W nawiązaniu do ogłoszonego już folderu naboru do Programu Stypendialnego Rządu
RP im. Konstantego Kalinowskiego – II (http://www.studium.uw.edu.pl/?post/22619)
oraz zgodnie z ustaleniami z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP
przedstawiamy podstawowe przyczyny i zasady przekształcenia Programu
Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego:
1) Jednym z efektów osiągniętych dzięki dotychczasowej działalności Programu, na
przestrzeni 10 lat jego działalności, jest niezaprzeczalne zmniejszenie skali
podstawowych przyczyn, dla których został powołany, a więc represji na tle
politycznym, aresztowań, relegowania z uczelni wyższych skierowanych wobec
studentów i aktywnej młodzieży.
2) Do chwili obecnej Program pozwolił na zdobycie wyższego wykształcenia niemalże
300 obywatelom Białorusi, w tym ponad 150 osób to absolwenci studiów magisterskich.
W Programie pozostaje nadal ponad 160 stypendystów odbywających naukę na ponad
50 uczelniach w całej Polsce.
3) Faktem jest jednak, że pomimo zmniejszenia skali represji Białoruś wciąż jest
państwem rządzonym autorytarnie i ograniczającym prawa swoich obywateli. Uważam
zatem, iż nie można zaprzestać udzielania pomocy wobec obywateli Białorusi. Nie
ustała potrzeba szkolenia białoruskich kadr. W związku z tym podjęto decyzję o
przekształceniu dotychczasowego Programu w „Program Stypendialny Rządu RP
im. Konstantego Kalinowskiego - II” – z systemu finansowania pełnych studiów w
system staży rocznych odbywanych początkowo na uczelniach warszawskich,
stopniowo rozszerzany na kilka dużych polskich ośrodków akademickich. Nowy
Program miałby na celu wykorzystanie możliwości Polski, jako kraju, który dzieli się
swoim doświadczeniem i osiągnięciami dla kształcenia profesjonalnych kadr dla
demokratycznej i proeuropejskiej Białorusi.
4) Przekształcenie formuły Programu powoduje również zmianę zasad rekrutacji, która
opierała się na ścisłej współpracy Biura Programu z polskimi placówkami
dyplomatycznymi na Białorusi, a także z Komitetem Obrony Represjonowanych
„Solidarność”, który spełniał nieocenioną, doradczą rolę w procesie rekrutacji.
Chcielibyśmy w tym miejscu podkreślić niezaprzeczalnie ogromny wkład, jaki wniosły
dwie osoby w powstanie oraz dotychczasowe funkcjonowanie Programu: dr.
Aliaksandra Milinkiewicza – lider Ruchu „O wolność” oraz wspólny kandydat
Zjednoczonych Sił Demokratycznych Białorusi na urząd prezydenta w 2006 r., który
był jednym z sygnatariuszy Listu Intencyjnego powołującego Program oraz p. Ina Kulei
– przewodnicząca Komitetu Obrony Represjonowanych Solidarność. W imieniu
własnym oraz p. Jarosława Gowina, wicepremiera Rządu RP oraz Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, składam wyrazy wdzięczności dla członków Rady za ich
zaangażowanie i pomoc.
5) Zmiany, które zaszły w formule Programu nie mają wpływu na zobowiązania podjęte
przez Polskę wobec dotychczas przyjętych stypendystów. Zatem wszystkie osoby
przyjęte do Programu do roku 2015 włącznie dalej będą mogły kontynuować
naukę i otrzymywać stypendia, aż do jej ukończenia (naturalnie, jeśli będą

spełniać wymagania Programu, osiągać wyniki na uczelniach i skutecznie realizować
programy studiów).
6) Natomiast nowi kandydaci z Białorusi mogą kandydować na studia w Polsce w
ramach innych programów (zwłaszcza Program Stypendialny im. Stefana Banacha).
Poniżej podajemy odnośniki do niektórych rządowych i prywatnych propozycji
stypendialnych:
 http://www.minsk.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/studypoland/konkursy_i_stypendi
a/stypendium_im__stefana_banacha_2016_17
 http://study-in-wroclaw.pl/rekrutacja-krok-po-kroku/#bezplatne
 http://www.stypendium.org/
7) Należy również podkreślić, że w razie powrotu represji i relegowania studentów z
uczelni, fakt pozostawienia dawnej nazwy i patrona programu pozwoli na powrót do
starej formuły bez potrzeby nowych działań prawnych.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z folderem naboru do
przekształconego Programu na rok 2016/17 pod adresem internetowym:
http://www.studium.uw.edu.pl/?content/393
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