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Projekt „Ukraińska Szkoła Dziennikarstwa”
Projekt "Ukraińska Szkoła Dziennikarstwa" trwał od marca do listopada 2015 roku. Projekt był
realizowany w partnerstwie z "Instytutem Technologii Politycznej" oraz Ośrodkiem Badań
Informacyjnych "Merydian". Głównym celem projektu było wzmocnienie kompetencji ukraińskich
dziennikarzy w dyskusji na temat przyszłej reformy samorządowej. W ramach projektu odbyły się trzy
jednotygodniowe wizyty studyjne, w których udział wzięło 45 aktywnych dziennikarzy i dziennikarek
działających na poziomie lokalnym. Podczas wizyt uczestnicy odbyli spotkania z osobami, które były
odpowiedzialne za projektowanie i wprowadzanie reformy samorządowej w Polsce oraz odwiedzili
instytucje samorządowe, organizacje społeczne oraz redakcje mediów — wszystkich tych, których
funkcjonowanie jest powiązane z istnieniem reformy samorządowej w Polsce. Spotkania prowadzili
m.in. prof. Jerzy Stępień, Marcin Święcicki, Marta Żakowska, Paweł Nowacki czy Jan Śpiewak.
Uczestnicy projektu po powrocie na Ukrainę stworzyli materiały dziennikarskie w charakterystycznej
dla swojej specjalizacji formie (artykuły, wpisy w internecie, materiały wideo), które wykorzystywały
krytycznie informacje i obserwacje wyniesione z wizyt w Polsce i tym samym rozpoczynały w swoich
mediach dyskusje na temat przyszłej reformy samorządowej. W ramach projektu powstało ponad 48
materiałów dziennikarskich, które następnie zostały opublikowane w mediach, których poszczególni

dziennikarze pracowali. Powstałe w ramach projektu materiały można oglądać na stronie projektu
https://ukrjournalism.wordpress.com/
Finansowanie: Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Wystawa Belarus Press Photo
25 marca w dniu białoruskiego Dnia Woli odbył się wernisaż zdjęć białoruskiej fotografii prasowej
Belarus Press Photo, czyli niezależnego konkursu fotografii prasowej na Białorusi. Zdjęcia
nominowane są w kilku kategoriach, wzorowanych na konkursie World Press Photo (zdarzenia, życie
codzienne, tradycje, sztuka i rozrywka, przyroda, portret, fotografia mobilna, sport). Konkurs jest
organizowany od 2009 roku przez białoruskich fotoreporterów przy wsparciu portalu fotograficznego
ZNYATA. W ciągu czterech lat stał się znaczącym wydarzeniem w branży mediów i środowisku
fotografików na Białorusi. Wystawa wisiała w Pracowni Duży Pokój do 9 kwietnia.
Partnerzy wydrzenia: Towarzystwo Białoruskie w Krakowie, Klub Inteligencji Katolickiej, Białoruski
Dom w Warszawie, Fundacja Europejska Białoruś, Ruch Solidarności "Razem". Patronat medialny:
Belsat TV.
Finansowanie: Klub Inteligencji Katolickiej, Środki własne

Prezentacja książki "Nowa dramaturgia białoruska” tom 2 i 3 oraz spotkanie z autorem dr hab.
Andriejem Moskwinem
Spotkanie odbyło się 17 kwietnia 2015 w Pracowni Duży Pokój. Prezentowana została antologia, która
jest wyborem tekstów mówiących o tym, czym żyją i co tworzą młodzi autorzy z Białorusi, a także
pozwalających odnaleźć białoruską rzeczywistość, odkryć wpływy kulturowe, poczuć klimat tego kraju
i zrozumieć problemy białoruskiego społeczeństwa.
Podczas rozmowy z dr hab. Andriejem Moskwinem zadane były pytania: jaki jest stan białoruskiej
dramaturgii, czy rozwija się ona poza granicami swojego kraju i jak jest tam odbierana, czy można
stworzyć niezależny teatr na Białorusi i czy sztuka może pozostać apolityczna.
Po dyskusji aktor Reda Hedat zaprezentował fragment sztuki Maksima DOŚKO "Współczucie".
Prowadzenie spotkania i organizacja: Agnieszka Ostrowska
Finansowanie: Środki własne

Koncert Serhija Żadana i Psów w Kosmosie
6 czerwca 2015 roku w Składzie Butelek na warszawskiej Pradze odbył się koncert kultowego
ukraińskiego zespołu. Oryginalny rockowy projekt z Charkowa powstał w wyniku współpracy
ukraińskiego poety Serhija Żadana i zespołu Psy w Kosmosie. W Warszawie zaprezentowali nową płytą
"Walcz o nią" w ramach międzynarodowej trasy koncertowej "Dziesięciu Sprawiedliwych".

Partnerzy: Katedra Białorutenistyki, Ukrainistyki i Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Skład
Butelek

Wystawa malarstwa Igora Romańczuka
5 września 2015 roku odbył się wernisaż prac Igora Romańczuka, artysty malarza z Brześcia na
Białorusi. W przestrzeni Dużego Pokoju zawisło ponad 30 prac: pejzaży miejskich i plenerowych,
obrazy z Brześcia, Polesia na Białorusi, Podlasia i Warszawy.
Igor Romańczuk jest absolwentem wydziału malarstwa i grafiki Uniwersytetu w Witebsku. Należy do
Białoruskiego Związku Malarzy, wykłada grafikę i malarstwo na brzeskim Uniwersytecie im. Puszkina.
Specjalizuje się w malarstwie olejnym na płótnie. Wystawę „W drodze z Brześcia do Warszawy”
można było oglądać do końca września 2015.
Organizatorzy: Wiktor Dziemidziuk i Agnieszka Ostrowska
Finansowanie: Środki własne

Koncert „Solidarni z Białorusią 2015”
Koncert ,,Solidarni z Białorusią 2015” odbył się 2 października w namiocie koncertowym pod Pałacem
Kultury i Nauki w Warszawie. Poprowadzili go dziennikarze Telewizji Belsat – Dzima Hurnievich oraz
Kacia Barushka. Wystąpili: Dzieciuki (BY), Hańba! (PL), Šuma (BY) Enej (PL), Ania Rusowicz (PL) oraz
Vopli Vidopliassova – legenda ukraińskiej muzyki rock. Cały koncert został nagrany, prawa do
transmisji wykupiła Telewizja Belsat. Koncert był transmitowany przez Radio Racyja i Radio Svaboda
oraz retransmitowany przez TV Belstat.
Na naszym koncercie wyrażana była również solidarność z Ukrainą. Na scenie pojawili się: Ludwika
i Henryk Wujec (polscy działacze opozycyjni z czasów Solidarności), Franak Wiaczorka (białoruski
działacz opozycyjny), Natalia Panczenko (jedna z organizatorek Euromajdanu), Mikołaj Statkiewicz
i Maryna Adamowicz oraz Źmicier i Nasta Daszkiewicz (byli białoruscy więźniowie polityczni wraz
z żonami), Aleś Puszkin – białoruski artysta, który wystąpił ze swoim performancem.
W koncercie udział wzięło około 4 tys. osób.
Obok koncertu zostały zorganizowane wydarzenia towarzyszące:
28 września w Pracowni Duży Pokój oraz w Domu Białoruskim zorganizowaliśmy potrójny wernisaż
pod hasłem „Wolność bez granic”. Zorganizowane przez nas wystawy prezentowały twórczość
artystów z Polski i Białorusi: The Krasnals, Volhi Baburyny oraz Voli Kuźmicz.
29 września w Kinie Elektronik odbył się pierwszy polski pokaz filmu „Wolności nie zatrzymasz” oraz
spotkanie z reżyserką filmu Ingą Lizengevich. Dokument prezentuje historię kultowej białoruskiej
grupy muzycznej Krambambula.

30 września w kawiarni Państwo Miasto zorganizowaliśmy pokaz filmów dokumentalnych
„Ochotnicy” oraz „Miłość po białorusku” wyprodukowanych przez telewizję Belsat. Pierwszy film
opowiada o ludziach walczących na wschodzie Ukrainy, drugi przedstawia historię Źmiciera i Nasty
Daszkiewicz. Po pokazie odbyło się spotkanie z reżyserem „Ochotników” - Antosiem Cielażnikawym
oraz z głównymi bohaterami „Miłości po białorusku”.
1 października w Faktycznym Domu Kultury odbyło się literackie spotkanie pod hasłem „Twórca
zaangażowany”. W debacie wzięli udział: Beata Chomątowska (PL), Wiktar Marcinowicz (BY) oraz
Andrij Lubka (UA). Rozmowę poprowadziła Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz.
3 października, w siedzibie Krytyki Politycznej miała miejsce debata działaczy społecznych z Białorusi
i Ukrainy pt. „Postawy oporu”. W spotkaniu wzięli udział Natalia Panczenko z Ukrainy oraz Źmicier
Daszkiewicz, Franak Wiaczorka i Paweł Białawus z Białorusi. Debatę poprowadziła Agnieszka
Wiśniewska.
W wydarzeniach towarzyszących wzięło udział ponad 400 osób.
Finansowanie:
M. st. Warszawa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Fundacja im. Konrada Adenauera

Feliks Tuszko – Prezes zarządu

……………………………

Angelika Peljak – Członek zarządu

……………………………

Magdalena Pytlakowska – Członek zarządu

……………………………

Yauheni Tsikhanovich – Członek zarządu

……………………………

Agnieszka Arana-Iturri – Członek zarządu

……………………………

Marlena Nowak – Członek zarządu

……………………………

Warszawa, 23 kwietnia 2016 r.

