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POLSKA SUPERMODNA NA OKSFORDZIE

Na Oksfordzie ruszają interdy
scyplinarne studia o współcze
snej Polsce. To pierwsza taka
inicjatywa na świecie, która
może okazać się przełomowa
dla promocji wizerunku Pol
ski za granicą. Zaangażowani
w projekt po stronie Oksfordu
są m.in. prof. Timothy Garton
Ash, prof. Jan Zielonka i prof.
Norman Davies, a po stronie
polskiej m.in. Tadeusz Ma
zowiecki oraz prof. Zbigniew
Pełczyński.
Wiedza o Polsce jest coraz
słabsza poza jej granicami. To
paradoks, bo zimna wojna się
skończyła, świat jest otwarty,
jednak dotacje rządowe na pro
gramy poświęcone dawnemu
blokowi wschodniemu się skoń
czyły. Na większości uczelni
na Zachodzie studiów poświę
conych Polsce w ogóle nie ma.
Z punktu widzenia Oksfordu,
chociaż tam praktycznie od
zakończenia wojny interesowa

no się Europą Wschodnią, ale
bardziej regionem niż Polską,
brak było takiej instytucji, która
byłaby skoncentrowana na na
szym kraju. Jak na razie liczba
osób zajmujących się profesjo
nalnie Polską jest stosunkowo
mała i program jest szansą, by
to zmienić, zwłaszcza w tym
otoczeniu, bardzo otwartym
na resztę świata. Finansowa
niem studiów zajmować się bę
dzie nowo powołana Fundacja
St. Antony's College Oxford
Noble Foundation. Przewod
niczącym Rady Fundacji jest
dr Leszek Czarnecki. Program
Studiów o Współczesnej Polsce
koncentruje się na przemianach
lat 80., transformacji po 1989 r.,
a także dzisiejszym systemie
gospodarczym, społecznym
i politycznym. Studia bazować
mają na naukach społecznych
i humanistycznych. Program
realizowany będzie na wydziale
St. Antony's, który specjalizuje

się w tematyce studiów między
narodowych. Jest skierowany
przede wszystkim do dokto
rantów. W jego ramach będą
organizowane seminaria, spo
tkania i konferencje, planowane
jest także realizowanie progra
mów partnerskich z uczelniami
w Polsce. Równocześnie z pod
pisaniem aktu powołania Pro
gramu Studiów o Współczesnej
Polsce zaplanowano ogłoszenie
konkursu na jego dyrektora.
Program ruszy we wrześniu
przyszłego roku. Fundatorem
Studiów po stronie polskiej
jest dr Leszek Czarnecki, je
den z najbogatszych Polaków,
m.in. właściciel Noble Bank. To
właśnie w ramach tej instytu
cji powołana została Fundacja
St. Antony's College Oxford
Noble Foundation, która sfinan
suje wieloletni program. Prze
każe ona uniwersytetowi kwotę
inicjującą w wysokości mniej
więcej 6 mln zł.

