SPRAWOZDANIE
Z działalności fundacji Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we
Wrocławiu w roku 2014

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.) w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji.
I.








INFORMACJE OGÓLNE
Fundacja działa pod nazwą Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we
Wrocławiu z siedzibę we Wrocławiu, 50-140 Wrocław, plac Biskupa Nankiera 17.
Adres korespondencyjny (aktualny): Zamek na wodzie w Wojnowicach, ul. Zamkowa 2, 55-330
Wojnowice.
Adres poczty elektronicznej: office@kew.org.pl
Numer i data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000013264, 19 maja 2001 roku.
Numer REGON: 932665258
Zarząd fundacji jest 1-osobowy. Prezesem Zarządu jest Jan Andrzej Dąbrowski.
Cele Statutowe:

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, kulturalna i naukowa w zakresie:
1) zbliżenia między narodami Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i innych krajów dawnego ZSRR;
2) kształcenia w Polsce młodych ludzi z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i innych krajów dawnego
ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej;
3) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i myślenia o państwie jako „dobru
wspólnym” ;
4) rozpowszechniania idei samorządności i samorządu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
oraz krajach dawnego ZSRR;
5) sprzyjania rozkwitowi kultury i nauki;
6) upowszechniania sztuk pięknych;
7) działalności naukowo-badawczej;
8) działań na rzecz integracji europejskiej;
9) wspierania międzynarodowej współpracy gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości;
10) upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
11) upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Europie Środkowej i Wschodniej.
II.

INFORMACJE FINANSOWE

W roku obrotowym Fundacja osiągnęła przychody netto w wysokości 8 041 514,38 zł:
- przychody z działalności statutowej – dotacje ze źródeł publicznych
3 599 094,03 zł
- przychody z pozostałej działalności statutowej (darowizny, składki, inne) 2 551 183,63 zł
W tym przychód z 1% 4 264,61 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych
1 145 757,11 zł
- przychody z tytułu działalności statutowej odpłatnej
694 119,98 zł
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
22 000,00 zł
- inne przychody operacyjne
15 361,48 zł
- przychody finansowe – odsetki bankowe, pozostałe:
13 998,15 zł
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
W roku obrotowym Fundacja poniosła koszty w wysokości 5 022 842,63 zł, w tym:
- koszty działalności statutowej nieodpłatnej
3 563 280,79 zł
- koszty działalności statutowej odpłatnej
740 892,40 zł
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 628 039,17 zł
W tym aktualizacja wartości zapasów:
613 126, 23 zł
- inne koszty operacyjne
73 274,89 zł

- koszty ogólno-administracyjne
- koszty finansowe

16 234,78 zł
1 120,60 zł

Na dzień 31.12.2014 Fundacja zatrudniała na podstawie umowy o pracę 12 osób: Prezes Zarządu, 2 osoby
w biurze warszawskim, 5 osób w biurze krakowskim, 4 osoby w biurze we Wrocławiu.
Wypłacone wynagrodzenia w 2014 z tytułu umowy o pracę – 694 414,49 zł brutto. Nagród, premii i
innych świadczeń nie przyznano.
Wszystkie wynagrodzenia osób wchodzących w skład Zarządu Fundacji wypłacone w 2014 roku wyniosły
69 360,48 zł. Jest to wynagrodzenie nie wynikające z pełnionej funkcji w Zarządzie. Nagród, premii i
innych świadczeń nie przyznano.
Wypłacone wynagrodzenia w 2014 z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło – 422 329,44 zł brutto.
W 2014 roku Fundacja nie udzielała pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.
Na 31.12.2014 kwota ulokowana na rachunkach bankowych w banku Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A. to 373 272,18 zł.
W 2014 Fundacja nie nabywała żadnych obligacji ani udziałów.
Fundacja posiada 100% udziałów w Zamek Wojnowice Sp. z o.o. o łącznej wartości 5000 zł.
W 2014 roku Fundacja otrzymała w drodze darowizny od skarbu państwa Zespół Zamkowo-parkowy
Zamek Wojnowice przy ul. Zamkowej 2 w Wojnowicach, powiat średzki, gmina Miękinia.
W 2014 roku Fundacja nabyła samochód osobowy Opel Combo Tour.
W bilansie występują zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty do 1 roku:
- z tytułu dostaw i usług
W tym z tytułu zaliczek na przyszłe dostawy:
- z tytułu wynagrodzeń
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
- inne
W tym z tytułu niewykorzystanych części dotacji
W tym z tytułu pozostałych zobowiązań wobec pracowników
RAZEM: 151 483,38 zł

66 712,88 zł
5 880,56 zł
17 684,08 zł
17 537,35 zł
49 549,07 zł
48 218,80 zł
1 330,18 zł

W bilansie występują należności krótkoterminowe:
- z tytułu dostaw i usług
154 966,39 zł
W tym z podmiotami powiązanymi:
20 846,20 zł
W tym zaliczki na przyszłe dostawy:
32 980,91 zł
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
37 971,11 zł
- z tytułu rozliczeń z pracownikami
29 597,81 zł
RAZEM: 222 535,31 zł
Fundacja jest zobowiązana do składania deklaracji VAT-7, pit-4R, pit-8AR, CIT-8.
Fundacja nie podejmowała w roku 2014 zleceń podmiotów państwowych i samorządowych.
W roku 2014 w fundacji nie była przeprowadzana kontrola.
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III.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Wprowadzenie
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu w roku 2014 kontynuowało
działalność i rozpoczęte wcześniej projekty. Najważniejszą zmianą, która będzie wpłynęła na działalność
Kolegium w roku 2014 i będzie miała zasadniczy wpływ na działalność fundacji w latach następnych było
otrzymanie przez fundację darowizny Skarbu Państwa w postaci zespołu Zamkowo-Parkowego w
Wojnowicach koło Wrocławia.
Nowa Europa Wschodnia (NEW)
Nadrzędnymi celami periodyku "Nowa Europa Wschodnia" są: dostarczanie informacji na temat
krajów poradzieckich; inicjowanie i prowadzenie debaty publicystycznej na temat zmian zachodzących na
terytorium poradzieckim; propagowanie kultury krajów poradzieckich, organizacja imprez kulturalnych i
dyskusji eksperckich. Celom tym służy wydawanie rocznie 6 numerów pisma w 5 zeszytach. W swych
publikacjach pismo kontynuowało opisywanie rzeczywistości w Europie Wschodniej – ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie po „rewolucji godności” – każdy numer pisma wydawany w 2014
roku zawierał pokaźny blok tekstów dotyczących sytuacji na Ukrainie. W 2014 roku „NEW” prowadziło na
swoich łamach debatę ekspercką i publicystyczną na temat przemian politycznych, społecznych i
kulturalnych zachodzących na terytorium poradzieckim. Periodyk był platformą wymiany poglądów
pomiędzy autorami z Polski i zagranicy. Ważną rolę na łamach pisma spełnia dział kultury, który
prezentuje najciekawsze zjawiska kulturalne jakie mają miejsce w Europie Wschodniej.
Wśród postaci pojawiających się na łamach pisma w 2014 roku należy wymienić Jerzego Bahra,
Ołeksija Czupę, Andrija Lubkę, Andrzeja Nowaka, Martina Pollacka, Ziemowita Szczerka, Andrzej Wajdę
czy Krzysztofa Zanussiego.
Inicjowana debata (na tematy polityczne, społeczne, kulturalne) była podejmowana przez
ogólnopolskie media komercyjne - teksty z „NEW” były cytowane w "Rzeczpospolitej", przywoływane w
audycjach radia "TokFm", Polskiego Radia, a także w programach publicystycznych telewizji TVN (stacja
Biznes i Świat), a także telewizji Polsat. W działalności pisma i osiąganiu zamierzonych celów ważką rolę
odegrała także strona internetowa www.new.org.pl. Na stronie codziennie pojawiają się nowe analizy,
wywiady, informacje - przez co redakcji udaje się uchwycić dynamikę zmian zachodzących na wschodzie.
W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2014 roku strona internetowa „Nowej Europy Wschodniej”, New.org.pl
zanotowała 217 145 wizyty. W 2014 roku liczba treści na stronie internetowej wyniosła około 300, co
oznacza, że niemal każdego pojawiały się nowe materiały. Zdecydowaną większość stanowiły materiały
dziennikarskie (głównie publicystyka, wywiad, reportaż), pozostałe przede wszystkim były tekstami
promocyjnymi (informacje o inicjatywach wydawcy lub pisma, ogłoszenia patronackie, konkursy).
W 2014 roku "Nowa Europa Wschodnia" zrealizowała szereg imprez promocyjnych, były to
między innymi: spotkania autorskie wokół książek dotyczących terytorium poradzieckiego; konferencje
eksperckie - podczas których prezentowany był periodyk; dodatkowo redaktorzy i autorzy "NEW"
występują w mediach o zasięgu ogólnopolskim komentując bieżące wydarzenia na wschodzie, podczas
tych wystąpień omawiane są kolejne numery periodyku, bądź przywoływane są oddzielne artykuły.
„Nowa Europa Wschodnia” współpracuje również z największymi polskimi wydawnictwami udzielając
patronatów publikowanym książkom o tematyce wschodniej. Do wydawnictw tych należą: Czarne,
Wydawnictwo Literackie, Sąsiedzi, Helion, Wysoki Zamek, Kolegium Europy Wschodniej, PISM,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
New Eastern Europe (NEE)
Pismo nieprzerwanie ukazuje się od 2011 roku starając ugruntować sobie pozycję ważnego pisma
poświęconego Europie Wschodniej.
Wykorzystując fundamenty stworzone w poprzednich latach redakcja starała się dynamicznie rozwijać
czasopismo, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, mając na celu realizację przyjętej misji jaką
jest szerzenie międzykulturowego dialogu oraz kreowanie opinii publicznej na temat Europy Wschodniej i
Środkowej na świecie. W 2014 roku pismo było wielokrotnie cytowane na łamach ważnych
międzynarodowych i polskich mediów.
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Rok 2014 był wyjątkowym rokiem dla pisma i redakcji. Trwające od grudnia 2013 roku wydarzenia na
Majdanie, następnie aneksja Krymu oraz wojna na wschodzie kraju przyczyniły się do podjęcia przez
wydawcę pisma decyzji o przekształceniu periodyku z kwartalnika w dwumiesięcznik. Dlatego też w 2014
roku wydanych zostało pięć numerów pisma. W roku 2014 podjęta została również decyzja o zmianie
okładki: z trzykolorowej, opartej głównie na tekście pisanym, w kolorową okładkę opartą na rysunku.
Podejmując decyzję o zmianie okładki redakcja kierowała się względami marketingowymi oraz próbą
głębszego wpisania się w kanon anglosaskiej publicystyki politycznej.
Podobnie jak w latach poprzednich każdy numer New Eastern Europe wydany w 2014, oprócz serii
tekstów poświęconych „tematowi wydania”, zawierał także teksty na tematy społeczno-polityczne i
kulturalne. I tak;







numer 1 Unmasking Belarus zawierał analizy sytuacji politycznej na Białorusi i prezydentury
Aleksandra Łukaszenki,
numer 2 Putin’s Powers został poświęcony analizie systemu władzy w Rosji i rosyjskiej polityce
zagranicznej, jak również przedstawiał pierwsze analizy ukraińskiej Rewolucji Godności
numer 3 Our (R)evolutions zawierał serię tekstów skupiających się na ukraińskiej rewolucji
godności oraz 25 rocznicy upadku komunizmu w Polsce, numer pokazywał pewną ciągłość
dziejową pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami
numer 4 Moldova: The Star Pupil of Europe's East? opublikowany po podpisaniu przez
Mołdawię umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską został poświęcony polityce i tożsamości
mołdawskiej oraz drodze tego państwa do zbliżenia z Unią Europejską. W tym numerze został
również opublikowany specjalny blok tekstów poświęconych Oskarowi Kolbergowi. Do każdego
numeru załączona była także płyta CD z utworami wschodnioeuropejskiej muzyki ludowej,
numer 5 Ukraine: One year after the EuroMaidan został poświęcony pierwszej rocznicy
wybuchu rewolucji na Ukrainie. W tym numerze opublikowany został również specjalny dodatek
literacki finansowany ze środków Gminy Kraków.

Wśród najważniejszych tekstów i rozmów, jakie ukazały się w „New Eastern Europe” w 2014 roku należy
wymienić: wywiad z Mustafą Dżemilewem, artykuł wybitnego brytyjskiego analityka z Chatham House
Jamesa Sherra nt. rosyjskiego „soft power” oraz liczne artykuły ukraińskich publicystów – Sergieja
Leszczenki, Antona Szekowstowa, Romana Kabaczija – na bieżące tematy związane z wydarzeniami na
Ukrainie: wojną na wschodzie kraju, ucieczką Wiktora Janukoycza itd.
Tematyczny dobór tekstów oraz wysoce selektywne pozyskiwanie autorów miało, w zamierzeniu, służyć
zwiększeniu zainteresowaniu zagranicznych czytelników regionem Europy Wschodniej. Ze względu na
wyjątkową sytuację polityczną – rewolucję na Majdanie w Kijowie, wojnę na wschodzie Ukrainy i aneksję
Krymu przez Rosję, w 2014 roku redakcja pisma starała się odnosić do bieżących problemów regionu w
jeszcze większym stopniu niż miało to miejsce w roku poprzednim. Przekształcenie w dwumiesięcznik
oraz stale aktualizowana strona internetowa są wyrazem tego podejścia. O sukcesie tej ostatniej świadczy
nominacja Adama Reichardta do grupy 100 najbardziej innowacyjnych działaczy regionu Europy
Środkowej i Wschodniej.
W 2014 roku znacząco wzrosła również liczba płatnych prenumeratorów pisma. Pod koniec roku
wynosiła ona 430. Wśród nowych prenumeratorów pisma znalazły się nie tylko osoby prywatne, lecz
również instytucje publiczne i organizacje międzynarodowe. Wśród pozyskanych w 2014 roku
prenumeratorów instytucjonalnych wymienić można: University College London, Greenpeace Węgry,
Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku, Antall Jozsef Knowledge Center, liczne ambasady.
Równolegle do wydawanego pisma drukowanego redakcja kwartalnika „New Eastern Europe” prowadzi
regularnie aktualizowaną stronę internetową oraz dwa portale społecznościowe: Facebook i Twitter. W
2014 roku, na wszystkich tych platformach odnotowywany został znaczący wzrost czytelników.
Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się strona internetowa, która na bieżąco dostarczała
czytelnikom informacji nt. sytuacji w regionie. Wejścia na stronę można liczyć w setkach tysięcy w skali
roku. Szczególnie przydatnym narzędziem komunikacji z czytelnikami (szczególnie politykami,
dziennikarzami, środowiskami opiniotwórczymi) okazał się Twitter. W 2014 roku, konto twitterowe
„NEE” znalazło się na prestiżowej liście „kont obserwowanych przez największą liczbę przywódców
państw.”
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Na poziomie eksperckiej debaty o Europie Wschodniej o zainteresowaniu pismem świadczy udział
przedstawicieli pisma w szeregu organizowanych w Polsce i na świecie konferencji, festiwali, spotkań i
konkursów. Wśród najbardziej prestiżowych wymienić można: konferencja Polska Polityka Wschodnia,
konferencja Europa z Widokiem na Przyszłość, Wrocław Global Forum, Festiwal Conrada w Krakowie,
Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego w Lublinie, Targi
Wydawców we Lwowie. Redakcja uczestniczyła także w licznych wyjazdach zagranicznych i
konferencjach, m.in. w Wielkiej Brytanii (Oksford – dwa razy wizyta redaktora Adama Reichardta) Belgii
(promocja w Parlamencie Europejskim – Iwona Reichardt na zaproszenie europosła Pawła Kowala), na
Ukrainie, Słowacji, w Austrii, w Kanadzie i in. Dodatkowo, przedstawiciele redakcji wzięli udział w
warsztatach studyjnych i szkołach międzynarodowych w tym, m.in.: „Akademii Soldarności”
organizowanej w Gdańsku przez Europejskie Centrum Solidarności oraz Polsko-Niemiecko-Ukraińskiej
Szkole im. B. Osadczuka organizowanej we Wrocławiu przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Wydawnictwo KEW
W roku 2014 zostało wydanych 7 książek:








Młoda myśl wschodnia. Zbiór młodych politologów polskich pod redakcją Pawła Powala. Wydano
we wspólpracy z Fundacją „Energia dla Europy”. Nakład 500. Premiera: marzec.
Litwin w Wilnie. Autor Herkus Kunčius, przekład Michała Piątkowskiego. Nakład 1000. Premiera:
kwiecień.
Ślad motyla. Autor Alaksandr Łukaszuk, przekład Joanny Bernatowicz. Nakład 1000. Premiera:
kwiecień.
Radio Wolna Europa i Radio Swoboda. Lata CIA i późniejsze. Autor A. Ross Johnson, przekład
Andrzeja Borzyma. Nakład 1000. Premiera: wrzesień
Secesja we Lwowie. Album dwujęzyczny polsko-angielski. Autorki Żanna Komar i Julia
Bogdanowicz. Przekład Katarzyny Szuster. Nakład 1000.
Kanon. 154 wiersze. Autor Konstandinos Kawafis, przekład Jacka Hajduka.
Rzeczpospolita atlantycka. Autor Jan Nowak-Jeziorański

Najważniejsze wydarzenia promocyjne:




Prezentacja książki Litwin w Wilnie we Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie i Poznaniu.
Przezentacja książki Radio Wolna Europa w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.
Uczestnictwo na targach książki w Krakowie i Warszawie oraz na forum wydawców we Lwowie

Study Tours to Poland
Study Tours to Poland jest Programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem od
2007 roku jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Celem
programu jest realizacja wizyt studyjnych w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy
Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu, które służą poznaniu Polski, wymianie doświadczeń w zakresie
demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowaniu państwa prawa, wzmacnianiu społeczności
lokalnych, rozwoju inicjatyw obywatelskich, zapoznaniu się ze zmianami systemowymi w Polsce po 1989
r. i doświadczeń członkostwa Polski w UE. Program wspiera demokratyczne postawy i działania
reformatorskie wśród młodego pokolenia obywateli krajów adresatów tego programu.

I.

WIZYTY STUDENTÓW

Uczestnicy wizyt studentów wiosną 2014 r.

5

Posiedzenie komisji wyłaniającej uczestników STP dla studentów wiosną 2014 r. odbyło się 25 stycznia
br. w Olsztynie. W czasie posiedzenia komisji do udziału w wizytach wiosną 2014 r. wybrano 143 osoby,
w tym 107 kobiet (74,83%) i 36 mężczyzn (25,17%).
Podział na kraje:





77 osoby z Ukrainy – 53,85% (54 kobiet, 23 mężczyzn)
26 osób z Białorusi – 18,18% (20 kobiet, 6 mężczyzn)
22 osób z Rosji – 15,38% (18 kobiet, 4 mężczyzna)
18 osób z Mołdawii – 12,59% (15 kobiet, 3 mężczyzn)

Wybór operatorów wizyt studenckich - wiosna 2014
W ramach konkurs dla operatorów STP dla studentów w 2014 r. trwającego do 30 stycznia 2014 r.
napłynęło 18 wniosków składających się z: listu intencyjnego, programu wizyty i budżetu.
Komisja Grantowa Programu STP oceniająca wnioski aplikacyjne organizacji ubiegających się o
przygotowanie i przeprowadzenie wizyt studentów w ramach Programu „STP - Wizyty Studyjne w Polsce”
w 2014 r., wybrała następujące organizacje:
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego, Gdańsk, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa,
Wrocław, Fundacja Dobra Wola, Kraków, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Lublin, Fundacja
Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO, Łódź, Fundacja Okno na Wschód, Białystok,
Fundacja Rozwoju Świętochłowic, Świętochłowice, Fundacja Wspólna Europa, Warszawa, Jagiellońskie
Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Klub Jagielloński", Kraków, Stowarzyszenie POLITES, Szczecin.
Spotkanie operatorów wizyt studentów
Analiza sprawozdań merytorycznych wizyt studenckich oraz spotkanie Warsztatów STP w grudniu 2013
roku uświadomiły konieczność wspólnej refleksji nad istotą programu realizowanych wizyt. Nowe osoby
oraz nowe organizacje realizujące wizyty nie mają świadomości, dlaczego pewne tematy są nieodzownym
elementem każdego programu. W rezultacie tego grupy studentów odwiedzały instytucje czy organizacje
nie bardzo wiedząc co jaki przekaz mają otrzymać.
WIZYTY STUDENTÓW – tura wiosenna 2014
W kwietniu i maju 2014 r., została zrealizowana kolejna tura wizyt studentów w ramach STP. Gościliśmy
w Polsce 132 studentów (98 kobiet i 34 mężczyzn), w tym 73 studentów z Ukrainy, 20 z Białorusi, 20 z
Federacji Rosyjskiej oraz 19 z Mołdawii.
Lista operatorów wizyt tury wiosennej:
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Kolbego,Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Fundacja
Borussia, Fundacja Działań Edukacyjnych KreAdukacja, Fundacja Dobra Wola, Fundacja Wspólna Europa,
Stowarzyszenie "Klub Jagielloński", Fundacja Okno na Wschód, Fundacja Rozwoju Świętochłowic.
Rekrutacja studentów, tura jesienna 2014
6 lipca 2014 r. zamknięty został kolejny nabór zgłoszeń w ramach Study Tours to Poland – wizyty
studyjne dla studentów. W ramach konkursu dla studentów zainteresowanych udziałem w jesiennej
edycji programu STP napłynęły 516 zgłoszenia odpowiadające wymogom formalnym konkursu, w tym:





402 z Ukrainy - wśród zgłoszeń ukraińskich dominują ankiety z Kijowa, następnie z Odessy,
Lwowa, Doniecka. Wśród innych miast najczęściej po kilkanaście ankiet. Reprezentowanych jest
większość ośrodków akademickich
31 z Rosji - przeważają zgłoszenia z Sankt Petersburga.
43 z Białorusi - większość ankiet pochodzi z Mińska, kolejne miejsca zajmują Brześć i Witebsk,
Grodno. Z pozostałych ośrodków pojedyncze ankiety.
22 z Mołdawii - przede wszystkim z Kiszyniowa.
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Realizacja wizyt – tura jesienna 2014
W oparciu o podpisane Umowy Dotacji, w październiku i listopadzie 2014 roku zrealizowano jesienną
turę wizyt studentów. Gościliśmy w Polsce 101 osób; w tym 54 z Ukrainy, 20 z Białorusi, 15 z Federacji
Rosyjskiej, 12 z Mołdawii. W wizytach wzięło udział 20 mężczyzn i 81 kobiet.
Realizatorzy wizyt:
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Kolbego, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Fundacja
Dobra Wola, Fundacja Działań Edukacyjnych KreAdukacja, Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego FERSO, Fundacja Rozwoju Świętochłowic, Stowarzyszenie POLITES.
W ramach monitoringu wizyt studentów przeprowadzony przez Fundację „Borussia” i Biuro STP:
odwiedzono: Dom Pojednania i Spotkań im. Maksymiliana M. Kolbego, Fundacja Działań Edukacyjnych
KReAdukacja, Stowarzyszenie POLITES, Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
FERSO.
II.

WIZYTY PROFESJONALISTÓW

Po wydarzeniach Majdanu w Kijowie, decyzją Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
program STP otrzymał dodatkowe środki na wizyty dla Ukrainy.
Wprowadzono także nową funkcjonalność – możliwość finansowania wyjazdów i działań poza granicami
Polski. Możliwość ta ma dotyczyć ekspertów szczególnie pożądanych w procesie reform na Ukrainie. W
ramach tej możliwości STP sfinansował wyjazd Prezesa Fundacji Stocznia, Jakuba Wygnańskiego, do
Kijowa.
Najważniejszą wizytą w procesie wsparcia reform na Ukrainie była wizyta grupy 14 wiceministrów i
dyrektorów departamentu integracji europejskiej z Kijowa. Wizyta została zrealizowana wspólnie z
Kolegium Europejskim Natolin.
W ramach umów zawieranych z różnymi organizacjami zorganizowano 11 wizyt studyjnych.
W ramach działalności samego biura lub współorganizowania wizyt w innymi podmiotami zrealizowano
38 wizyt.
Łącznie zorganizowano 49 wizyt i wyjazdów profesjonalistów.
W roku 2014 w ramach programu STP gościliśmy w Polsce 61 grup - łącznie 850 osób.
W wizytach studentów wzięło udział 16 grup - razem 233 osoby z 4 krajów.
Ukraina – 127, Białoruś – 40, Rosja – 35, Mołdawia – 31
Łącznie w wizytach dla profesjonalistów wzięło udział 49 grup - razem 617 osób z 9 państw.
Ukraina – 395, Białoruś – 90, Rosja – 30, Mołdawia –72, Gruzja –10, Armenia – 6, Kazachstan – 2,
Azerbejdżan – 2, Tadżykistan – 10

III.
Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka (WEASA 2014)
Ukraina - 10, Białoruś - 5, Mołdawia - 8, Gruzja - 10, Armenia - 6, Azerbejdżan - 2,
Łącznie 41 osób
W dniach 6-19 lipca, w Kolegium Europejskim w Natolinie w Warszawie, odbyła się druga edycja
Warszawskiej Letniej Akademii Euro-Atlantyckiej (Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy – WEASA),
będącej wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, The German Marshall
Fund oraz Fundacji Centrum Europejskie Natolin.
Edycja 2014 roku była poświęcona kwestii Mobilności w kontekście globalizacji. Podczas realizacji
programu uczestnicy zostali poinformowani o działalności KEW oraz PAFW.
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Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM)
Cele działalności RODM zostały osiągnięte poprzez:
1.

Prowadzenie stałego punktu informacyjnego otwartego od poniedziałku do piątku w
godzinach: poniedziałek 10:00 – 18:00, wtorek- piątek 9:00-17:00, świadczącego usługi
informacyjne dla obywateli z zakresu działalności ośrodka oraz polskiej polityki zagranicznej,
funkcjonowania Unii Europejskiej oraz szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej.

2.

Animowanie, inicjowanie i koordynowanie działań o charakterze informacyjnoedukacyjnym, wynikających zwłaszcza z priorytetów polskiej polityki zagranicznej, w tym
organizację 2 debat regionalnych: (1) Polska Polityka Wschodnia – debata poświęcona bieżącym
kwestiom politycznym, gospodarczym i społecznym w relacjach Polski z krajami Europy
Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej; (2) „25 lat wolności Wrocławia – miasto wykorzystanych
szans?”, której celem było przedstawienie i omówienie regionalnej perspektywy przemian
ustrojowych i społecznych w Polsce oraz wskazanie najważniejszych wyzwań stojących przed
miastem w perspektywie krótkookresowej i długookresowej.

W 2014 roku zorganizowano także inne debaty/konferencje/seminaria, których łączna ilość wyniosła 11.
W ramach organizacji innych działań podnoszących wiedzę społeczeństwa z zakresu polskiej polityki
zagranicznej zorganizowano łącznie 12 inicjatyw, w tym cykl wykładów otwartych Europa Una,
(nawiązujący do trzech ważnych rocznic obchodzonych w 2014 roku, tj.: wybuchu pierwszej wojny
światowej, 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz 15 lat członkostwa Polski w NATO) oraz grę
miejską i turniej negocjacyjny dla licealistów.
RODM Wrocław był również partnerem lub patronem wielu inicjatyw, w których aktywnie uczestniczyli
przedstawiciele ośrodka, w tym m.in.: konferencji „Wspólnie dla Pogranicza” w Jeleniej Górze;
Konferencji naukowa „Finanse publiczne i prawo finansowe jako przedmiot badań w Polsce i Republice
Czeskiej”; konferencji „Consolidation only in terms of democracy?; panelu dyskusyjnego „Droga ku
tolerancji”, Bruno Schultz Festiwal, pokazów filmowych „Majdan. Rewolucja godności” i „Lewiatan”.
Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej byli również kilkukrotnie zapraszani do
udziału w spotkaniach konsultacyjnych lub innych formach konsultacyjnych, organizowanych przez
partnerów lokalnych, których tematyka dotyczyła m.in. pomocy dla Ukrainy, współpracy polskoukraińskiej w dobie kryzysu rosyjsko-ukraińskiego lub współpracy polsko-niemieckiej.
3. Działania realizowane podczas lokalnych wydarzeń sportowych, edukacyjnych i
promocyjnych poprzez organizację stoisk informacyjnych lub spotkań promujących działania
RODM wśród wśród społeczności akademickiej Wrocławia, oraz udział – wraz ze stoiskiem
informacyjnym – w takich inicjatywach jak II Wyszehradzki Rajd Kolarski, łączący Polskę,
Słowację, Czechy i Węgry.
4.

Współpracę z mediami lokalnymi, poprzez informowanie mediów o inicjatywach
organizowanych i wspieranych przez RODM, zapraszanie przedstawicieli mediów do współpracy
w roli ekspertów, udzielanie informacji z zakresu współpracy międzynarodowej, prośby o objęcie
inicjatyw RODM patronatem medialnym, relacjonowanie wydarzeń RODM w mediach.

5.

Współpracę z lokalnymi partnerami, w szczególności Urzędem Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego, Urzędem Miejskim Wrocławia, innymi podmiotami samorządu
lokalnego, Uniwersytetem Wrocławskim, Academia Europaea, Centrum Studiów Niemieckich i
Europejskich im. Willego Brandta.

6.

Działania mające na celu informowanie o zadaniach i pracy służb dyplomatycznych oraz
promocję zatrudnienia Polaków w organizacjach międzynarodowych, ze szczególnym
uwzględnieniem instytucji Unii Europejskiej, poprzez organizację szkoleń dotyczących
procesu rekrutacji i możliwości zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej oraz wykładu dla
studentów Wydziału Nauk Społecznych dotyczącego zatrudnienia w UE oraz Dnia Służby
Zagranicznej organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
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7.

Działania informacyjno-edukacyjne o charakterze warsztatowo-wykładowym poświęcone
zagadnieniom z zakresu polskiej polityki zagranicznej, skierowane przede wszystkim do
uczniów szkół ponad gimnazjalnych na Dolnym Śląsku. Działania o charakterze warsztatowowykładowym były również skierowane do innych grup społeczno zawodowych, w tym zwłaszcza
osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery zawodowej w Unii Europejskiej.

8.

Promowanie dorobku analitycznego i koncepcyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ,
poprzez publikowanie informacji MSZ na stronie internetowej, na portalach społecznościowych:
Facebook i Twitter oraz bezpośrednie przekazywanie informacji (np. podczas spotkań ze
studentami).

9.

Tworzenie i aktualizowanie bazy danych inicjatyw międzynarodowych w regionie oraz
udostępnianie publikacji zakresu szeroko rozumianej polityki zagranicznej, poprzez
stworzenie i comiesięczne aktualizowanie bazy wydarzeń międzynarodowych w regionie oraz
uruchomienie na stronie internetowej specjalnej zakładki umożliwiającym partnerom lokalnym
informowanie o zbliżających się inicjatywach.

Wydarzenia odbyły się przy współudziale takich podmiotów jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP,
Ambasada Republiki Litewskiej, Urząd Miejski Wrocławia, Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Konrada Adenauera, Uniwersytet
Wrocławski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana NowakaJeziorańskiego, Tygodnik Polityka, oraz innych podmiotów lokalnych, który działalność dotyczy
współpracy międzynarodowej.
W wydarzeniach organizowanych przez ośrodek wzięło liczne grono ekspertów z całej Polski i zagranicy,
w tym m.in.: Grzeorz Schetyna, Minister Spraw Zagranicznych; prof. Yale Ferguson (Uniwersytet
Rutgersa); Edwin Bendyk, szef działu naukowego Tygodnika Polityka; prof. Adam Chmielewski
(uniwersytet Wrocławski); Grzegorz Roman, doradca Prezydenta Wrocławia; Adam Balcer (Studium
Europy Wschodniej); Karolina Demus (Eastbook.eu), Iwona Reichardt (New Eastern Europe); Kazimierz
Wóycicki (Studium Europy Wschodniej); Bogumił Luft, b. Ambasador Polski w Mołdawii i Rumunii; Piotr
Andrusieczko (Ukraiński Żurnał, Gazeta Wyborcza); Wojciech Górecki (Fundacja Solidarności
Międzynarodowej); Jan Woleński (Uniwersytet Jagielloński); Cornelius Ochmann, dyrektor Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej; Agata Michalewicz (portal Balkanistyka.org); Dietmar Stuedemann, b.
Ambasador Niemiec w Ukrainie; Małgorzata Nocuń (Nowa Europa Wschodnia); Vaclav Burian (magazyn
„Listy”).
Wschodnia Szkoła Zimowa
Wschodnia Szkoła Zimowa jest programem edukacyjnym, realizowanym wspólnie z Uniwersytetem
Warszawskim - Studium Europy Wschodniej. Szkoła odbyła się w dniach 1-15 marca 2014 roku w
Warszawie i Wrocławiu. Dyrektorem Szkoły jest Jan Malicki.
Uczestnikami Szkoły było ponad 40 studentów z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji.
Konferencja Polska Polityka Wschodnia
W Wojnowicach koło Wrocławia i we Wrocławiu w dniach 17-18 października 2014 roku odbyła się
kolejna konferencja POLSKA POLITYKA WSCHODNIA. Wzięło w niej udział prawie 100 osób, zajmujących
się polityką wschodnią. Pierwszy dzień obrad był dniem zamkniętym. Obradowano przy siedmiu stołach
dyskusyjnych. Drugi dzień był dniem otwartym. Otworzyło go wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych
RP Grzegorza Schetyny.
Konferencja Kolbergowie Europy Wschodniej
Konferencja odbyła się w dniach 14-15 listopada 2014 roku w Sali Konferencyjnej Ossolineum (pl.
Nankiera 17).Konferencja organizowana była przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana NowakaJeziorańskiego we Wrocławiu oraz Katedrę Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W konferencji wygłoszono następujące referaty:
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Ihor Macijewski (Sankt Petersburg) – Doniosłość prac Oskara Kolberga dla współczesnych badań
tradycyjnej muzyki Pokucia i Huculszczyzny.
Rimantas Astrauskas (Wilno) – Litewskie kolekcje muzyki tradycyjnej pod koniec XIX – na początku XX w.
Hana Urbancova (Bratysława) – Andrej Kmeť (1841–1908) i jego kolekcja słowackich pieśni
bożonarodzeniowych.
Dmitri Zisl Slepovitch (Nowy Jork) – O etnomuzykologach, informatorach i kolekcjach: koncypowanie
przyszłości dziedzictwa etnograficznego kultury jidysz.
Łukasz Smoluch (Poznań) – Kolbergowska dokumentacja tradycji muzycznych i jej współczesne
wykorzystanie.
Rimantas Sliuzinskas (Kłajpeda) – Oskar Kolberg i jego znaczenie dla kształtowania podstaw folklorystyki
litewskiej (druga połowa XIX w.).
Galina Tawłaj (Sankt Petersburg) – Kolbergowski opis obrzędu Kozła na Litwie i życie tego rytuału we
współczesnej tradycji białoruskiej.
Olha Kolomyyets, Lina Dobrianska (Lwów) – Fonoarchiwum Lwowskiej akademii muzycznej: fundatorzy i
ich uczniowie.
Zbigniew Przerembski (Wrocław, Warszawa) – Nowy Kolberg, czyli seria wydawnicza „Polska pieśń i
muzyka ludowa: źródła i materiały”.
Irina Klymenko (Kijów) – Zapisy muzyki O. Kolberga w kontekście słowiańsko-bałtyckich studiów nad
areałami melodycznymi.
Angelina Alpatova (Moskwa) – Wykorzystanie zbioru O. Kolberga «Pieśni ludu polskiego» w kursie
etnicznego solfeżu.
Vladimir Lisovoi (Moskwa) – Regionalne metody O. Kolberga w badaniach nad gwatemalskim folklorem
muzycznym.
Bożena Muszkalska (Wrocław, Poznań) – Bronisława Wójcik-Keuprulian i jej badania nad muzyką Ormian.
Pierwszego dnia konferencji odbył się także Koncert „Kolberg na jazzowo i nie tylko” w wykonaniu
studentów wrocławskich uczelni.
Integralną częścią projektu był dodatek do pisma New Eastern Europe.
Polsko-Niemiecko-Ukraińska Szkoła im. Profesora Bohdana Osadczuka
Od 7 do 15 grudnia 2014 r. odbywała się Niemiecko-Polsko-Ukraińska Szkoła im. Bohdana Osadczuka.
Głównym celem szkoły było podkreślenie złożoności, ważności i dynamiki wspólnych relacji między
trzema krajami, ze szczególnym naciskiem na dzisiejsze, jakże dynamiczne, niepewne i szybko ewoluujące
otoczenie społeczno-polityczne tych państw, zarówno w ich perspektywie indywidualnej, jak i z punktu
widzenia współpracy międzynarodowej. Co więcej, uważamy że wiedza z tego zakresu – nawet
najbardziej szczegółowa i głęboko ugruntowana – pozostaje niepełna, jeśli nie zostanie wyposażona w
narzędzia do jej zastosowania. Dlatego właśnie w programie szkoły kładziemy nacisk na umiejętności
praktyczne, oferując debaty, dyskusje w małych grupach, warsztaty argumentacji i wystąpień publicznych
oraz trudne, nieoczywiste, naukowo stymulujące tematy i zagadnienia. Naszym zdaniem taka właśnie
struktura – teorii i praktyki, mnogości punktów widzenia i wzajemnego zrozumienia – pozwoli młodym
Niemcom, Polakom i Ukraińcom zbudować trwałą i jakże potrzebną więź ponadnarodową.
Udział w Szkole wzięło 15 studentów z Polski, Ukrainy i Niemiec.
Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Nagroda przyznawana jest od 2004 roku przez Uniwersytet Wrocławski, Miasto Wrocław, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we
Wrocławiu. Sekretariat Nagrody mieści się w Kolegium Europy Wschodniej.
Laureatem za rok 2014 został prof. Zbigniew Brzeziński. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się na
dziedzińcu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
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Międzynarodowe Seminarium Translatorskie „Tłumacze bez granic”.
W dniach 30 listopada – 7 grudnia 2014 roku w Zamku w Wojnowicach odbyło się Międzynarodowe
Seminarium Translatorskie „Tłumacze bez granic”. Wzięli w nim udział uczestnicy z Polski, Ukrainy, Rosji,
Białorusi i Litwy. Dyrektorem Szkoły jest Adam Pomorski, prezes PEN Clubu.
Gośćmi spotkań specjalnych byli m.in. Lidia Ostałowska, Ireneusz Kania, Iwona Smolka, Andrej
Chadanowicz, Ksenia Starosielska, Grzegorz Gauden.

Podsumowanie:
Działalność Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu w roku 2014
była kontynuowana. Obok najważniejszych projektów wymienionych wyżej odbywały się także zajęcie w
ramach Warsztatów Osadczuka w Kijowie, cykl Młoda Ukraina – spotkania z młodymi twórcami z Ukrainy
czy cykl spotkań promocyjnych książek wydawanych przez Kolegium Europy Wschodniej.
Najważniejsi grantodawcy w roku 2014 roku to: miasto Wrocław, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Fundacja
PZU, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Największym wyzwaniem dla fundacji było rozpoczęcie w roku 2014 remontu zabytkowego zamku w
Wojnowicach z przeznaczeniem na centrum działalności fundacji.

Wrocław – Wojnowice – Warszawa – Kraków, 25 czerwca 2015 roku

11

