
 

 

 
 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW  – LETNI OBÓZ DLA ANIMATORÓW POLONIJNYCH  
„POLAKA Z KAZACHEM ROZMOWY – MŁODZI ARTYŚCI” 

(15-27.08.2016, Żegocina pod Krakowem) 
 

 

 

1. ORGANIZATOR 
 

Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) to organizacja z Krakowa, której misją jest rozwijanie 

stosunków pomiędzy Polską i Unią Europejską, a krajami Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej 

i Kaukazu poprzez kreowanie nowych form współpracy, wspieranie dialogu międzykulturowego 

i dyplomacji kulturalnej, a także łamanie stereotypów na temat obszaru postsowieckiego. Działania 

IWI obejmują m.in.: międzynarodowe projekty społeczno-kulturalne i edukacyjne, wizyty studyjne, 

Dni Kultur, konferencje naukowe, szkolenia. Ważnym elementem działalności organizacji jest 

praca z młodzieżą polską i zagraniczną oraz z organizacjami polonijnymi. 

 

Dotychczas IWI zrealizowało trzy projekty skierowane do młodzieży polonijnej z Kazachstanu: 

 

1) „Polaka z Kazachem rozmowy – młodzi liderzy” – obóz wakacyjny dla młodych liderów 

polonijnych z regionu Ałmaty (dofinansowanie MEN 2013). Partnerzy: Centrum Kultury Polskiej  

w Ałmaty. 

 

2) „Polaka z Kazachem rozmowy – młodzi reporterzy” – obóz wakacyjny dla młodych dziennikarzy 

polonijnych z regionu Ałmaty, Karagandy i Kokszetau (dofinansowanie MEN, MSZ 2014). 

Partnerzy: Centrum Kultury Polskiej w Ałmaty, Karagandyńskie Obwodowe Polskie 

Stowarzyszenie „Polonia”, Stowarzyszenie Polaków Obwodu Akmolińskiego. 

 

3) „Polaka z Kazachem rozmowy – młodzi wolontariusze” – obóz wakacyjny dla młodych 

wolontariuszy polonijnych z całego Kazachstanu (dofinansowanie MEN 2015). Partnerzy: Polskie 

Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego, Centrum Kultury 

Polskiej „Więź” w Ałmaty, Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie. 

 

Więcej informacji o projektach: www.kazakhstan.iwi.org.pl  

 

W 2016 roku realizowany będzie projekt „Polaka z Kazachem rozmowy – młodzi artyści”, którego 

szczegółowy opis znajduje się poniżej. 

 
  



 

 

 

2. INFORMACJE O PROJEKCIE 

 

Tytuł projektu: „Polaka z Kazachem rozmowy – młodzi artyści” 

Termin: 15-27.08.2016 – 13 dni (11 dni zajęć + 2 dni na dojazd) 

Miejsce: Żegocina pod Krakowem 

 

Liczba osób z Kazachstanu: 24 uczestników w wieku 15-18 lat + 2 opiekunów 

Liczba osób z Żegociny: 24 uczestników w wieku 15-18 lat + 2 opiekunów 

 

Uczestnicy projektu: młodzież pochodzenia polskiego z Kazachstanu skupiona wokół organizacji 

polonijnych, domów polskich i nauczycieli języka polskiego z następujących miast i miejscowości: 

Ałmaty i okolice (np. Żanaszar, Nura, Issyk), Tałdykurgan, Karaganda i okolice (np. Temirtau, 

Saran, Dolinka), Kokszetau i okolice (np. Tajynsza, Kellerowka, Oziorne, Podolskie, Donieckie, 

Zielony Gaj, Jasna Polana, Czkałowo), Astany i okolic (np. Pierwomajka, Kamyszynka, Szortandy, 

Astrachanka, Łozowoje), Pietropawłowska, Kostanaj, Aktobe, Pawłodaru, Ekibastuzu i innych. 

 

Partnerzy: Centrum Kultury Polskiej „Więź” w Ałmaty, Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej  

w Żegocinie. 

 

Finansowanie: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Senat Rzeczypospolitej Polskiej (koszty 

organizacji obozu, w tym noclegów, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, trenerów, transportu). 

 

Wkład własny finansowy uczestników: ubezpieczenie potrzebne do uzyskania wizy do Polski, 

dojazd na lotnisko w Ałmaty lub Astanie z miejsca zamieszkania, opłata 250,00 zł (około 60,00 $; 

płatne w Polsce na konto IWI przez opiekunów grupy). 

 

Cele projektu obejmują: popularyzację wiedzy o Polsce, zwiększenie kompetencji językowych, 

rozwój talentów artystycznych, kształcenie umiejętności liderskich, integrację z młodzieżą z Polski. 

 

3. HARMONOGRAM PROJEKTU 

 

- 18.05-12.06.2016 – rekrutacja do projektu 

- 13.06-17.06.2016 – prace komisji konkursowej 

- 17.06.2016 – ogłoszenie wyników rekrutacji 

- 20.06-31.07.2016 – formalności związane z wyjazdem: wypełnianie przez rodziców dokumentów 

uczestnictwa, przesłanie zaproszeń do wiz, zakup biletów lotniczych i ubezpieczenia, 

- 15.08-27.08.2016  – obóz młodzieżowy w Żegocinie, 

- 01.09-30.09.2016 – realizacja mini-projektów artystycznych przez uczestników i przesłanie przez 

nich raportów z działań. 

 

 



 

 

 
4. INFORMACJE O REKRUTACJI 
 

Rekrutacja trwa od 18.05.2016 do 12.06.2016 r. 

- 18.05.2016 – ogłoszenie rekrutacji 

- 12.06.2016 – ostateczny termin przesyłania formularzy rekrutacyjnych i filmików 

- 17.05.2016 – ogłoszenie wyników rekrutacji 

 

W obozie mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria:  

1) wiek 15-18 lat (urodzeni w latach 1998-2001), 

2) znajomość języka polskiego umożliwiająca swobodną komunikację, 

3) aktywna działalność na rzecz środowiska Polonii, 

4) młodzież, która w ciągu roku szkolnego brała udział w zajęciach szkół, organizacji Polaków  

lub systematycznej nauce języka polskiego w innej formie, 

5) udział może brać zarówno młodzież uczestnicząca w obozach w poprzednich latach,  

jak i młodzież uczestnicząca w przedsięwzięciu po raz pierwszy, 

6) polskie pochodzenie***, 

7) ważny paszport zagraniczny. 

 

Priorytetowo będzie przyjmowana młodzież, która pochodzi z terenów wiejskich, jest szczególnie 

uzdolniona, nie była wcześniej w Polsce oraz po raz pierwszy uczestniczy w obozie 

młodzieżowym. 

 
 

Jak aplikować? 
 

1) Wypełnij formularz rekrutacyjny w Word i prześlij na adres kazakhstan@iwi.org.pl (nie przesyłaj 

skanu ani zdjęcia, tylko wersję edytowalną word). 

2) Przygotuj krótki filmik nagrany na komórkę lub kamerę, trwający maksymalnie 1 minutę, 

w którym wyjaśnisz w języku polskim dlaczego chcesz uczestniczyć w projekcie oraz jakie 

zdolności artystyczne posiadasz. Filmik prześlij nam na adres kazakhstan@iwi.org.pl lub zamieść 
w Internecie do pobrania i podaj nam link. 

3) Jeśli nie brałeś udziału w poprzednich projektach IWI, prześlij nam także dokumenty lub dowody 

poświadczające polskie pochodzenie*** 

 
*** 

Zgodnie z Ustawą o repatriacji za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i 

spełniającą łącznie dwa warunki: 

 

1. Co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej (warunek ten 

uważa się za spełniony, jeśli ww. przodkowie potwierdzili swoją przynależność do Narodu Polskiego), 

2. Wykaże ona swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i 

zwyczajów. 

 

 

 



 

 

 

Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również osobę deklarującą narodowość polską, która posiadała 

w przeszłości obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało 

obywatelstwo polskie oraz spełniającą warunek określony w pkt 2. 

 

Dokumentami i dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być: polskie dokumenty tożsamości; akty stanu 

cywilnego lub ich odpisy; metryki chrztu; świadectwa szkolne; dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w 

polskich formacjach wojskowych; dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia zawierające wpis informujący 

o polskim pochodzeniu; dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis o polskim pochodzeniu tej 

osoby; zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat polskiej narodowości ich posiadacza; 

prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji; inne dokumenty 

potwierdzające związek z polskością. 

 

UWAGA!!! 

W sytuacji gdy osoba deklaruje polskie korzenie jednak nie jest w stanie ich udokumentować, lecz działa aktywnie  

w polonijnych organizacjach, pielęgnuje język polski oraz polskie tradycje itd. Może wziąć udział w rekrutacji do projektu. 

W takim wypadku należy przedstawić deklarację i potwierdzenie ze strony polonijnej organizacji na miejscu, że taka 

osoba wykazuje się dużą aktywnością w zakresie pielęgnowania polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów. 

 
 

5. PROGRAM OBOZU 

 

Szczegółowy program obozu znajduje się na ostatniej stronie. Działania i aktywności podczas 
obozu zostały podzielone na następujące bloki tematyczne: 

 

1) Blok integracyjny (8h, 24 osoby) zajęcia te odbędą się w pierwszym dniu po przyjeździe  
do Polski. Podczas zajęć uczestnicy wezmą udział w grach i zabawach mających na celu 
wzajemne poznanie, zapamiętanie imion, naukę pracy w grupie i budowę zespołu. Zostanie także 
przeprowadzona ewaluacja wstępna mająca na celu określenie oczekiwań, obaw i zasobów 
uczestników. 

 

2) Blok integracyjny PL-KZ (30h, 48 osób) wspólne zajęcia z młodzieżą z Żegociny, których 
celem będzie przede wszystkim integracja rówieśników z dwóch krajów, nawiązanie przyjaźni, 
wzrost kompetencji językowych. Odbędą się zajęcia edukacyjne związane ze wzajemnym 
poznawaniem obu krajów pod kątem kultury i zainteresowań młodzieży. Za pomocą metod 
pozaformalnych, poprzez gry, zabawy, pracę w grupach i zajęcia ruchowe, uczestnicy będą się 
wzajemnie uczyć o tradycjach, kulturze, historii, sztuce, muzyce, malarstwie, filmie, teatrze  
i literaturze, korzystając z własnej wiedzy i materiałów przedstawionych przez prowadzących.  

Ze względu na dużą ilość uczestników z Kazachstanu i Żegociny, zajęcia będą prowadzone 
częściowo w mniejszych grupach po 16 osób (dzięki czemu kazachstańska młodzież lepiej się 
zintegruje i podszlifuje język), częściowo w dużej grupie 48 osób (podczas prezentacji rezultatów 
pracy w grupach). Młodzież spędzi także ze sobą wieczory, podczas których odbędzie się wspólne 
śpiewanie i nauka tańców oraz ognisko. Dodatkowo, dbając o rozwój psychofizyczny młodzieży, 
zaplanowano zajęcia sportowe i spacery po okolicy. 

 

 



 

 

 

3) Blok językowy (12h, 24 osoby) zajęcia te odbędą się w pierwszych dniach po przyjeździe do 
Polski, w celu przygotowania uczestników do spotkania z młodzieżą z Żegociny oraz 
zapoznania/przypomnienia zwrotów językowych potrzebnych w codziennej komunikacji. Zajęcia 
będą prowadzone w dwóch grupach (po ok. 12 osób) na poziomach podstawowym 
i zaawansowanym. Zajęcia będą dotyczyć zwrotów, które mogą się im przydać podczas pobytu  
w Polsce, ponadto zostanie dodany komentarz praktyczny dotyczący polskiej rzeczywistości. 

 

4) Blok wycieczkowy (8h, 24 osoby) całodniowa wycieczka do Krakowa ma na celu poznanie 
uczestników z dziedzictwem kulturowym, historią i geografią stolicy Małopolski, wzmocnienie 
tożsamości narodowej, a także rozwój psychofizyczny. Podczas zwiedzania Krakowa  
z przewodnikiem, uczestnicy zobaczą popularne turystycznie miejsca (Rynek, Kazimierz, Wawel). 

 
5) Blok artystyczny (30h, 24 osoby) ma na celu stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju 
różnych form kreatywności i innowacyjności wśród uczestników projektu. Wprowadzeniem do 
bloku artystycznego będzie wieczór z planszówkami, który dzięki różnorodnym grom edukacyjnym 
pobudzi wyobraźnię uczestników, następnie odbędą się warsztaty na temat talentów, kreatywności 
i pasji uczestników przydatnych w działalności społecznej. Podczas trwania warsztatów 
artystycznych będzie podkreślana rola sztuki i kultury w rozwiązywaniu problemów społecznych. 
Uczestnicy obozu jako młodzi liderzy społeczni będą brali udział w zajęciach, które uzmysłowią im 
znaczenie kultury w społeczeństwie.  

Na podstawie formularzy zgłoszeniowych zostaną utworzone 3 grupy. Grupy będą częściowo 
pracować oddzielnie nad swoimi mini-projektami, częściowo razem w celu stworzenia wspólnego 
pokazu artystycznego. Każde zajęcia obejmą krótki wstęp teoretyczny, ćwiczenia praktyczne 
doskonalące kunszt oraz realizację projektów. Grupa aktorów-muzyków stworzy teatr z oprawą 
muzyczną, grupa plastyków-designerów zaprojektuje i wyprodukuje dekoracje oraz stroje, 
natomiast grupa filmowców-reżyserów stworzy materiał wizualny, który będzie tłem dla 
przedstawienia, a także reportaż np. o projekcie lub Żegocinie. 

 

Po powrocie do Kazachstanu, uczestnicy projektu będą mieli za zadanie zrealizować 
opracowane podczas obozu mini-projekty artystyczne, dzięki którym zaangażują lokalną 
społeczność w działalność na rzecz swojego regionu. Każdy z uczestników będzie zobowiązany 
przesłać drogą mailową prezentację w programie Power Point, opis, film lub zdjęcia z informacją  
o wydarzeniu (kiedy, gdzie, dla kogo, przebieg). Projekty będą skierowane albo bezpośrednio do 
środowiska polonijnego albo do środowiska lokalnego (szkoła, wioska). 

  



 

 

Dzień 
Zajęcia poranne: 10:00-11:30, 

12:00-13:30 (3h) 
Zajęcia popołudniowe: 15:00-

16:30, 17:00-18:30 (3h) 
Zajęcia wieczorne: 

20:00-22:00 (2h) 

15.08.16 
(pon.) 

Przylot do Warszawy, przejazd do Krakowa i następnie do Żegociny, zakwaterowanie, 
odpoczynek 

16.08.16 
(wt.) 

Blok integracyjny: oficjalne 
przywitanie, przedstawienie 

programu i zasad, zapoznanie 
z okolicą 

Blok integracyjny: poznanie imion, ewaluacja wstępna, zabawy 
integracyjne i teambuildingowe 

17.08.16 
(śr.) 

Blok językowy: zakupy w 
sklepie, wizyta w restauracji 

Blok artystyczny: pasja, talenty i kreatywność 

18.08.16 
(czw.) 

Blok językowy: studiowanie, 
podróżowanie 

Blok artystyczny: jak sztuka 
zmienia społeczeństwa 

Blok artystyczny: wieczór 
z planszówkami 

19.08.16 
(pt.) 

Blok językowy: komunikacja z 
rówieśnikami, slang 

młodzieżowy, ewaluacja 
bieżąca 

Blok integracyjny PL-KZ: zabawy 
integracyjne, życie codzienne i 
zainteresowania młodzieży w 

Polsce i Kazachstanie 

Blok integracyjny PL-KZ: 
zajęcia sportowe 

20.08.16 
(sob.) 

Blok językowy: opowiadanie o 
Polsce 

Blok integracyjny PL-KZ: wizyta w 
polskiej szkole, zapoznanie z 
polskim systemem oświaty 

Blok integracyjny PL-KZ: 
wspólne ognisko 

21.08.16 
(niedz.) 

Blok wycieczkowy: zwiedzanie Krakowa (Wawel, Trakt Królewski, Rynek, Kazimierz, Podgórze) 

22.08.16 
(pon.) 

Blok artystyczny: zajęcia w 
grupach filmowców/aktorów/ 

muzyków/plastyków 

Blok integracyjny PL-KZ: poznanie 
krajów (tradycje, kultura, historia, 

sztuka) 

Blok integracyjny PL-KZ: 
zajęcia sportowe 

23.08.16 
(wt.) 

Blok artystyczny: zajęcia w 
grupach filmowców/aktorów/  

muzyków/plastyków, ewaluacja 
bieżąca 

Blok integracyjny PL-KZ: spacer 
po okolicy, zajęcia na świeżym 

powietrzu 

Blok integracyjny PL-KZ: 
wspólne śpiewanie 

24.08.16 
(śr.) 

Blok artystyczny: zajęcia w 
grupach filmowców/aktorów/ 

muzyków/plastyków 

Blok artystyczny: zajęcia w 
grupach filmowców/aktorów/ 

muzyków/plastyków 

Blok artystyczny: wieczór 
filmowy 

25.08.16 
(czw.) 

Blok artystyczny: zajęcia w 
grupach filmowców/aktorów/ 

muzyków/plastyków 

Blok integracyjny PL-KZ: poznanie 
krajów (muzyka, malarstwo, film, 

teatr, literatura) 

Blok integracyjny PL-KZ: 
wspólne tańce 

26.08.16 
(pt.) 

Blok artystyczny: zajęcia w 
grupach filmowców/aktorów/ 

muzyków/plastyków 

Blok integracyjny PL-KZ: pokaz 
artystyczny grupy z Kazachstanu, 

ewaluacja końcowa 

Blok integracyjny PL-KZ: 
wieczór pożegnalny 

27.08.16 
(sob.) 

Wykwaterowanie, przejazd do Krakowa i następnie do Warszawy, wylot do Kazachstanu 

 


