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Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Kolegium Europy Wschodniej 
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu za rok 2021

W 2021 roku Kolegium Europy Wschodniej obchodziło dwa ważne jubileusze: 
dwudziestolecie istnienia i dziesięciolecie wydawania pisma „New Eastern Eu-
rope”. Z tej okazji uczciliśmy dotychczasową działalność, ale również sformu-
łowaliśmy dalsze plany działania i określiliśmy cele na przyszłość.

Rok 2021 upłynął KEW przede wszystkim pod znakiem budowy europejskiej 
solidarności w sprawach wschodnich i wsparcia dla białoruskich demokratów. 
Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że Polska i polskie instytucje muszą odgry-
wać pierwszoplanową rolę we wzmacnianiu europejskiej jedności i promocji 
spraw wschodnich w Unii Europejskiej. Kolejne miesiące nadal upływały w try-
bie pandemicznym, lecz po wcześniejszych doświadczeniach z wieloma projek-
tami prowadzonymi w takich okolicznościach sytuacja epidemiologiczna była 
już mniejszym wyzwaniem. Niektóre projekty KEW realizował w trybie online 
albo hybrydowym już w 2020 roku, co znacząco ułatwiło nam późniejsze dzia-
łania. Korzystaliśmy z odpowiedniego oprogramowania do organizacji spotkań 
online oraz wideokonferencji. Dzięki temu w 2021 roku KEW bez utrudnień 
i przestojów kontynuował działalność we wszystkich czterech zakresach: wy-
dawniczym, eksperckim, edukacyjnym i popularyzatorskim.
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W 2021 roku nie dokonano w KEW żadnych zmian personalnych ani zmian 
stanowisk. W pełnym wymiarze w fundacji pracowało jedenaście osób. W okre-
sach rządowych restrykcji pandemicznych praca miała charakter zdalny. Powrót 
do pracy biurowej dyktowały decyzje zarządu, każdorazowo podejmowane na 
podstawie przeprowadzonej i aktualizowanej analizy ryzyka epidemiologicz-
nego. Zachowano również stałą współpracę z dotychczasowymi kontrahenta-
mi i partnerami.

W 2021 roku KEW kontynuował zaangażowanie na forach organizacji, których 
jest wieloletnim członkiem. Są to: Forum Obywatelskie UE-Rosja (EU-Russia 
CSF), Grupa Zagranica oraz sieć europejskich magazynów Eurozine. Działal-
ność KEW finansowano z kilkunastu źródeł; największe z nich to Komisja Eu-
ropejska, Miasto Wrocław, Miasto Gdańsk, Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz przychody z działalności odpłatnej.

W 2021 KEW pozostawał jedynym udziałowcem spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością Zamek Wojnowice. Sytuacja pandemiczna w nieunikniony spo-
sób wpłynęła również na działalność obiektu – przez znaczną część roku był 
zamknięty dla publiczności. Mimo to również w spółce nie dokonano redukcji 
zatrudnienia, zachowano też ciągłość działania.
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Działania wydawnicze

W 2021 roku KEW wydawał dwumiesięczniki „Nowa Europa Wschodnia” i „New 
Eastern Europe” w wersji papierowej i elektronicznej. Wydawnictwo KEW  
opublikowało dziewięć książek, sześć z nich jest dostępnych również w wersji 
elektronicznej.

Program wydawniczy współfinansowały Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Litewski Instytut 
Kultury, Instytut Książki, Instytut Goethego, Ambasada Izraela w Polsce, Cen-
trum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Wydane tytuły:
 Yishai Saris, Potwór pamięci
 Andrej Adamowicz, Pieśń o Cimurze
 Lidia Czukowska, Zapiski o Annie Achmatowej, t. 1: 1938 – 1941
 Lidia Czukowska, Zapiski o Annie Achmatowej, t. 2: 1952 – 1962
 Lidia Czukowska, Zapiski o Annie Achmatowej, t. 3: 1963 – 1966
 Bajka białoruska w języku białoruskim – e-book
 Bajka białoruska w języku ukraińskim – e-book
 Bajka białoruska w języku angielskim – e-book
 Śpiewnik białoruski

Książka Najdłuższe czasy Wołodymyra Rafiejenki, w prze-
kładzie Anny Ursulenko i Marcina Gaczkowskiego, była 
nominowana do Literackiej Nagrody Europy Środkowej 
za rok 2020. Działalność wydawniczą KEW wzbogaciliśmy 
spotkaniami z tłumaczami książki Najdłuższe czasy i naszy-
mi pisarzami. Spotkania odbyły się Warszawie i Gdańsku.
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„Nowa Europa Wschodnia” – czasopismo

W 2021 roku ukazało się pięć zeszytów (sześć numerów) czasopisma „Nowa 
Europa Wschodnia”. Redaktorką naczelną czasopisma była Małgorzata Nocuń. 
Czasopismo jest wydawane przy współpracy z Fundacją Kultury Chrześcijań-
skiej Znak oraz finansowane ze środków Miasta Wrocław. Nakład czasopisma 
wahał się w granicach 1700 – 2000 egzemplarzy. Ogromnym wyzwaniem oka-
zały się rosnące ceny druku.

W 2021 roku ukazały się następujące numery „Nowej Europy Wschodniej”:
 1/2021 – Ile Rosja znaczy na świecie?
 2/2021 – Historia się nie kończy
 3 – 4/2021 – W pułapce dezinformacji
 5/2021 – Polska maszeruje na Wschód
 6/2021 – Litwa stawia czoła dyktaturom

www.new.org.pl – portal

W 2021 roku portal www.new.org.pl był prowadzony pod kierownictwem re-
daktora Jarosława Kociszewskiego. Portal za cel stawia sobie popularyzację wie-
dzy na temat szeroko rozumianego Wschodu, aż po Daleki i Bliski Wschód. 
Publikowane są na nim reportaże, wywiady, rzadziej teksty analityczne. Zależy  
nam na współpracy z młodymi autorami i podnoszeniu ich umiejętności.

W 2021 roku portal www.new.org.pl opublikował sto pięćdziesiąt pięć tekstów 
i dziewięćdziesiąt osiem podcastów. Szczególnie cennym projektem zrealizowa-
nym przez portal jest cykl sześciu podcastów i sześciu artykułów poświęconych 
twórcom idei syjonistycznej wywodzącym się z ziem polskich. Cykl współfinan-
sowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Dyploma-
cja Publiczna; wszystkie materiały ukazały się w językach polskim, angielskim 
i hebrajskim. Ważnym projektem był również cykl dwudziestu podcastów po-
święconych tematyce białoruskiej, współfinansowany przez Fundację Solidar-
ności Międzynarodowej.

W związku ze zmianami w funkcjonowaniu nowych mediów, a w szczególności 
przekształcaniu Facebooka w platformę e-commerce, co ogranicza możliwość 
promocji treści prasowych, portal rozbudowuje sieć wymiany treści z innymi 
podmiotami. Obecnie największymi odbiorcami treści tworzonych przez por-
tal są Radio TOK FM i portal Onet, lecz podejmujemy też działania zmierza-
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jące do poszerzenia grupy odbiorców, a więc zasięgu treści, co zwiększy atrak-
cyjność publikacji na portalu www.new.org.pl.

Łącznie w 2021 roku portal odnotował 271 356 wizyt oraz 57 219 bezpośred-
nich odsłuchań podcastów. W 2021 podcasty www.new.org.pl zostały odsłu-
chane 106 346 razy na platformie Radia TOK FM.

„New Eastern Europe” – czasopismo w języku angielskim

W 2021 roku ukazało się pięć zeszytów (sześć numerów) czasopisma „New 
Eastern Europe”. Były redagowane przez Adama Reichardta i Iwonę Reichardt. 
Redaktorem strony internetowej był Daniel Gleichgewicht. Nakład czasopisma 
wahał się w granicach 3300–4000 egzemplarzy.

W 2021 roku ukazały się następujące numery „New Eastern Europe”:
 1 – 2/2021 – Whither Democracy? And what lies ahead for our region
 3/2021 – Tales from the Baltics
 4/2021 – Ukraine’s Unfinished Story
 5/2021 – Belarusians. One year in protest (przy współpracy z Fundacją Współ-

pracy Polsko-Niemieckiej)
 6/2021 – The Road to Pax Caucasia (przy współpracy z Ambasadą RP w Tbi-

lisi)

W 2021 roku pismo nadal doświadczało problemów ze sprzedażą detaliczną 
w państwach Europy Zachodniej i Polsce. Sytuacja ta była spowodowana trwa-
jącą pandemią COVID-19 i związanymi z nią lockdownami, a także proble-
mami dystrybutora międzynarodowego – miał siedzibę w Londynie i musiał 
przeorganizować działalność ze względu na brexit. Co istotne, dystrybutor ten 
w grudniu 2021 roku ogłosił upadłość firmy Pineapple Media oraz rozpoczął 
działalność w formie nowej firmy, Magazine Heaven Direct. Utrzymał jednak 
konto „New Eastern Europe” i kontynuuje usługi dystrybucyjne. Pomimo tych 
trudności nie spadła liczba prenumeratorów pisma; w 2021 roku utrzymywa-
ła się na poziomie około czterystu subskrybentów. Co więcej, kontynuowano 
sprzedaż bezpośrednią pojedynczych numerów pisma w wersji drukowanej oraz 
e-wersji, przez stronę www.neweasterneurope.eu.

Jubileusz dziesięciolecia istnienia czasopisma „New Eastern Europe” i jego mię-
dzynarodowej dystrybucji obchodzono w Gdańsku, w trakcie międzynarodo-
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wego forum Europa z widokiem na przyszłość. Od 2012 roku KEW współor-
ganizuje je z Europejskim Centrum Solidarności.

www.neweasterneurope.eu – portal w języku angielskim

W 2021 roku wydanie internetowe angielskojęzycznego czasopisma „New Eastern 
Europe” opublikowało sto pięćdziesiąt pięć oryginalnych zredagowanych arty-
kułów, dostępnych bezpłatnie i promowanych za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych. Opublikowano również czternaście artykułów otrzymanych 
od partnerów portalu – LRT English i Lossi 36. Ponadto opublikowano sześć 
artykułów w ramach projektu „All Quiet on the Eastern Flank”, współfinan-
sowanego przez NATO Public Diplomacy.

Na stronie www.neweasterneurope.eu opublikowano również dwadzieścia cztery 
odcinki podcastów w serii „Talk Eastern Europe”. Podcasty te są prowadzone 
w języku angielskim przez Adama Reichardta i Macieja Makulskiego. Dodatko-
wo w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego wydano serię podcastów „Exploring Polish Science Fiction 
and Fantasy”, poświęconą sylwetce Stanisława Lema (w stulecie jego urodzin) 
oraz polskiej literaturze science fiction.

Na stronie internetowej pisma umieszczana jest też zawartość wydań druko-
wanych w formie cyfrowej. Można ją przeczytać po wykupieniu dostępu. Za-
mieszczamy tam również informacje dotyczące wydarzeń, podcastów i rapor-
tów związanych z czasopismem.
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Działania eksperckie

W 2021 roku KEW kontynuował swoje działania eksperckie, których celem 
jest utrzymanie jego pozycji jako think tanku specjalizującego się w tematyce 
Europy Wschodniej. W rankingu Go-To Think Tank Index 2020, opracowa-
nym przez Uniwersytet Pensylwanii, KEW zajmuje pięćdziesiąte trzecie miej-
sce wśród najlepiej zarządzanych think tanków świata.

Polska Polityka Wschodnia

Po raz siedemnasty zrealizowano konferencję Polska Polityka Wschodnia. 
Odbywała się w dniach 25 – 26 listopada 2021 roku, w formacie hybrydowym. 
Przedstawiciele KEW oraz obecni w Wojnowicach (niestety w ograniczonej 
liczbie) paneliści łączyli się z pozostałymi uczestnikami i publicznością z Zam-
ku na Wodzie za pośrednictwem platformy internetowej Zoom. W konferen-
cji wzięło udział około stu dwudziestu osób.

Partnerami konferencji były: Miasto Wrocław, Miasto Gdańsk, Zakład Na-
rodowy im. Ossolińskich, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 
Polsko-Rosyjskie Centrum Dialogu i Porozumienia, Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka, Fundacja Stratpoints, Instytut Europy Środkowej. W tym roku 
dodatkowo konferencję współtworzyli partnerzy zagraniczni: niemiecka orga-
nizacja Deutsch-Russischer Austausch i czeski think tank AMO.

Nagrania z konferencji są dostępne na platformie YouTube.
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Projekty ukraińskie

Wiosną 2021 roku KEW zakończył projekt Polacy – Ukraińcy w codziennych 
kontaktach, prowadzony wraz z biurami Fundacji im. F. Eberta w Warszawie 
i Kijowie oraz ukraińskim partnerem – ośrodkiem analitycznym „Ukrainian 
Prism”. W ramach tego projektu w grudniu 2020 roku przeprowadzono bada-
nia opinii publicznej w Polsce i Ukrainie na temat wzajemnego postrzegania 
siebie przez Polaków i Ukraińców. Analiza wyników badań została opubliko-
wana w formie raportu i w 2021 roku wydana w trzech wersjach językowych: 
polskiej, ukraińskiej i angielskiej. Raporty spotkały się z dużym zainteresowa-
niem mediów w Polsce, czego dowodem były między innymi audycja w Radiu 
TOK FM z udziałem Iwony Reichardt czy recenzja Wojciecha Stanisławskiego 
dla portalu TVP. Dodatkowo w ramach promocji raportu zorganizowano trzy 
spotkania online z udziałem polskich i ukraińskich badaczy stosunków polsko-

-ukraińskich. Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności.

16 grudnia 2021 roku w Warszawie KEW we współpracy z partnerami zorga-
nizował okrągły stół Wsparcie dla rozwoju wschodniej Ukrainy, z udziałem 
ekspertów z Ukrainy i przedstawicieli państw Europy Środkowej i Wschodniej. 
Spotkanie dotyczyło możliwości skoordynowania działań na rzecz wzmocnienia 
i rozwoju terenów kontrolowanych przez Kijów w obwodach ługańskim i do-
nieckim. W spotkaniu wzięły udział trzydzieści dwie osoby. Następnie rozpo-
częto przygotowywanie rekomendacji dla decydentów i pracowników sektora 
pomocy rozwojowej, jednak rosyjska inwazja wymusiła zmianę dotychczaso-
wych prac. W 2022 roku są planowane wspólne działania zespołu eksperckie-
go i zwiększenie europejskiej współpracy na rzecz Ukrainy.

Projekty białoruskie

Wraz z białoruskimi organizacjami na uchodźstwie oraz parterami z Unii Euro-
pejskiej KEW założył sieć Network for Belarus, zrzeszającą organizacje zaanga-
żowane we wzmacnianie białoruskiego ruchu demokratycznego na uchodźctwie. 
W ramach projektu w 2021 roku odbyły się liczne dyskusje (publiczne i zamknię-
te), podczas których omawiano perspektywy Białorusi i możliwe działania na 
rzecz wsparcia dla Białorusinów w najbliższej przyszłości. W ramach projek-
tu wydano również raport (w językach angielskim i polskim) Cztery scenariu-
sze dla Białorusi do końca 2022 roku. Projekt jest kontynuowany w 2022 roku.
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Projekty polsko-niemieckie

W ramach projektu Niemcy i Polska na Wschodzie – trzeci niemiecko-polski 
okrągły stół w dniach 4 – 5 listopada 2021 roku odbyło się spotkanie w siedzibie 
KEW – Zamku na Wodzie w Wojnowicach. W spotkaniu uczestniczyli goście 
z Niemiec, Polski, Białorusi, Rosji i Ukrainy – politycy, dyplomaci, eksperci, 
naukowcy, dziennikarze, aktywiści trzeciego sektora. Po okrągłym stole powstał 
policy paper napisany przez Adama Balcera (KEW) i Tima Bohse (DRA). W ra-
mach projektu Ost/Wschód: polsko-niemieckie debaty o Wschodzie zosta-
ły nagrane cztery podcasty i przeprowadzono cztery debaty online z udziałem 
ekspertów z Niemiec i Polski.

Tematami przewodnimi podcastów, debat, okrągłego stołu i raportu były poli-
tyka wschodnia Polski i Niemiec po wyborach 2021 roku, jej wymiar historycz-
ny i tożsamościowy, dyplomacja kulturalna obu państw na Wschodzie, rosyjska 
agresja wobec Ukrainy i potencjał militarny obu stron, polityka energetyczna, 
białoruska i rosyjska opozycja demokratyczna, społeczeństwo obywatelskie. Naj-
ważniejszy cel obu projektów dotyczy dalszego budowania i wzmacniania sta-
łej platformy polsko-niemieckiego dialogu na temat Europy Wschodniej. Jego 
głównymi priorytetami były przybliżenie stanowisk obu stron, zmniejszenie 
różnic między oboma państwami, rozpoczęcie dyskusji wokół wspólnych inte-
resów, przezwyciężenie wzajemnych stereotypów oraz zachęcenie niemieckich 
i polskich uczestników do niekonwencjonalnego i innowacyjnego myślenia, na 
które składają się różne scenariusze i rekomendacje wobec polityki wschodniej.

Oba projekty zostały zrealizowane we współpracy z niemieckim partnerem 
DRA, przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i warszawskie-
go biura Fundacji im. Heinricha Bölla.
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Projekty europejskie

W 2021 KEW jako lider rozpoczął implementację unijnego projektu rEUnify: 
A comparative study of national perceptions regarding German reunification, 
poświęconego europejskim konsekwencjom zjednoczenia Niemiec. Partnerami 
w tym projekcie są Uniwersytet w Groningen (Królestwo Niderlandów), In-
stytut Polityki Europejskiej (Niemcy), stowarzyszenie Euro Creative (Francja) 
i think tank Europeum (Czechy). W ramach projektu partnerzy przy współ-
pracy z KEW zorganizowali wydarzenia (publiczne debaty i warsztaty) w Berli-
nie (listopad 2021) i Groningen (grudzień 2021). W wydarzeniach tych wzięła 
udział delegacja z KEW.

KEW jako członek konsorcjum realizował również unijny projekt A European 
success story? Central Europe from democratic revolutions to EU accession 
(1989 – 2004) and beyond (EUritage), poświęcony europejskiemu wymiarowi 
demokratyzacji, rozpoczętej w regionie w 1989 roku, oraz akcesji państw Eu-
ropy Środkowej i bałtyckich do Unii Europejskiej w 2004 roku. Członkami 
konsorcjum były: polski think tank WiseEuropa, Miasto Gdańsk, Instytut Po-
lityki Europejskiej (Niemcy), Uniwersytet Metropolitalny w Pradze (Czechy) 
oraz Stowarzyszenie Europy (Węgry). We wrześniu 2021 roku KEW zorgani-
zował w Gdańsku pierwsze wydarzenie projektu. Miało ono formę publicznej 
debaty nad procesem transformacji. Projekt został zakończony w 2022 roku.

W 2021 roku rozpoczęto realizację projektu badawczego Tackling Illiberal / Eu-
rosceptic Narratives from Below. Zadaniem projektu jest zmierzenie się z eu-
rosceptycyzmem i nieliberalnymi narracjami na poziomie lokalnym w czterech 
państwach: we Włoszech, w Polsce, Słowenii i Macedonii Północnej (kandydu-
je do członkostwa w UE). Projekt przewiduje połączenie badań i działań „na 
miejscu”, w celu maksymalizacji wpływu na debatę publiczną. Uczestnicy mają 
zlokalizować w swoich krajach kluczowe punkty zapalne skrajnie prawicowe-
go ekstremizmu. Planowane jest stworzenie jednej międzynarodowej i czterech 
krajowych sieci zajmujących się problemem eurosceptycyzmu.
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Działania edukacyjne

W 2021 roku w ramach programu Erasmus+ KEW realizował międzynarodowy 
projekt Debate Your Issue (DYI), we współpracy z pięcioma partnerami: Me-
diawijs (Belgia), Goethe-Institut Tschechien (Czechy), Biblioteka Narodowa 
Łotwy (Łotwa), International Youth Debate Alumni Association Lithuania (Li-
twa), Novo Kulturno Naselje (Serbia). Celem projektu DYI było zwiększenie 
świadomości młodych Europejczyków – w wieku osiemnaście – dwadzieścia 
pięć lat – w obszarach związanych z polityką, środowiskiem, społeczeństwem, 
ekonomią i kulturą oraz na temat zagrożeń, które z tymi sferami się łączą: 
dezinformacji, braku tolerancji, mowy nienawiści itd. Twórcy projektu wy-
szli z założenia, że najbardziej efektywną metodą nauki jest praktyka. Dlatego 
uczestnicy w trakcie debat uczyli się formułowania opinii, obrony własnych 
poglądów, poszukiwania uzasadnionych i przekonujących argumentów.

Do udziału w polskim komponencie DYI zostało wybranych trzydzieści osób 
(spośród siedemdziesięciu ośmiu chętnych). Od lutego 2021 roku brały one 
udział w seminariach i warsztatach online poświęconych różnym aspektom de-
baty publicznej, a od czerwca 2021 roku – w międzynarodowych konkursach 
debatowania w Wilnie, Nowym Sadzie, Pradze, Wrocławiu i Brukseli. Konfe-
rencja finalizująca projekt odbyła się we wrześniu 2021 roku w Brukseli, nato-
miast w październiku 2021 roku partnerzy spotkali się w Wilnie, aby omówić 
dalszą współpracę. W 2022 roku współpraca między partnerami będzie kontynu-
owana w nieco innym formacie, w ramach projektu Debate Not Argue (DNA).
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Tradycyjnie od 2013 roku redakcja „New Eastern Europe” współpracuje przy 
projekcie edukacyjnym Akademia Solidarności. Jest to międzynarodowy pro-
jekt Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Ma inspirować i wspie-
rać rozwój młodych intelektualnych elit Europy. Jego nazwa odwołuje się do 
polskiego ruchu społecznego „Solidarność” oraz pokojowych transformacji 
społeczno-politycznych dokonanych w Polsce i innych krajach Europy Środ-
kowo-Wschodniej. W 2021 roku był finansowany przez Międzynarodowy Fun-
dusz Wyszehradzki i realizowany z udziałem instytucji z Polski, Czech, Węgier, 
Bałkanów Zachodnich i Ukrainy.

Po odwołaniu w 2020 roku Akademii Solidarności (z powodu pandemii), w 2021 
roku wróciła możliwość realizacji projektu, choć jedynie w formie hybrydowej. 
Tematem przewodnim projektu było zwalczanie uprzedzeń, a efektem końco-
wym wspólnej pracy uczestników i organizatorów – osiem artykułów napisa-
nych przez uczestników Akademii, a następnie opublikowanych w papierowym 
wydaniu „New Eastern Europe” i na naszym portalu.

W grudniu 2021 roku odbyło się międzynarodowe seminarium Tłumacze bez 
granic. Udało się je zorganizować po dwuletniej przerwie spowodowanej pan-
demią. W ramach seminarium grupa zawodowych tłumaczy i wykładowców 
akademickich z Białorusi, Ukrainy i Polski brała udział w warsztatach, spotka-
niach i wykładach, których motywem przewodnim była twórczość Tadeusza 
Różewicza, a także wspólny namysł nad teorią i praktyką przekładu literackie-
go. Uczestnicy wzięli także udział w zajęciach prowadzonych przez Tomasza 
Różyckiego (poetę i tłumacza), Annę Nasiłowską (prezeskę Stowarzyszenia Pi-
sarzy Polskich), Andreja Adamowicza (poetę i prozaika). We Wrocławiu tłuma-
cze zobaczyli wystawę stałą Pan Tadeusz Różewicz w Muzeum Pana Tadeusza. 
Oprowadziła ich po niej i wygłosiła prelekcję Natalia Mindowicz.
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W 2021 roku rozpoczęto realizację projektu Europejska Pamięć Gułagu. Ce-
lem projektu jest stworzenie nowoczesnego narzędzia edukacyjnego opartego 
na technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR). Pozwoli ono młodym odbior-
com zrozumieć fenomen Gułagu. Twórcy projektu są zdania, że zastosowanie 
nowoczesnych technik i metod (w tym przypadku okularów AR) może zrewo-
lucjonizować szkolną edukację historyczną w Europie dotyczącą radzieckiego 
systemu represji. Projekt jest finansowany z programu Erasmus, a kieruje nim 
czeski NGO Gulag.cz., mający największe na świecie doświadczenie w wyko-
rzystaniu najnowocześniejszych technologii w edukacji szkolnej na temat Gu-
łagu. Pozostałymi członkami konsorcjum są organizacja Memoriał (oddział 
w Niemczech), Post Bellum (Słowacja) i Scio (Czechy).

Kolejnym programem edukacyjnym, w którym KEW brał udział w 2021 roku, 
był międzynarodowy program dla nauczycieli historii Confronting Memories. 
Celem projektu jest opracowanie – wspólnie z nauczycielami historii z pię-
ciu krajów (Polski, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Białorusi) – nowych metod na-
uczania historii z wykorzystaniem pojęć wieloperspektywiczności i multinar-
racyjności oraz przygotowanie scenariuszy lekcyjnych poświęconych II wojnie 
światowej, wpisujących się w ten zamysł. We wrześniu 2021 roku na Dolnym 
Śląsku zorganizowano szkołę letnią dla nauczycieli uczestniczących w projek-
cie. Zajęcia i wizyty studyjne odbyły się we Wrocławiu, Świdnicy i Krzyżowej. 
Grupa nauczycieli odwiedziła Kościół Pokoju w Świdnicy, Centrum Histo-
rii Zajezdnia we Wrocławiu i Muzeum Gross-Rossen. W szkole wzięły udział 
dwadzieścia dwie osoby.
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Działania popularyzatorskie

Od czerwca do sierpnia 2021 roku w ramach działań popularyzatorskich w Polsce 
KEW organizował Namiot białoruski, który gościł ważne postacie białoruskich 
literatury, muzyki, fotografii i teatru, a także polskich twórców zajmujących 
się kulturą Białorusi lub obserwujący tamtejszą sytuację polityczną i społecz-
ną. Namiot białoruski stanął na sześciu festiwalach. Były to: Izabelińskie Spo-
tkania z Książką, Góry Literatury w Nowej Rudzie, Stolica Języka Polskiego 
w Szczebrzeszynie, Festiwal Kultury Pogranicza Folkowisko w Gorajcu, Zlot 
na Karczaku obok Trzciannego, CieszFanów Festiwal w Cieszanowie. Są to 
najważniejsze polskie imprezy literackie, ale także festiwale rockowe i alterna-
tywne. Dzięki temu połączeniu docieraliśmy z ważnym przekazem o kulturze 
naszego sąsiada do zróżnicowanej publiczności. W naszym namiocie dostępne 
były również materiały informacyjne o aktualnej sytuacji w Białorusi. Wśród 
uczestników Namiotu białoruskiego byli Andrej Chadanowicz, Swietłana Alek-
sijewicz, Julia Cimafiejewa, Alhierd Baharewicz i Siarhej Douhuszow.

W 2021 roku KEW zrealizował również projekt America’s melting pot and 
Europe’s borderlands. People from the eastern lands of the former Polish-Li-
thuanian Commonwealth and their role in the US culture and history. Pro-
jekt ten został sfinansowany przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce 
i był poświęcony związkom pomiędzy wschodnimi ziemiami dawnej Rzeczypo-
spolitej i Stanami Zjednoczonymi. W ramach projektu KEW stworzył stronę 
internetową z grafikami, ilustracjami i opisami związków historycznych i kul-
turowych oraz przygotował trzy debaty promocyjne online z udziałem pro-
minentnych naukowców polskich i amerykańskich. Strona projektu: https://
melting pot.com.pl.

W październiku 2021 roku KEW po raz pierwszy uczestniczył w organizacji 
Nocy Poezji w Krakowie, realizowanej przez Miasto Kraków w ramach progra-
mu Miasta Literatury UNESCO. W ramach tego przedsięwzięcia, we współ-
pracy z Międzynarodowym Centrum Kultury, KEW zorganizował dwa spo-
tkania poetyckie – jedno poświęcone literaturze greckiej, a drugie literaturze 
białoruskiej. Wyszedłszy z założenia, że jeden wiersz często potrafi powiedzieć 
znacznie więcej niż gęsto zapisane strony raportów czy analiz, zorganizowali-
śmy również spotkanie z białoruskimi poetami, aby ich głos był jeszcze bar-
dziej słyszalny. W spotkaniu moderowanym przez Bartosza Sadurskiego (MCK) 
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i tłumaczonym na język polski przez Kasię Ioffe wzięli udział: Bohdan Zadu-
ra, Andrej Adamowicz, Wałżyna Mort, Julia Cimafiejewa. Podczas spotkania 
moderowanego przez Łukasza Galuska (MCK) tłumacze literatury greckiej – 
Michał Bzinkowski i Jacek Hajduk – zaprezentowali sylwetki greckich poetów 
i wskazali na aktualność tej poezji i wagę ponownego jej odczytania; odczyta-
li też po polsku i grecku wybrane wiersze.

Łącznie w 2021 roku KEW zorganizował dwanaście dyskusji publicznych po-
święconych tematyce wschodnioeuropejskiej. Ze względu na pandemię większość 
dyskusji odbyła się online. 1 grudnia 2021 roku w starym ratuszu we Wrocła-
wiu z okazji trzydziestej rocznicy uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy 
odbyła się dyskusja z udziałem Jana Krzysztofa Bieleckiego, Andrija Deszczyci, 
Bogumiły Berdychowskiej i Mykoły Kniażyckiego. Wydarzenie otworzył prezy-
dent Wrocławia Jacek Sutryk, a poprowadził wiceprzewodniczący Rady KEW, 
profesor Paweł Kowal. Dyskusja została pokazana w Espreso TV w Ukrainie.

W 2021 roku KEW kontynuował program rezydencji literackich. Rezydentami 
literackimi realizującymi pobyt stypendialny w Zamku na Wodzie w Wojno-
wicach byli ukraiński dziennikarz i były więzień donbaskich separatystów Sta-
nisław Asiejew (okres rezydencji: maj) oraz białoruski pisarz Zmicier Bartosik 
(okres rezydencji: listopad i grudzień).

W 2021 roku przedstawiciel KEW zasiadał w kapitule Nagrody Jana Nowaka- 
-Jeziorańskiego, a 4 czerwca na dziedzińcu Zakładu im. Ossolińskich we Wro-
cławiu przyznano nagrodę trzem przedstawicielkom białoruskiego ruchu opo-
ru. Laureatkami Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego zostały Swietłana Cicha-
nouska, Wołha Kawałkowa i Maryja Kalesnikawa. Swietłana Cichanouska była 
główną kandydatką opozycji w wyborach prezydenckich 2020 roku; obecnie 
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na arenie międzynarodowej reprezentuje białoruskie społeczeństwo, przeciw-
ne reżimowi Łukaszenki. Wołha Kawalkowa jest współpracowniczką Cichano-
uskiej i zasiada w prezydium Rady Koordynacyjnej. Obie kobiety zostały zmu-
szone do emigracji. Maryja Kalesnikawa w trakcie kampanii wyborczej była 
szefową sztabu Wiktara Babaryki, a gdy ten kandydat został aresztowany, po-
łączyła siły ze sztabem Cichanouskiej. Od 7 września 2020 roku jest więźniar-
ką polityczną i z tego powodu nagrodę w imieniu laureatki odebrała jej siostra 
Tatiana Chomicz. KEW uruchomił również stronę internetową Nagrody Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego: http://nagrodanowaka.com.

Wyróżnienie i jubileusz

W marcu 2021 roku KEW odebrał Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” im. Alek-
sandra Gieysztora, przyznaną rok wcześniej za szczególnie aktywną działalność 
edukacyjną, społeczną oraz wydawniczą i trud pokazania Europy Wschodniej 
i Środkowo-Wschodniej jako przestrzeni wspólnych wartości, wspólnych idei, 
wspólnej przeszłości i wspólnej przyszłości. Nagrodę z rąk dyrektora Studium 
Europy Wschodniej Jana Malickiego odebrano w Sali Balowej Pałacu Potoc-
kich w Warszawie.

19 maja 2021 roku przypadła dwudziesta rocznica powołania KEW. Od po-
czątku istnienia instytucja ta przyjęła za cel realizowanie dyplomacji społecznej 
między Polakami a narodami Europy Wschodniej. Uroczystości jubileuszowe 
KEW zorganizowano (ze względu na pandemię i ograniczenia w organizacji 
wydarzeń publicznych) dopiero jesienią. 4 września 2021 roku w Zamku na 
Wodzie w Wojnowicach odbyła się część oficjalna, w tym między innymi kon-
cert Nastii Niakrasawej i Andreja Chadanowicza oraz kilka dyskusji.


