Znamy już nazwisko dyrektora Programu Studiów o Współczesnej Polsce
Studia o Polsce na Oxfordzie poprowadzi Mikołaj Kunicki
- Polak, przez ostatnie lata związany z uniwersytetami w USA
Uniwersytet Oxfordzki ujawnił nazwisko dyrektora, który pokieruje Programem Studiów
o Współczesnej Polsce, ufundowanym jesienią 2012 r. przez dr Leszka Czarneckiego i Oxford Noble
Foundation. Liderem tego wyjątkowego projektu zostanie Mikołaj Kunicki – Polak, który przez
ostatnich kilkanaście lat rozwijał karierę naukową na uczelniach w Europie oraz USA, związany
m.in. z Uniwersytetem Stanforda. Dyrektor, który pokieruje rozwojem Studiów, został wybrany
przez grono wybitnych naukowców z Oxfordu w wieloetapowym konkursie, spośród ponad 30
kandydatur z całego świata. Dr Kunicki, historyk i kulturoznawca specjalizujący się w historii Polski
współczesnej będzie 7 czerwca gościem specjalnym Kongresu Wolności w Warszawie. Z młodymi
przedstawicielami środowisk pozarządowych i intelektualnych, mediami oraz przedsiębiorcami,
będzie rozmawiał o tym, jaki wizerunek Polski chcieliby dziś pokazać światu.
Idea Programu – dlaczego to ważne dla Polski
Już najbliższej jesieni na Uniwersytecie Oxfordzkim ruszy Program Studiów o Współczesnej Polsce. To
pierwsze w historii, realizowane zagranicą studia tej skali, poświęcone Polsce współczesnej i przemianom
po ’89 r. Program na Oxfordzie to odpowiedź na wyzwanie budowy silnej pozycji Polski w relacjach
międzynarodowych. Ma stać się kuźnią „ambasadorów i przyjaciół współczesnej Polski” - miejscem, gdzie
studiujący na tej najbardziej prestiżowej europejskiej uczelni przyszli liderzy i decydenci z całego świata,
będą mogli poznać Polskę jako lidera regionu i dynamiczną gospodarkę. Studia działać będą w ramach St
Antony’s College. Inicjatorami po stronie Oxfordu są wybitne autorytety – m.in. Prof. Timothy Garton Ash
oraz Prof. Norman Davies. Inicjatorem po stronie polskiej jest dr Leszek Czarnecki, jeden z najbogatszych
Polaków, który wspólnie z należącym do niego Noble Bankiem ufundował powołanie Studiów.
Honorowymi Patronami Programu są Premier Tadeusz Mazowiecki oraz Prof. Zbigniew Pełczyński.
„Już od kilkudziesięciu lat Polska znajdowała się w kręgu zainteresowań Uniwersytetu
w Oxfordzie. Obecnie, nasi goście i studenci z całego świata chcą o niej wiedzieć jeszcze więcej.
Program Studiów o Współczesnej Polsce da im szansę na nową jakość zajmowania się krajem, który
jest coraz częściej dostrzegany jako potęga w Unii Europejskiej pod względem politycznym,
ekonomicznym, dynamiki rozwoju oraz aktywności w polityce zagranicznej. Program to szansa na
tworzenie nowej znajomości Polski wśród elit i inteligencji w Europie i na całym świecie” – mówił
jesienią na inauguracji Programu Prof. Timothy Garton Ash.
Studiami o Polsce na Oxfordzie pokieruje Polak – Mikołaj Kunicki
Porozumienie inaugurujące powołanie Programu podpisano w Warszawie w październiku 2012 r. Przez
ostatnie pół roku, zgodnie z tradycją Oxfordu, trwał oficjalny międzynarodowy konkurs i rekrutacja
Dyrektora, który poprowadzi Studia o Polsce w St Antony’s College. Komitet złożony z licznych
akademików, w skład którego weszli m.in. Profesor Timothy Garton Ash, Profesor Norman Davies,
Profesor Jan Zielonka oraz Profesor Margaret MacMillan, rektor St. Antony’s College, wybrał spośród
licznych kandydatów Dyrektora Studiów, który formalnie obejmie swoją funkcję już w lipcu tego roku.
Jak się okazuje, spośród 30 aplikacji z uczelni na całym świecie, po etapie rozmów finałowych
z 6 najmocniejszymi kandydatami, Komitet zdecydował się powierzyć kierowanie tym wyjątkowym
Programem Polakowi – dr Mikołajowi Kunickiemu, który ostatnie lata spędził na uczelniach w Stanach
Zjednoczonych. Mikołaj Kunicki w ostatnich latach piastował funkcję Assistant Professor of History na
University of Notre Dame w Indianie, jest z wykształcenia historykiem i kulturoznawcą. Tytuł magistra
nauk historycznych zdobył na Uniwersytecie Warszawskim, ale także na Central European University
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w Budapeszcie oraz na University of London. Doktorat obronił w 2004 roku na Uniwersytecie Stanforda,
jednej z najlepszych uczelni na świecie. Specjalizuje się w historii Polski i regionu Europy ŚrodkowoWschodniej w okresie powojennym, ze szczególnym naciskiem na okres od lat ’80 do teraźniejszości.
Doktor Mikołaj Kunicki wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Programu z kilku powodów – kluczem
był fakt, iż łączy on perspektywę i doświadczenia międzynarodowe ze zrozumieniem polskiej specyfiki.
„Komitet uznał kwalifikacje dr Kunickiego, jako historyka i znawcy spraw bieżących w Polsce, za wybitne.
Bardzo cenne jest też unikalne połączenie kompetencji – z jednej strony lata spędzone w roli wykładowcy
zagranicą, prowadzącego studentów różnych narodowości, z drugiej zaś - kontakty w Polsce (gdzie
dr Kunicki się wychował i skończył pierwsze studia), które mogą być bardzo owocne dla rozwoju
Programu. Nie bez znaczenia jest fakt, że dr Kunicki, mając przed sobą lata w karierze naukowej, ma
stosowny czas i energię do budowy programu studiów.. I wreszcie – kluczowa jest jego osobowość, dzięki
której sprawdzi się w nowej roli networkera, gdzie współpraca z rożnymi instytucjami i w Oxfordzie
i zagranicą będzie kluczowa. Ja serdecznie życzę Mu powodzenia” – mówi prof. Norman Davies.
Mikołaj Kunicki gościem specjalnym Kongresu Wolności 7/8 VI w Warszawie
Program Studiów o Współczesnej Polsce formalnie rozpocznie swoją działalność na uczelni już najbliższej
jesieni – pierwsze miesiące będą okresem pracy nad kontentem kursu, rozbudowy kontaktów akademickich
i tworzenia planu działań na kolejne lata.

Już 7 i 8 czerwca Mikołaj Kunicki będzie gościem II Kongresu Wolności w Warszawie
W trakcie dyskusji, którą poprowadzi Szymon Gutkowski, dr Mikołaj Kunicki
spotka się z młodymi przedstawicielami środowisk pozarządowych i intelektualnych, z mediami oraz
przedsiębiorcami, by rozmawiać o tym, jaki wizerunek Polski warto dziś pokazywać światu

Spotkanie z dr Kunickim odbędzie się w piątek, 7 VI o godz. 11:30
w Budynku Starego BUW na Uniwersytecie Warszawskim
Oxford Noble Foundation i plany finansowania rozwoju Studiów
Dr Leszek Czarnecki, a także Noble Bank, w ramach którego powołana została w tym celu specjalna
Fundacja - St Anthony’s College Oxford Noble Foundation, zdecydowali się na sfinansowanie
wieloletniego Programu Studiów o Współczesnej Polsce na Uniwersytecie Oxfordzkim. W ramach
porozumienia pomiędzy Fundatorem a St. Antony’s College, Fundacja potwierdziła w październiku
2012 r. przekazanie Uniwersytetowi kwoty inicjującej wysokości ok. 6 mln złotych. To kwota, która
zapewni możliwość rozwoju programu na podstawowym poziomie - zatrudnienie pracowników
naukowych, organizowanie wydarzeń, publikacje oraz – kluczową dla Programu – możliwość współpracy
z licznymi ośrodkami w Oxfordzie i poza nim. Kwota inicjująca to baza, na której zbudowane zostanie
znacznie szersze finansowanie dla projektu – tak, by mógł rozwijać się jeszcze szybciej i na jeszcze
większą skalę. Celem St Antony’s College Oxford Noble Foundation jest umożliwienie zaangażowania
wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć finansowo budowę Polskich Studiów na Oxfordzie.
„Noble Bank to pionier private bankingu w Polsce – filantropia to naturalny obszar myślenia naszych
Klientów. Najzamożniejsi Polacy osiągnęli już tak dużo, że coraz częściej patrzą w przyszłość, chcą
budować coś dla innych, współtworzyć kapitał społeczny. Dlatego w 2012 roku postanowiliśmy powołać
przy Banku Fundację, tworzącą naszym partnerom szansę na wspólne zbudowanie inicjatywy, która
przetrwa dziesięciolecia. W projektach takich jak ten, prywatny kapitał ma do odegrania kluczową rolę.
Jesteśmy przekonani, że wielu zamożnych Polaków, zdecyduje się przeznaczyć część swoich środków na
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budowę pozycji Polski zagranicą. Już dziś projekt realizowany z Oxfordem spotyka się z dużym
zainteresowaniem i życzliwością. Jesienią, wraz ze startem samych Studiów, wkroczymy w nowy etap –
będziemy już mieli wiedzę na jakie konkretne cele, np. dodatkowe stypendia czy wydarzenia, potrzebujemy
dodatkowych środków. To pozwoli nam zaprosić naszych partnerów do bycia Mecenasami konkretnych
przedsięwzięć – z doświadczenia wiemy, że taka formuła sprawdza się najlepiej” – mówi Maciej
Szczechura, Prezes St. Antony’s College Oxford Noble Foundation.
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