina aktywna społecznie https://youtu.be/QnlW-HH-mb8 
Odc. 7. Rozwój gospodarczy https://youtu.be/8NpgsyekjMM 

Przygotowywane są rosyjska i białoruska wersje językowe

https://youtu.be/EQATnOytQEY
https://youtu.be/IqgRRcIn7dk
https://youtu.be/7y25Qg99cVI%20
https://youtu.be/LMdx8VsP98M%20
https://youtu.be/gOWNM4-JytU%20
https://youtu.be/Lq2Bt9vAjY4
https://youtu.be/_Z8TdktTZ50%20
https://youtu.be/STANDRuBMdU
https://youtu.be/zSZiNTu59sg%20
https://youtu.be/gQvEJyIp3Qo
https://youtu.be/WswD9ykMegM%20
https://youtu.be/7N4-CH0x2IY
https://youtu.be/QnlW-HH-mb8%20
https://youtu.be/8NpgsyekjMM%20
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W czerwcu 2021 roku został oficjalnie za-
rejestrowany międzynarodowy dwuję-
zyczny polsko-ukraiński Klub Bilingua 

Toastmasters. Jego członkami między innymi zo-
stali absolwenci Programu Kirklanda różnych 
roczników, mieszkający w Polsce i na Ukrainie. 
Idea klubu zrodziła się w październiku 2019 roku. 
Do momentu rejestracji klub działał jako prospe-
rity Club. Byłam pomysłodawczynią i jednym z za-
łożycieli Klubu.  

Jestem w organizacji Toastmasters Inter-
national już od 6 lat. To jest organizacja, która 
działa od 1924 roku i zrzesza ponad 364 tys. 
członków  ze 145 krajów, zrzeszonych w 16200 
klubach na całym świecie. Jestem zachwycona 
ideą i możliwościami edukacyjnymi tej orga-
nizacji. W Warszawie na uczelniach wyższych, 
jak i w największych korporacjach funkcjonuje 
kilkanaście klubów Toastmasters. Byłam człon-
kiem Klubów, w których językami roboczymi 

Bilingua Toastmasters 
Międzynarodowa platforma do współpracy 
absolwentów Programu Kirklanda   

Ksenia Alpern, Ukraina
Stypendystka rocznika 2006/2007
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były polski i angielski. Teraz pojawił się pierwszy dwu-
języczny polsko-ukraiński Klub Bilingua w Polsce  
i w międzynarodowej organizacji Toastmasters.

Organizacja łączy ludzi o podobnych wartościach, 
którymi są Uczciwość, Służba, Szacunek, Doskonałość.  

Podczas naszych spotkań oferujemy platformę 
integracyjną dla osób z Polski, Ukrainy i innych kra-
jów,  pracujących i uczących się w Polsce, lub tych, 
którzy uczyli się w Polsce w przeszłości. Przede 
wszystkim jesteśmy platformą integracji polsko
-ukraińskiej. Współpracujemy z klubami Toastma-
sters na Ukrainie, a na nasze spotkania zapraszamy 
przedstawicieli różych środowisk i organizacji pol-
sko-ukraińskich. Członkami Klubu zostali również 
pracownicy naukowi z Polski i Ukrainy z różnych 
dziedzin. 

„Postrzegam dwujęzyczny Klub Bilingua Toastma-
sters jako platformę do praktycznego zastosowania, 
doskonalenia języka polskiego, poszukiwania no-
wych kontaktów i budowania mostów porozumienia 
między Ukraińcami i Polakami” - mówi Liubov Krup-
nyk, absolwentka Programu Kirklanda 2017-2018 
roku, doktor nauk historycznych. 

Do naszego Klubu serdecznie zapraszamy 
absolwentów naszego Programu. Będą mogli 
tu kształcić swoje umiejętności przywódcze, prze-
mawiania publicznego i prezentacji biznesowych.  
W rezultacie nasi członkowie zaczynają mocniej 
wierzyć we własne możliwości i rozwój osobowy, 
rozwijają umiejętności organizacyjne, umiejętności 
prowadzenia spotkań, umiejętności perswazji i in-
spirowania innych.

Iryna Kostetska, Wiceprezes Klubu ds. Edukacji i 
absolwentka 2018-2019 roku podkreśla, że Klub zo-
stał stworzony w dużym stopniu przez absolwentów 
Programu Kirklanda. “To świetna platforma do roz-

woju osobistego, nawiązywania nowych kontaktów,  
a nawet przyjaźni. Klub daje możliwość dzielenia się 
swoimi umiejętnościami i zdobywania nowych do-
świadczeń od Absolwentów Programu”.

Uczestnicy jednego ze spotkań klubu. 
Fotografie nadesłane przez autorkę.
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“Aby się rozwijać, musimy wiedzieć, dokąd 
idziemy,  więc nasze zabiegi PR skierowane są do 
społeczności ukraińskiej w Warszawie, w Polsce i 
za granicą. Z racji przynależności do globalnej or-

ganizacji nasza działalność jest widoczna nie tylko  
w Polsce i na Ukrainie, ale również w innych kra-
jach” − mówi Olena Humeniuk, Wiceprezes do 
spraw PR Klubu. 

Nasze spotkania odbywają się w czwartki na 
żywo w Miejscu Aktywności Lokalnej we Wło-
chach w Warszawie, ale również można do nich się 
przyłączyć online. 

Zdaniem Aleksandra Wojtowicza, absolwenta 
z 2015/2016 roku, w Klubie można bliżej zapoznać się 
z ludźmi z innych krajów, z ich myśleniem czy świato-
poglądem.

Aleksander uważa, że Klub znosi również bariery 
między pokoleniami. Wśród uczestników można spo-
tkać zarówno studentów, wykładowców, jak i emery-
tów. Komunikacja osób w tak różnym wieku jest dla 
wszystkich ciekawym doświadczeniem życiowym, 
łączy ich bowiem wspólny cel uczenia się i rozwoju 
osobistego.

Członkami Klubu zostali między innymi Natalia 
Michałowska, Yulia Matsujewa, Yana Czernopysz-
czuk, Oksana Czorna. W naszych spotkaniach i wystą-
pieniach brali również udział Roman Kifluk, Oleg Żo-
wtanecki i inni. Zapraszamy serdecznie Absolwentów 
Programu do udziału w spotkaniach Klubu Bilingua, 
wygłaszania prelekcji na różne tematy, które zaowocu-
ją nowymi wspólnymi pomysłami i projektami. 

Znajdź i polub nas na FB, Instagram 
BilinguaToastmasters
Nasza strona internetowa http://bilinguatm.pl/ 

http://bilinguatm.pl/
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Od samego początku Programu Kirklanda wspiera udział 
stypendystów i absolwentów Programu w ważnych wy-
darzeniach naukowych odbywających się w Polsce. W 

czerwcu tego roku ukończyłem stypendium i od razu we wrze-
śniu otrzymałem grant na udział w Międzynarodowej Nauko-
wej Konferencji Rolnej, organizowanej przez Narodową Agen-
cję Wymiany Akademickiej w dn. 9-11 września 2021 r. 

Pierwsza część konferencji, która odbyła się w Poznaniu 
z udziałem przedstawicieli wydziału Uniwersytetu Ekonomicz-
nego, poświęcona była prezentacjom praktyków z Rumunii, 
Serbii, Litwy i Mołdawii. W drugiej części swoje badania za-
prezentowali goście z Polski i Ukrainy. Miałem wtedy okazję 
przedstawić swoją pracę – badania nad zarządzaniem gospo-
darstwem rolnym w Polsce i na Ukrainie. W trzeciej części kon-
ferencji omówiono wpływ pandemii COVID na sektor rolniczy, 
w tym na funkcjonowanie drobnych rolników. 

Oleksandr Fedorchuk, Ukraina
Stypendysta rocznika 2020/2021

Kirklandyści na konferencjach w Polsce
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Uczestnicy konferencji dzielili się doświadczenia-
mi swoich krajów, toczyła się bardzo gorąca dyskusja 
na temat sytuacji gospodarczej w krajach UE, skąd 
pochodzili naukowcy-ekonomiści oraz omawiano 
plany przyszłej współpracy.

Podczas konferencji przedstawiono też planowane 
ciekawe wydarzenia i podano przydatne informacje.  
Osiągnięto porozumienie w sprawie dalszej współ-
pracy na poziomie uniwersyteckim, istnieje więc 

duże prawdopodobieństwo, że nawiążę współpracę  
z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu w ramach 
programu Horyzont 2020 zatytułowanego „Uncovering 
lock-ins and levers to encourage farmers to move to 
and stay in sustainable, climate-neutral and biodiversi-
ty-friendly farming systems: from experiments to syste-
mic mechanisms».   

Wszystkie zdjęcia nadesłane przez autora tekstu.

Po lewej autor z Joanną Janas, koordynatorką 
Programu Kirklanda w Poznaniu.
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Program Kirkland wspiera działalność swoich ab-
solwentów, tak było i w moim przypadku. Moja 
współpraca z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnic-

twa PAN rozpoczęła się jeszcze w 2019 roku, podczas 
udziału w Programie Kirklanda. Właśnie w tej instytu-
cji odbył się jeden z moich staży, który zapoczątko-
wał kontakty z wybitnym środowiskiem naukowym w 
dziedzinie moich badań. Po zakończeniu stażu po raz 

pierwszy otrzymałam zaproszenie do udziału w warsz-
tatach Ekonomistów Rolnych.

W zeszłym roku, ze względu na ograniczenia zwią-
zane z pandemią, warsztaty zostały przełożone. Jednak 
udało nam się spotkać 13-15 września 2021 r. na XXV 
warsztatach jubileuszowych. Mój udział w tym wyda-
rzeniu został sfinansowany z grantu jednorazowego 
dla absolwentów Programu Kirklanda.

Iryna Kostetska, Ukraina 
Stypendystka rocznika 2018/2019

XXV Warsztaty Ekonomistów Rolnych 
w Krasnobrodzie 

 Uczestnicy warsztatów. Wszystkie fotografie nadesłane przez autorkę. 
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Coroczne spotkanie ekonomistów rolnych  
z Polski i Ukrainy to świetna możliwość wymiany 
doświadczeń, wizji i opinii oraz okazja do nawią-
zania nowych znajomości. Miałam zaszczyt po 
raz drugi uczestniczyć w w/w warsztatach, do-
łączyć do grona wybitnych naukowców i zapre-
zentować wyniki swoich badań na temat: „Per-
spektywy rozwoju jednoprofilowych obszarów 
wiejskich”. 

Na tegorocznych warsztatach spotkałam do-
brych znajomych, z którymi od dawna pracujemy 
w trybie online. Jestem wdzięczna za tę wspaniałą 
możliwość, ponieważ oprócz zaprezentowania wy-
ników wcześniejszych badań, otrzymałam znakomi-
te wskazówki co do dalszej pracy.

Punktem kulminacyjnym spotkania był spływ kaja-
kowy, jako prezentacja lokalnych zielonych szlaków tu-
rystycznych oraz dobra okazja do pracy w zespole.  

Wręczanie certyfikatów uczestnictwa w warsztatach. 
Współorganizator prof. dr hab. Bogdan Klepacki 
(Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW).
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Konferencja na temat 
„Priorytety w strategii Nowy 

zielony ład UE”

Strategia Nowy Zielony Ład
stawia przed społeczeństwami
Europy konieczność podjęcia

nowych wyzwań i działań
koniecznych dla zatrzymania
i odwrócenia negatywnych

skutków zmian klimatycznych, 
zaspokojenia potrzeb

społecznych, zapewnienia
możliwości godnego życia, 

bezpieczeństwa
żywnościowego i przyszłości

dla przyszłych pokoleń.

Temat
konferencji…..

Reportaż z konferencji zapowiadanej w zeszłym Biuletynie. Wydarzenie 
współorganizowane przez Marię Dehtiarenko i kilkoro innych zeszłorocz-
nych stypendystów okazało się być dużym sukcesem i przyczyniło się do 

powstania nowych inicjatyw współpracy polsko-ukraińskiej.
Gratulujemy! 

Maria Dehtiarenko, Ukraina
Stypendystka rocznika 2020/2021
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Wzięło udział 358 osób, w tym:

- 4 jednostki samorządu terytorialnego,

- 2 jednostki Polskiej Akademii Nauk,

- Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.

Konferencja odbyła się 17.06.2021

Miejsce konferencji - Lublin, Polska

Czas trwania - 9.00 - 17.00

O ile nam wiadomo była to największa konferencja na ten temat…

Dwa kraje porównały swoje doświadczenia, 
perspektywy i plany realizacji strategii.

Ukraina Polska

Unia Europejska planuje przeznaczyć jedną czwartą swojego
budżetu w wysokości 1 biliona euro na walkę ze zmianami
klimatycznymi.

Połowa inwestycji będzie pochodzić z budżetu UE. 100 mld euro -
rządy krajowe, a 300 mld euro - sektor prywatny.

1 bilion euro..

….Ale jedno pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi… 

Szansa czy zagrożenie

Europejski Zielony Ład

Zorganizowaliśmy konferencję, zaprosiliśmy teoretyków i 
praktyków, instytucje badawcze i agencje rządowe, aby 

odpowiedzieć na to i inne pytania.
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Wspólna publikacja/monografia po konferencji 
Koncepcja Szkoły Prawa Ukraińskiego na UMCS

(udział stypendystów Programu Kirklanda
i przedstawicieli uczelni UA)
Przygotowanie wzajemnych staży/pobytów naukowych: 

UMCS i Państwowy Uniwersytet w Chersoniu
Umowa o współpracy pomiędzy UMCS a Szkołą

Karpacką, która jednoczy uniwersytety z wielu różnych
krajów (Litwa, Estonia, Szwecja, Gruzja, etc.)

Temat jest ważny. Planowana jest więc dalsza współpraca…

Statystyka:
37 referatów,
54 autorów reprezentujących
35 podmiotów

W oparciu o wyniki konferencji planowane jest wydanie 
zbioru abstraktów jako osobne wydanie 

(kon.2021 lub pocz. 2022)

5 stypendystów było moderatorami 
Konferencji,
4 stypendystów i 2 absolwentów miało 
abstrakty i wystąpienia.

Kilku innych stypendystów brało udział 
w Konferencji jako słuchacze.

Stypendyści Kirklanda brali aktywny 
udział w organizacji konferencji:
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Program wspiera liderów i specjalistów z Europy Wschodniej, Kaukazu Południo-

wego i Azji Centralnej, przyznając im stypendia na roczne studia uzupełniające  

w Polsce.

Program działa od 2000 roku. Dzięki niemu ponad 900 osób rozwinęło swoje 

umiejętności zawodowe, co umożliwiło im np. wprowadzenie norm ISO w Urzę-

dzie Miejskim w Berdiańsku, ożywienie lokalnego muzeum w Zasławiu czy stwo-

rzenie klinik prawnych na białoruskich uniwersytetach.

Program skierowany jest do absolwentów wyższych uczelni mających co najmniej 2 lata doświadcze-

nia zawodowego. Młodym ludziom, chcącym aktywnie uczestniczyć w rozwoju demokracji, gospodarki  

i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w Regionie, Program oferuje studia w dziedzinach: 

ekonomia i zarządzanie, administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba 

zdrowia), administracja publiczna (rządowa i samorządowa), prawo, nauki społeczne (socjologia, psycho-

logia społeczna), nauki polityczne i stosunki międzynarodowe, polityka rozwojowa, pomoc humanitarna  

i cyber bezpieczeństwo. Uzupełnieniem studiów jest co najmniej dwutygodniowy staż w polskich instytu-

cjach. Fundatorem Programu Kirklanda jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a jego realizatorem 

Fundacja Liderzy Przemian. Więcej informacji o Programie można uzyskać na stronie: www.kirkland.edu.pl

Od września 2016 r. uruchomiona została nowa, pilotażowa ścieżka w ramach 

Programu Kirklanda o nazwie Kirkland Research Program. Oferuje ona krótko-

terminowe staże badawczo-naukowe dla osób mających już ugruntowaną pozy-

cję naukową. W ramach jednosemestralnych studiów obowiązuje stypendystów 

indywidualna praca naukowa pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efek-

tem ma być przygotowanie artykułu naukowego.


