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1. DZIAŁANIA LOKALNE - wieś Teremiski, gmina Białowieża, powiat Hajnówka: 

1.1 Pracownia Białowieska
Uniwersytet  Powszechny  im.  Jana  Józefa  Lipskiego  w Teremiskach,  we współpracy  z 
Zespołem Szkolno–Przedszkolnym w Białowieży,  prowadził  w roku  akademickim 2008-
2009  program  adresowany  do  dzieci  z  klas  czwartych,  piątych  i  szóstych  Szkoły 
Podstawowej w Białowieży. Program ten, zatytułowany Pracownia Białowieska „Skąd – 
Dokąd?” poświęcony był kulturze i dziedzictwu Białowieży, regionu Puszczy Białowieskiej 
i Podlasia. Celem naszych spotkań było wprowadzenie dzieci w kulturę. Zależy nam by 
młodzi ludzie zamiast być jej obserwatorami i konsumentami, stali się uczestnikami i 
współtwórcami  kultury,  a  w  przyszłości  dobrymi  gospodarzami  swojej  miejscowości. 



Wierzymy, że poznanie dziejów własnej rodziny, miejscowości i regionu, uświadomienie 
sobie  wartości,  jakie  one  niosą  jest  dla  dziecka  ważnym  elementem  dojrzewania. 
Staraliśmy dochodzić się do tego poprzez zabawę, wspólne śpiewanie, teatr, spotkania z 
rówieśnikami  uczestniczącymi  w  podobnych  zajęciach,  zbieranie  opowieści,  starych 
zdjęć, gry terenowe. Pracę prowadziliśmy w rytmie cotygodniowych spotkań, z których 
część  odbywała  się  na  terenie  szkoły  a  część  w  formie  kilkugodzinnych  sesji 
warsztatowych  w siedzibie  Uniwersytetu  w Teremiskach.  Nasz  Uniwersytet  zapewniał 
przy tym opiekę oraz pokrywał  koszty transportu i  obiadu.  Prowadzący grupę: Paweł 
Winiarski, Joanna Filarska. Pracownia działała od października 2008 do czerwca 2009. 
Poniżej opis jej działań w 2009 roku.
1.1.1 Śladami Kolberga, 3 stycznia  
Pracy dotyczącej poruszania się w przestrzeni teatralnej, wyraźnego mówienia, tempa i 
współgrania z innymi osobami towarzyszyły emocje dzieci związane z przydzielaniem ról, 
mierzeniem się z własną kwestią i byciem na scenie. Do powstałego na podstawie Dzieł  
wszystkich Oskara  Kolberga  tekstu  wprowadzaliśmy  bieżące  poprawki  i 
dopracowywaliśmy  szczegóły.  Próby  okraszane  były  rozmowami  o  tym,  czym  są 
didaskalia,  opowieściami  o  teatrze  ubogim  Jerzego  Grotowskiego  oraz  tradycjach 
kolędniczych. 
1.1.2 Próba w stajni, 11 stycznia 
W surowej przestrzeni starej stajni carskiej w Parku Białowieskim, wśród przywiezionych 
z Teremisek rekwizytów i stroi, przy rozpalonym kominku, odbyły się kolejne zajęcia 
Pracowni  Białowieskiej.  Próba  przeplatana  była  opowieściami  o  właśnie  minionych 
świętach oraz rozmowami o kolędach, które chcielibyśmy zaśpiewać za tydzień wraz z 
przybyłymi na spotkanie gośćmi. 
1.1.3 Próba generalna, 15 stycznia 
Czerwono-złota korona króla, wyszczerbiona kosa śmierci, wysoka czapka marszałka - to 
tylko niektóre z rekwizytów, których użyły dzieci z Pracowni Białowieskiej podczas próby 
generalnej  swojego  przedstawienia.  Nie  zabrakło  żmudnej  pracy  nad  warsztatem: 
głosem, postawą, gestami. 
1.1.4 Przedstawienie i Wspominanie Świąt, 17 stycznia 
Przestrzeń starej stajni carskiej, wypełniona ludźmi i ciepłem, była miejscem spotkania 
kilku pokoleń. Wokół stołu, który z rekwizytu teatralnego stał się centrum spotkania, 
usiedli zaproszeni goście i wszyscy, którzy przybyli, zachęceni plakatem. Zakradające się 
by podejrzeć prezenty dzieci, zmieniały się na oczach widzów w odkrywców tradycji 
świątecznych. Wreszcie ubrały się w wyciągnięte z pudeł stroje i korowód kolędników 
ruszył  w  publiczność.  Etiudę  teatralną,  która  rozpoczęła  wieczór  wspomnień 
przygotowały  dzieci  z  Pracowni  Białowieskiej  Skąd  –  Dokąd pod  kierunkiem  Pawła 
Winiarskiego, Joanny Filarskiej i Elżbiety Rojek.
1.1.5 Posumowanie pracy nad Kolędowaniem, 21 stycznia 
Sok i świeżo upieczone ciasto towarzyszyły uroczystemu omówieniu zorganizowanego w 
ramach zajęć  Pracowni Białowieskiej  spotkania kolędowego. Dzielenie się wrażeniami 
szybko przerodziło się w rozmowę o charakterze naszych spotkań w przyszłości. Sporo 
czasu zajęła nam także rozmowa o tym, czym jest pamięć miejsca oraz dlaczego i jak 
warto ją utrwalać. 
1.1.6 Nowy semestr, 11 lutego 
Odbyły się pierwsze w nowym semestrze zajęcia Pracowni Białowieskiej. Rozmawialiśmy 
o planach i pomysłach, a także uczyliśmy się piosenki Pada deszczyk, pada.
1.1.7 Fumy turystyczne, Fikander i Malwinka, 14 lutego 
Jak trudne może okazać się stanie w kręgu z zamkniętymi oczami trzymając się za ręce 
lub naśladowanie czyjegoś głosu? O tym przekonać mogliśmy się na kolejnych zajęciach 
Pracowni Białowieskiej.  Pod kierunkiem Elżbiety  Rojek  pracowaliśmy nad warsztatem 
teatralnym. Inspiracją do pracy stali się bohaterowie książki Macieja Wojtyszki Bromba i  



inni. 
1.1.8 Głuchy telefon, 18 lutego 
Kolejne  zajęcia  Pracowni  Białowieskiej  poświęcone  były  zjawisku  słuchania  i 
opowiadania. Pozornie prosta zabawa w głuchy telefon przysporzyła nam nie tylko wiele 
radości, ale też i trudów. Ćwiczenie słuchania skonfrontowaliśmy z opowiadaniem, po to 
by pokazać jak zmienia się historia w trakcie jej opowiadania. Dziewczynki miały okazję 
to sprawdzić przymierzając się do opowiedzenia - naszkicowania portretów dziwnych 
zwierzątek z książki Bromba i inni Macieja Wojtyszki.
1.1.9 Nieistniejące państwo, 14 marca 
Wymyślenie nieistniejącego państwa z hymnem narodowym, flagą, historią, bohaterami i 
mapą zajęło  uczestniczkom zajęć  prawie  całe  sobotnie  spotkanie.  W przedstawionej 
prezentacji można było znaleźć odwołania do rzeczywistości najbliższej dziewczynkom, 
diagnozę  różnych  problemów  społecznych,  krytykę  pewnych  postaw,  ale  także 
nawiązania do kultury masowej, a zwłaszcza telewizji. Zajęcia zakończyło spotkanie z 
zespołem Dziczka, który dał w Teremiskach wieczorny koncert.
1.1.10 Pada deszczyk, 18 marca 
Gdy po kilku dniach wiosny znów za oknem padał śnieg z deszczem my uczyliśmy się 
piosenki Pada deszczyk pada. 
1.1.11 Tam na hori, 25 marca 
Kontynuowaliśmy naukę piosenki Pada deszczyk, pada oraz zaczęliśmy uczyć się piosenki 
Cyganów ukraińskich Tam na hori. W przerwie pracowaliśmy nad ekspresją ciała bawiąc 
się  w  kalambury.  
1.1.12 Pojki z ziemniaków i skarpetek, 4 kwietnia 
Pajęczyna, węzły, kalambury. To niektóre z zabaw, które włączyliśmy w sobotnie zajęcia 
Pracowni  Białowieskiej.  Każda  z  proponowanych  gier  zakładała  wygraną  przy 
zaangażowaniu całej grupy.  Studentki  Szkoły Działania naszego Uniwersytetu, Dominika 
Serzysko i Agnieszka Niewińska, przeprowadziły warsztat przygotowujący do fire show. Z 
ziemniaków, starych skarpet i sznurka robiliśmy pojki – kule, którymi się macha. Potem 
uczyliśmy się nimi operować.
1.1.13 Spotkania Teatralne w Teremiskach, 31 kwietnia – 3 maja
Dzieci z Pracowni wzięły udział w Spotkaniach Teatralnych odbywających się co roku w 
weekend majowy. Uczestniczyły w warsztatach, korowodzie i pokazie powarsztatowym.
1.1.14 Gra białowieska – architektura, 6 czerwca 
Tym razem ich zadaniem było samodzielne podążanie tropem ukrytych Kart Gry, które 
prowadziły  je  przez  całą  Białowieżę.  Zabudowania,  które  pozostały  z  kompleksu 
budynków pałacu  carskiego,  wpływy  architektury  rosyjskiej  oraz  elementy  typowego 
podlaskiego domu to część zawartości  Kart,  z jakimi spotkały się w trakcie długiego 
spaceru ulicami Białowieży. Dziewczynki, czytając Karty i rozwiązując zawarte w nich 
zadania, odkrywały na nowo dobrze znane im miejsca.
1.1.15 Gra białowieska – religie, 13 czerwca 
Kim są baptyści, co oznaczają przydrożne krzyże, gdzie stała kiedyś synagoga? Na te 
pytanie  szukały  odpowiedzi  wędrując  po  Białowieży  dziewczynki  z Pracowni 
Białowieskiej  podczas  kolejnego  odcinka  terenowej  gry  edukacyjnej.  Dziewczynki 
samodzielnie odnajdywały kolejne Karty Gry z informacjami o miejscach i zadaniami do 
wykonania: spotkały się z księdzem w cerkwi i pastorem w kościele baptystów, zapaliły 
świeczki na niemieckim cmentarzu z czasów I wojny i nazbierały bukiet kwiatów pod 
krzyże w Krysztapowie, które upamiętniają spaloną, w celu powstrzymania dżumy, wieś. 
Gra zakończyła się w miejscu, w którym stała kiedyś synagoga spotkaniem z Katarzyną i 
Pawłem Winiarskimi dotyczącym społeczności żydowskiej w Białowieży i judaizmu. 
1.1.16  Wystawa  Pracowni  Białowieskiej  w  Szkole  Podstawowej  w  Białowieży,  19 
czerwca 
Na zakończenie roku w przestrzeni Zespołu Szkół w Białowieży została zaprezentowana 
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wystawa zdjęć z rocznej działalności Pracowni Białowieskiej. Wystawie towarzyszył opis 
programu Pracowni. 

1.2 Tańcząca Linia
Tańcząca linia to grupa młodych ludzi, którzy od lutego do czerwca 2009 brali udział w 
warsztatach teatralnych prowadzonych przez Elżbietę Rojek, wieloletnią aktorkę Teatru 
Gardzienice, wokalistkę Orkiestry Świętego Mikołaja, reżyserkę i choreografkę, którego 
efektem był spektakl pt. Czarna sukienka. Punktem wyjścia do rozpoczęcia tej pracy był 
tekst reżysera Sergieja Eisensteina, który twierdzi, że taniec jest tym samym czym jest  
rysunek, lub, inaczej mówiąc, proces tańczenia jest tym samym czym proces rysowania. 
Zajęcia odbywały się w co drugą niedzielę miesiąca na Uniwersytecie Powszechnym w 
Teremiskach. Odbyła się też tygodniowa sesja w czerwcu. 
1.2.1 Extasis, 15 lutego
Pierwsze zajęcia poświęcone były metodom, inspiracjom i dotychczasowej pracy Elżbiety 
Rojek  nad  tworzeniem  choreografii.  Najważniejsze  jednak  miejsce  stanowiła  część 
praktyczna.  Rysowanie  -  charakter  i  grubość  kreski,  różnorodność  kształtów,  próba 
wyrażenia emocji przez rysunek i rozmowa o tym jak to wszystko można zatańczyć.  
1.2.2 Taniec szkieletów, 1 marca
Uczestnicy  warsztatów  mieli  okazję  nie  tylko  popracować  nad  umiejętnością 
odnalezienia się w danej przestrzeni, wzmocnieniem i uplastycznieniem ciał. Powstałe 
na poprzednim spotkaniu prace tym razem stały się mapami, które stanowiły wskazówkę 
jak poruszać się w przestrzeni. Na koniec obejrzeliśmy trzy filmy Walta Disneya z serii 
Silly Symphonies po to, by odnaleźć cechy wspólne i ustosunkować się do elementów 
choreograficznych. 
1.2.3 Niewidzialne byki, 20 marca
Sala  działań  w Teremiskach  wypełniła  się  niewidzialnymi  bykami,  które  brykały  przy 
dźwiękach  Święta  wiosny Strawińskiego.  Mapy narysowane  przez  uczestników  na 
pierwszych  zajęciach  powoli  ubierały  się  w  historie.  W  części  teoretycznej 
analizowaliśmy  także  rysunki  Eisensteina  z  serii  Ex-sta-sis.  Ostatnią  część  spotkania 
poświęciliśmy pracy nad szkicowaniem w przestrzeni.  Za wzór posłużyły nam rysunki 
Picassa.
1.2.4 Tańce na stole, 5 kwietnia
Intensywny trening na dworze i wspólne słuchanie przyniesionej przez siebie muzyki to 
elementy, które wzbogaciły pracę nad choreografią. Stół i ławki w sadzie Uniwersytetu 
posłużyły  za  narzędzia  do  ćwiczenia  skoczności.  Ćwiczenia  poprzedzały  powrót  do 
budowanej na podstawie stworzonych na pierwszych zajęciach choreografii.
1.2.5 Dwa krzesła i człowiek, 2 maja
Zbudowaliśmy choreografię na dwa krzesła i jednego człowieka - każdy z uczestników 
miał do dyspozycji po dwa krzesła i jego zadaniem było zbudowanie sekwencji ruchowej 
wykorzystującej  możliwości  człowiek  -  krzesło  i  zamianę tej  relacji  z  codziennej  na 
taneczną. Zajęcia odbyły się podczas 4. Spotkań Teatralnych w Teremiskach, w których 
uczestniczki Tańczącej Linii wzięły aktywny udział.
1.2.6 Linia, 10 maja 
Czym  jest  linia?  Nad  tym  tematem  pracowały  uczestniczki  grupy  Tańcząca  Linia.  Z 
namysłu  nad  pojęciem  linia powstał  cykl  zdjęć  oraz  wiersz  o  tym  samym  tytule.  
1.2.7 Rysowanie światłem, 24 maja 
Na  tych  zajęciach  zajęliśmy  się  głównie  przygotowaniem  scenariusza  do  wydarzenia 
Tańcząca  Linia.  Słowo,  rysunek,  gest,  taniec,  zdjęcia,  film,  muzyka,  rekwizyt  –  oto 
elementy naszego pokazu. Każdy z nich w inny sposób może opowiedzieć o tym samym. 
Przeprowadziliśmy też próbę rysowania światłem w przestrzeni. 
1.2.8 Czarna sukienka, 25 czerwca 
Praca  nad  ekspresją  i  codzienny  intensywny  trening  to  elementy  czterodniowego 



warsztatu  kończącego  tegoroczne  spotkania  grupy Tańcząca  Linia  w  Teremiskach. 
Codzienna  refleksja  nad  tym  jak  przekształcić  opowiadane  przez  siebie  historie  i 
związane z nimi emocje w taniec zaowocowała finałowym pokazem pracy 25 czerwca w 
specjalnie  na  tą  okazję  przygotowanej  Sali  Działań  Uniwersytetu  Powszechnego  w 
Teremiskach. Zebrani goście mogli obejrzeć opowieść z pogranicza jawy, snu, wyobraźni 
i marzeń, osnutą wokół historii o czarnej sukience. Tańcząca Linia tym razem była linią 
życia, w której taniec sygnalizował poszczególne jego etapy.
1.2.9 Pokaz przedstawienia przed Pontederą, 17 września 
W teremiszczańskiej  Stodole  odbył  się  drugi  pokaz  przedstawienia   Czarna  sukienka 
przed goszczącymi na Uniwersytecie Thomasem Richardsem, dyrektorem "Workcenter of 
Jerzy Grotowski and Thomas Richards" w Pontederze i dwoma młodymi aktorami z tegoż 
centrum, a także setką publiczności.

1.3 Spotkania z mieszkańcami Teremisek
1.3.1 Kolędnicy w Teremiskach, 18 stycznia 
Gwiaździch, harmonista, kluwacz, śmierć i pastuszek nawiedzili Teremiski chodząc od 
domu do domu i śpiewając kolędy: i  te prawosławne i te katolickie.  W tym roku do 
zwyczajowych  postaci  pastuszka i  śmierci  dołączył  typowy dla  terenu Podlasia  (choć 
nieznany lub niepamiętany w Teremiskach) kluwacz – bocian. Nowym elementem był też 
(początkujący) harmonista wygrywający bez przerwy tą samą melodię Oj jasna krasna, 
której głos wraz z klekotaniem drewnianego dzioba kluwacza skutecznie zawiadamiały 
gospodynie i gospodarzy o nadejściu kolędników. 
1.3.2 Teremiszczańskie kino, 8 lutego 
Pokazem filmu Lecą żurawie Michaiła Kałatozowa symbolicznie nawiązaliśmy do tradycji 
Kina Objazdowego, które przed laty wyświetlało filmy w Teremiskach właśnie w budynku 
szkoły, w którym obecnie mieści się nasz Uniwersytet. 
1.3.3 Los człowieka, 8 maja 
Przy herbacie i  rabarbarowym cieście spotkali  się  mieszkańcy Teremisek  by obejrzeć 
wspólnie film. Tym razem pokazaliśmy dramat wojenny  Los człowieka, radziecki film z 
1959  roku  nakręcony  przez  Siergieja  Bondarczuka  na  podstawie  noweli  Michaiła 
Szołochowa.

1.4 Program dla Więźniów
Uniwersytet Powszechny im. J.J.  Lipskiego w Teremiskach we współpracy z Aresztem 
Śledczym  w  Hajnówce  prowadził  w  roku  akademickim  2008-2009  cykl  zajęć  dla 
skazanych,  skupiony  wokół  kultury  filmowej.  Celem  programu  było  umożliwienie 
skazanym stałego kontaktu z kulturą filmową oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji 
wokół prezentowanych zagadnień. Projekcje z jednej strony miały poszerzać znajomość 
lektur  filmowych  poprzez  wprowadzanie  mało  znanych  lub  niedostępnych  filmów,  z 
drugiej zachęcać do dyskusji i służyć ogólnemu rozwojowi poprzez pokazywanie różnych 
aspektów często  trudnych  lub  niezrozumianych  zjawisk.  Zajęcia  odbywały  się  raz  w 
tygodniu od listopada 2008 do października 2009. Prowadzenie:   Joanna Filarska (ze 
strony UP) oraz Artur Cyruk (ze strony Aresztu).

1.4.1 Kobiety na skraju załamania nerwowego, reż. Pedro Almodovar, 13 stycznia 2009
1.4.2 Fight club, reż. David Fincher, 20 stycznia 2009
1.4.3 Źródło, Darren Aronofsky, 23 stycznia 2009
1.4.4 Kika, reż. Pedro Almodovar, 28 stycznia 2009
1.4.5 Jazda, reż.  Jan Svěrak, 17 lutego 2009
1.4.6 Otwórz oczy, reż. Alejandro Amenabar, 24 lutego 2009
1.4.7 Idź i patrz, reż. Elem Klimow, 3 marca 2009
1.4.8 Baraka, reż. Ron Frickie, 10 marca 2009
1.4.9 Dogma, reż. Kelvin Smith, 17 marca 2009



1.4.10 Underground, reż. Emir Kusturica, 24 marca 2009
1.4.11 Miejsce urodzenia, reż.  Paweł Łoziński, 31 marca 2009
1.4.12 Ruska polka, reż. Piotr Nestorowicz, 27 kwietnia 2009
1.4.13 Spotkanie z gościem aresztu, Aliną Janowską, 4 maja 2009
1.4.14 Angel Heart, reż. Alan Parker, 5 maja 2009
1.4.15 Opowieści o zwyczajnym szaleństwie, reż. Petr Zelenka, 19 maja 2009
1.4.16 Pod jednym dachem, reż. Jan Hrebejk, 26 maja 2009
1.4.17 Hellboy, reż. Gillermo del Toro, 2 czerwca 2009
1.4.18 Szkoła podstawowa, reż. Jan Sverak, 23 czerwca 2009
1.4.19 Nasi, reż. Dmitrij Meschijew, 23 września 2009
1.4.20 Pamięci Marka Edelmana, 10 października 2009
1.4.21 Powstanie, reż. John Avnet, USA 2001.

1.5 Opowieści teremiszczańskie
Projekt wyrasta z przekonania o zasadniczej roli, jaką dla ludzkiej tożsamości odgrywa 
znajomość swojego miejsca i z poczucia odpowiedzialności za świat, który na naszych 
oczach odchodzi. Poprzez zapisanie pamięci ludzi chcemy zachować ich życie, kulturę i 
wioskę dla następnych pokoleń, dać szansę przyszłym prawnukom mieć swoje mocne 
korzenie. Zebrane od mieszkańców Teremisek opowieści, zdjęcia i pieśni znalazły swój 
wyraz w postaci spektaklu  Opowieści teremiszczańskie, którego premiera odbyła się w 
2008 roku w teatrze w Stodole w Teremiskach. Scenariusz spektaklu został wydany w 
postaci  książki o tym samym tytule.  Projekt trwa od stycznia 2008 roku i  nadal jest 
kontynuowany.  W roku 2009 powstała nowa wersja przedstawienia oraz wyszło nowe, 
poprawione wydanie książki. 
1.5.1  Drugie  wydanie  Opowieści  teremiszczańskich, prezentacja  w  Hajnowskim 
Domu Kultury, 22 marca 
Podczas zbierania opowieści najważniejsza była PAMIĘĆ, którą odkrywali dla nas i dla 
siebie mieszkańcy Teremisek. Nie ustalanie obiektywnych faktów dotyczących historii  
Teremisek, ale relacja,  jaka się  budowała między nami,  którzy słuchaliśmy,  a tymi,  
którzy  obdarowywali  nas  swoją  pamięcią  -  mówiła  Katarzyna  Winiarska  podczas 
prezentacji  projektu  Opowieści  teremiszczańskie w  trakcie  finału  plebiscytu 
Hajnowianin Roku 2008. Katarzyna i Paweł Winiarscy byli jednymi z nominowanych do 
tytułu  Hajnowiania  Roku 2008.  Po  prezentacji  osoby zainteresowane mogły  otrzymać 
egzemplarz książki Opowieści Teremiszczańskie, która wyszła w nowym nakładzie dzięki 
wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
1.5.2 Przygotowanie nowej wersji spektaklu „Opowieści teremiszczańskie”, 26 lipca 
– 14 sierpnia 
Trzyosobowy  zespół  Uniwersytetu  Powszechnego  przygotował  nową  wersję 
przedstawienia  Opowieści teremiszczańskie. Spektakl, zbudowany z opowieści i pieśni 
zebranych od mieszkańców wsi zaplanowany był początkowo na duży dziewięcioosobowy 
zespół, który tworzyli  zarówno studenci, jak i  twórcy Uniwersytetu oraz asystenci.  Z 
czasem, gdy studenci rozjechali się po Polsce realizując własne plany, niemożliwym stało 
się zebranie całej grupy w jednym terminie na wspólną pracę. Historie jednak zostały i 
trzeba  było  znaleźć  im  nową  formę,  by  mogły  dalej  być  opowiadane.  Nową  wersję 
przygotowały  trzy  osoby  z  zespołu  prowadzącego  Uniwersytet  i  Teatr  w  Stodole: 
Katarzyna  Winiarska,  Joanna  Filarska  i  Paweł  Winiarski. Premiera  drugiej  wersji 
przedstawienia miała miejsce podczas  Święta Teatru w Teremiskach  14 sierpnia 2009 
roku.
1.5.3 Pokaz Opowieści  dla "Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards" z 
Pontedery, 17 września 
17  września  w  Stodole  w  Teremiskach  zagraliśmy  Opowieści  Teremiszczańskie  dla 
przebywających u nas z wizytą   gości:  Thomasa Richardsa, dyrektora "Workcenter of 
Jerzy Grotowski and Thomas Richards" w Pontederze i dwóch młodych aktorów z tegoż 
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centrum a także dla ponad stuosobowej publiczności.
1.5.4  Opowieści  teremiszczańskie   na  Zero  Budget  Festiwal  we  Wrocławiu,  30 
października 
Spektakl  Opowieści  teremiszczanskie  pokazaliśmy  publiczności  zgromadzonej  w  sali 
Apocalypsis  w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu.Zespól teatralny UP udał się do 
Wrocławia na zaproszenie Thomasa Richardsa, dyrektora Workcenter of Jerzy Grotowski 
and  Thomas  Richards mieszczącego  się  we  włoskiej  Pontederze.  Kontynuator  myśli 
teatralnej  Grotowskiego  miał  okazję  widzieć  „Opowieści…” podczas  wrześniowego 
pobytu w Teremiskach.  Zgromadzona na sali publiczność wysłuchała historii powstania 
UP oraz  dowiedziała  się  o  towarzyszących  mu celach,  ideach  i  założeniach.  Z  kolei 
rozmowa na temat spektaklu stała się wstępem do dyskusji o potrzebie dawania szansy 
na czynny udział w kulturze członkom niewielkich społeczności. Zgromadzeni widzowie 
otrzymali egzemplarze książki „Opowieści teremiszczańskie” oraz płyty z ilustrującymi 
działalność UP zdjęciami.

1.6 Festiwal Watch Docs
W marcu 2009 roku już po raz czwarty zorganizowaliśmy w naszym regionie objazdowy 
festiwal filmowy Watch Docs.  Prawa Człowieka w Filmie. Impreza Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka ma na celu rozpowszechnianie idei praw człowieka za pomocą medium 
filmowego. Festiwal objazdowy odbywa się w kilkunastu miastach Polski. U nas pokazy 
odbyły  się  na  Uniwersytecie  Powszechnym  w  Teremiskach,  w  Zespole  Szkół 
Ogólnokształcących  w  Hajnówce  (pokazy  dla  uczniów)  oraz  w  Areszcie  Śledczym  w 
Hajnówce (pokazy zamknięte). 
I dzień Festiwalu, 20 marca 
W  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, rozpoczął się pokazem dla uczniów 7. 
Objazdowy  Festiwal  Filmowy  Watch  Docs.  Prawa  Człowieka  w  Filmie.  Festiwal 
przyciągnął na projekcje grupę licealistów zainteresowanych tematyką praw człowieka. 
Obejrzeliśmy film  Narzeczone  Pustyni,  izraelskiej  reżyserki  Ady  Ushpiz.  Dotyczył  on 
zjawiska poligamii wśród beduińskich plemion żyjących na terenach Izraela.
II dzień Festiwalu, 21 marca 
Trzy  filmy  w ramach  Festiwalu  dotyczącego  łamania  praw człowieka  mogli  obejrzeć 
mieszkańcy Teremisek oraz grupa młodzieży zgromadzeni w Sali  Działań Uniwersytetu 
Powszechnego.  Pierwszym  wyświetlonym  dokumentem  był  Pociąg  ku  świetlanej 
przyszłości francuskiej reżyserki Severine Vanel. Autorka pragnie w nim ukazać problem 
masowej  imigracji  ludności  chińskiej  do Tybetu,  w wyniku  której  ludność tybetańska 
staje się mniejszością etniczną we własnym kraju. Film rosyjskiego reżysera, Aleksieja 
Wakruszewa o małej osadzie na Czukotce pod tytułem Witamy w Enurmino w zabawny, 
ale i przejmujący sposób pokazuje surowe realia życia na wiecznej zmarzlinie. Ostatnim 
dokumentem  był  Czerwony  wyścig  w  reżyserii  Chao  Gan  -  historia  wychowanków 
chińskiej szkoły mistrzostwa sportowego. 
III dzień Festiwalu, 23 marca 
Godzinną dyskusję na temat realiów życia w czasach PRL-u i dzisiaj wywołała projekcja 
filmu  Ballada  o  prawdziwym  kłamstwie Andrzeja  Trzosa-Rastawieckiego.  Więźniowie 
mieli  okazję porozmawiać także o niewydolności instytucji państwowych w oparciu o 
film Zabierz mnie stąd Igora Mołodeckiego. 
Tybet – strefa okupowana, 10 marca 
Parę  dni  przed  festiwalem  poświęconym  prawom  człowieka  wzięliśmy  udział  w 
ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Inna Przestrzeń w rocznicę inwazji 
wojsk chińskich na Tybet.  
Czarno- żółta taśma z napisem Tybet - strefa okupowana zawisła na budynku Biblioteki 
Miejskiej,  Biblioteki  Pedagogicznej  oraz  Muzeum  Białoruskiego  w  Hajnówce.  W 
symbolicznym  geście  solidarności  z  narodem  tybetańskim  okupowaliśmy  przestrzeń 
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miejską Hajnówki w pięćdziesiąta rocznicę wybuchu powstania w Lhasie. Napotkanym 
ludziom opowiadaliśmy o sytuacji w Tybecie i o tym dlaczego 10 marca jest tak ważnym 
dniem.

1.7 Program naukowy w Szkole Podstawowej w Białowieży
Program   zajęć  doświadczalno-dyskusyjnych  skierowany  dla  dzieci  z  klasy  III  Szkoły 
Podstawowej  w  Białowieży.   Prowadzili  go  naukowcy  z  Zakładu  Badania  Ssaków  w 
Białowieży: Iwona i Irek Ruczyńscy oraz Paulina Szafrańska.
1.7.1 Powietrze, 3 marca
W trakcie drugich zajęć doświadczalno-dyskusyjnych w klasie III Szkoły Podstawowej w 
Białowieży bawiliśmy się z dziećmi powietrzem. Zaczęło się od uświadomienia sobie, że 
powietrze to mieszanina gazów, a niezbędny do oddychania tlen - jest tylko jednym z 
nich.  Dużo  radości  wywołały  balonowe  duszki,  które  raz  wyrastały  na  ogrzewanych 
butelkach,  a  drugi  raz  potrafiły  wciągnąć  balon  do  wnętrza  butelki.  Zabawa 
strzykawkami  połączonymi  wężykiem  pozwoliła  dzieciom  poznać  podstawowe  zasady 
pneumatyki. 
1.7.2 Gruszki, 13 maja 
Uczniowie klasy III  pojechali na 2-dniową wycieczkę szkolną do Gruszek,  na północy 
Puszczy  Białowieskiej.  Postanowiliśmy  uatrakcyjnić  im popołudnie  i  wieczór  w  lesie. 
Udało nam się bardzo dokładnie przyjrzeć mrówkom, pająkom i okropnemu kleszczowi. 
Korzystając  z  obecności  i  wiedzy  chiropterologa,  specjalisty  zajmującego  się 
nietoperzami,  udało  nam  się  wykryć  obecność  nietoperzy  nawet  po  zapadnięciu 
ciemności, przy pomocy specjalistycznego urządzenia jakim jest detektor.  
1.7.3 Podróż do Egiptu, 17 czerwca 
Uczniowie klasy  III  podczas  ostatnich  zajęć związanych  z  nauką prowadzonych przez 
Iwonę i Irka Ruczyńskich oraz Paulinę Szafrańską polecieli na wycieczkę do Egiptu, aby 
poznać  jego  tajemnice.  Aby  dowiedzieć  się  jak  najwięcej  o  starożytnym i  obecnym 
Egipcie korzystano z pokazu ilustracji  z  poważnych i  popularnonaukowych książek na 
temat Egiptu oraz osobistych zdjęć, które zrobiła Paulina Szafrańska będąca kilkakrotnie 
w Egipcie. 

1.8 Białowieża Czyta Dzieciom
Uniwersytet  Powszechny  im.  Jana  Józefa  Lipskiego  w  Teremiskach  we  współpracy  z 
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży od maja 2009 prowadzi akcję pod hasłem 
Białowieża Czyta Dzieciom.  Celem akcji,  która nawiązuje do akcji  Cała Polska Czyta 
Dzieciom  prowadzonej  przez  Fundację  ABCXXI,  jest  wspomaganie  rozwoju  dzieci  w 
wieku  przedszkolnym  i  wczesnoszkolnym  poprzez  kształcenie  nawyku  codziennego 
czytania.  Akcja  obejmuje  głośne  czytanie  dzieciom  w  przedszkolu  przez 
wychowawczynie oraz zaproszone osoby oraz udostępnienie rodzicom książek z biblioteki 
przedszkolno-szkolnej  do  wypożyczania  do  domu. Uniwersytet  Powszechny  przekazał 
przedszkolu i szkole w Białowieży na ten cel ponad 200 książek najlepszych wydawnictw. 
Co miesiąc do biblioteczki trafiają kolejne nowe pozycje. Dzieci same proszą rodziców o 
wypożyczanie  kolejnych  pozycji  do  domu.  W  każdy  poniedziałek  o  godz.  12.00  w 
maluchach i o 12.15 w starszakach w przedszkolu w Białowieży zaproszony gość czyta 
dzieciom książkę. 
1.8.1 Dzieciom czyta: Alina Janowska, aktorka , 4 maja 
4 maja w Szkole Podstawowej oraz w przedszkolu w Białowieży zapoczątkowaliśmy akcję 
Białowieża czyta dzieciom. Gościem honorowym była aktorka Alina Janowska.  Dzieci z 
klas 1-2 aktywnie uczestniczyły w czytaniu wierszy Jana Brzechwy cierpliwie ćwicząc 
dykcję i rytm. Młodsze dzieci z uwagą słuchały historii Misia Uszatka i bajki o Trzech 
Świnkach.



1.8.2 Dzieciom czyta: Monika Szabałowska -  Koczuk z Zakładu Badania Ssaków w 
Białowieży, 18 maja 
Przygody Misia  Uszatka i  Legendę  o  Wiśle czytała  dziś  dzieciom  w  przedszkolu  w 
Białowieży Monika Szabałowska- Koczuk, mama Pawełka z grupy maluchów. 
1.8.3 Dzieciom czyta: Joanna Filarska z Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach, 
25 maja 
O grze w skojarzenia, jakiej oddawali się pan Kuleczka, kaczka Katastrofa, pies Pypeć i 
mucha  Bzyk-bzyk  zakończonej  pieczeniem  ciasta  z  jabłkami  czytała  dzieciom  w 
przedszkolu w Białowieży Joanna Filarska, animatorka z Uniwersytetu Powszechnego w 
Teremiskach.  Grupa starszaków wysłuchała  fragmentu  książki  Rogaś  z  doliny Roztoki 
Marii Kownackiej. 
1.8.4  Dzieciom  czyta:  Albert  Waldemar  Litwinowicz,  wójt  gminy  Białowieża,  1 
czerwca 
Kolejny odcinek przygód żywiołowej kaczki Katastrofy i  filozoficznie nastawionego do 
życia psa Pypcia, którzy wraz z muchą Bzyk-bzyk mieszkają z Panem Kuleczką czytał 
maluchom w przedszkolu wójt gminy Białowieża - Albert Waldemar Litwinowicz. Starsze 
dzieci kontynuowały słuchanie opowieści o przygodach Rogasia z doliny Roztoki. 
1.8.5 Dzieciom czyta: Iwona Ruczyńska, biolog z Zakładu Badania Ssaków, 8 czerwca 
O tym,  jak  dzięki  porządkom kaczka  Katastrofa  znalazła  ukochaną  myszę  Wiszę  i  o 
wspólnym jedzeniu pieczonych jabłek przy ognisku czytała maluchom w Przedszkolu w 
Białowieży Iwona Ruczyńska, biolog z Zakładu Badania Ssaków, mama Łukasza z grupy 
maluchów. To już kolejna odsłona książki Wojciecha Widłaka pt.  Pan Kuleczka, którą 
gorąco polecamy wszystkim rodzicom. 
1.8.6 Dzieciom czyta:Teresa Filarska, aktorka z Teatru im. Osterwy w Lublinie, 14 
września 
Teresa Filarska,  aktorka  z  Teatru  im. Juliusza  Osterwy w Lublinie  czytała  maluchom 
historię Marii Kownackiej o Plastusiu a starszakom fragment książki tej samej autorki 
Wesołe przedszkole. 
1.8.7  Dzieciom  czyta:  Danuta  Kuroń,  twórczyni  Uniwersytetu  Powszechnego,  28 
września 
Danuta Kuroń maluchom czytała  Plastusiowy pamiętnik Marii  Kownackiej,  starszakom 
Plastusiowo czyli  o  tym, jak  zrobić  z  plasteliny,  patyczków, kasztanów i  pudełek  od 
zapałek gospodarstwo dla Plastusia. 
1.8.8 Dzieciom czyta: Marcin Morawski ze Straży Granicznej, 12 października 
Marcin  Morawski  zainteresował  dzieci  nie  tylko  lekturą  lecz  także  strojem  bowiem, 
pracownik Straży Granicznej wystąpił przed dziećmi w mundurze. Maluchy wysłuchały 
jednego z opowiadań Wojciecha Widłaka o Panu Kuleczce. Starszaki z kolei przeżywały 
kolejny odcinek przygód Plastusia, bohatera książki Marii Kownackiej. 
1.8.9 Dzieciom czyta: Grażyna Kowalczyk z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN, 19 
października 
Maluchy  spotkały  się  z  Panem  Kuleczką  poznając  początek  jego  wspólnej  historii  z 
kaczką Katastrofą, psem Pypciem i muchą Bzyk-Bzyk a starszaki słuchały jak Tosia lepiła 
Plastusiowi  kolejne  zwierzęta  do  jego  gospodarstwa.  
1.8.10  Dzieciom czyta:  Mateusz  Gutowski,  redaktor  naczelny  "Głosu  Białowieży", 
trener, 2 listopada 
Dalszy  ciąg  przygód  Plastusia  snuł  starszakom  Mateusz  Gutowski,  redaktor  naczelny 
miesięcznika Głos Białowieży, trener klubu LUKS TL Żubr Białowieża.  Maluchy wysłuchały 
przygód Tomka, który po raz pierwszy był w kinie z książki  Opowiadania z piaskownicy 
Renaty Piątkowskiej.
1.8.11 Dzieciom czyta: Iwona Lickiewicz, nauczycielka biologii, 9 listopada 
Czytała dzieciom Iwona Lickiewicz, mama Michałka z maluchów, nauczycielka biologii w 
Zespole Szkół w Białowieży. Przyniosła ze sobą zbiór bajek dla dzieci pt.  Bajeczki na 



dobranoc. Maluchy  wysłuchały  historii  o  małym  smoku,  którego  płacz  ukoiła  dobra 
wróżka, a starszaki opowiadania Pirat i syrenka oraz Przygoda na zakupach. Obie grupy 
przeżywały też bajkę O zajączku, co wyruszył w świat.
1.8.12 Dzieciom czyta: Paulina Szpakowicz, mama Mateusza, 16 listopada 
O tym jak Plastuś spotkał w ogródku krasnoludka i o ich wspólnym obiedzie w domu 
krasnoludka w muchomorze słuchały starszaki. Młodsze dzieci wysłuchały bajki o Jasiu i 
Małgosi oraz o Królewnie Śnieżce. W roli lektora wystąpiła Paulina Szpakowicz, mama 
Mateusza z grupy maluchów. W tym tygodniu do biblioteki przedszkolnej trafiły też dwie 
kolejne  książki  zakupione  przez  nasz  Uniwersytet:  Mały  Chopin Michała  Rusinka, 
literaturoznawcy,  pisarza  i  sekretarza  Wisławy Szymborskiej  oraz  Czarownica  Nanga. 
Baśnie afrykańskie kongijskiego pisarza, poety i dramaturga Kamy Sywor Kamandy.
1.8.13  Dzieciom  czyta:  Tomasz  Samojlik,  autor  książek  o  żubrze  Pompiku,  23 
listopada 
O odkryciu tajemnicy gniazda, które spadło na ziemię czytał dzieciom w przedszkolu w 
Białowieży  Tomasz  Samojlik,  autor  książek  o  żubrze  Pompiku.  Po  pierwszym  tomie 
przygód  Pompika  pt.  Tropy  na  śniegu  i  inne  opowieści  wyszły  właśnie  nakładem 
wydawnictwa  Aksjomat  dwa  nowe  tomy:  Zapach  wiosny  i  inne  historie oraz  Letni 
zmierzch  i  inne  opowieści.  Tomasz  Samojik  jest  pracownikiem  naukowym  Zakładu 
Badania Ssaków PAN w Białowieży, autorem i ilustratorem książek o Pompiku a także 
komiksu pt. Ostatni Żubr.
1.8.14  Dzieciom  czytają:  Sylwia  Laskowska  i  Małgorzata  Makarewicz,  uczennice 
Technikum Leśnego, 7 grudnia 
Do przedszkola w Białowieży przyszły dwie uczennice z Technikum Leśnego. Mundury 
interesowały  dzieci  równie  jak  czytane  historie.  Maluchom  Sylwia  Laskowska  i 
Małgorzata  Makarewicz  przeczytały  dwie  historyjki:  Przygoda  z  Mikołajem i 
Niespodzianka w wigilijny wieczór a starszakom kolejne, ostatnie już rozdziały książki o 
Plastusiu Marii Kownackiej. 

1.9 Muzyka w Przedszkolu
Program rozpoczęliśmy w listopadzie. Co miesiąc odbywać się będą spotkania muzyczne 
prowadzone  przez  Filharmonię  Narodową  z  Warszawy.  Zamierzamy  również  stworzyć 
płytotekę przedszkolną z muzyką klasyczną i tradycyjną dla dzieci.
1.9.1 Gorące rytmy flamenco, 16 listopada 
O upalnej Andaluzji  i  kulturze przybyłych tam w XIV wieku Cyganów dowiedziały się 
dzieci  podczas  koncertu  flamenco  w  wykonaniu  zespołu  Contratiempo.  Koncert 
prowadziła Maria Małanicz-Przybylska, a wystąpili: Jarosław Czajczyński (gitara i śpiew), 
Filip Swinarski (gitara, cajon), Magdalena Faszcza (taniec).
1.9.2 Zabawy z piosenką, 7 grudnia 
Wystąpił kwartet wokalny Il  Canto Minore.  W pierwszych śpiewanych utworach dzieci 
rozpoznawały odgłosy ptaków i innych zwierząt, a ilustrując XVI-wieczną piosenkę Row, 
row,  row,  your  boat  wiosłowały.  Na  zakończenie  spotkania  dzieci  wysłuchały  jednej 
kolędy liczącej 500 lat a Wśród nocnej ciszy zaśpiewały wspólnie z muzykami. 

1.10 Warsztaty bębniarskie
Od  listopada  prowadzimy  warsztaty  bębniarskie  dla  mieszkańców  gminy  Białowieża. 
Uczestniczą w nich przede wszystkim dzieci, dla których organizowane są też zajęcia 
kuglarskie  (szczudła,  żonglerka)  i  młodzież,  ale   przychodzą  na  nie  również  młodzi 
dorośli  a nawet rodzice nastoletnich uczestników. Warsztaty prowadzą  Tomek Bozdek 
Kozdraj,  wieloletni  instruktor  nauki  gry  na  bębnach  i  wykonywania  instrumentów, 
muzyk, członek wielu zespołów oraz jego syn, Barni, też bębniarz.
1.10.1 Zabawy z rytmem, 28 listopada 
Uczestnicy zajęć od swobodnego eksplorowania instrumentów przeszli do nauki najpierw 



prostych a potem bardziej skomplikowanych rytmów afrykańskich. Praca oparta była na 
autorsko opracowanych przez Tomka Kozdraja ćwiczeniach koordynujących dłonie: lewa- 
prawa. Prowadzący zajęcia wyjaśnił także sposób zapisu rytmu. Finałem było wspólne 
wykonanie utworu z wykorzystaniem bębnów, a także rury aborygeńskiej – didgreedoo 
oraz instrumentów perkusyjnych. 
1.10.2 Rytmy Afryki, 12-13 grudnia 
Grupa  uczestników  warsztatów,  długiej  sesji  sobotniej,  w  niedzielę  grała  już  jak 
prawdziwy band. Młodsza grupa mogła spróbować swoich sił  chodząc na szczudłach i 
podczas zabawy z diabolo i flowerstikami. 

2. DZIAŁANIA REGIONALNE - Podlasie

2.1 Teatr w Teremiskach
W drewnianej stodole Kasi i Pawła Winiarskich od 2004 roku prezentowane są spektakle 
teatralne, koncerty,  projekcje filmów, spotkania z ludźmi kultury.  Od czterech lat  w 
długi weekend majowy odbywają się trzydniowe Spotkania Teatralne w Teremiskach. W 
sezonie zimowym wydarzenia  odbywają się w przestrzeni Sali Działań mieszczącej się w 
domu Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach. W roku 2009 odbyło się 20 pokazów.
2.1.1 Podróż do Indii i Nepalu – pokaz slajdów Bogusława Chyły, 25 stycznia 
Bogusław Chyła opowiadał, posługując się wyświetlanymi fotografiami oraz fragmentami 
swoich  filmów,  o  podróży  do  Azji.  Chyła  spędził  pół  roku w Indiach i  Nepalu,  gdzie 
wędrował mało uczęszczanymi szlakami. Fotograficzną opowieść zdominowała relacja z 
Ladaku, gdzie autor zdjęć i filmiku uczestniczył w  buddyjskim święcie klasztoru. 
2.1.2 Spektakl Teatru NN , 31 stycznia 
Zza  sprawą  czarodzieja  słowa  -  Witolda  Dąbrowskiego  mogliśmy  przenieść  się  w 
zapomniany świat sztetl – małych żydowskich miasteczek, których niegdyś było w Polsce 
tak wiele. W wieczór spektaklu  Opowieści z Bramy - Tajbełe i jej demon  publiczność 
wypełniła  salę  działań  Uniwersytetu  Powszechnego  im.  Jana  Józefa  Lipskiego  w 
Teremiskach.  Punkt  ciężkości  spektaklu  stanowiła  wysnuta  z  prozy  Izaaka  Singera 
historia Tajbełe i  ubogiego pomocnika małameda (nauczyciela w chederze). Spektakl 
stał się punktem wyjścia do rozmowy i kontynuowania przez widzów opowieści o Żydach 
z Białowieży, Podlasia, o splątanych i tragicznych losach rodzin.
2.1.3 Pieśni z Polesia, 22 lutego 
Pokazaliśmy film  Takich pieśni sobie szukam.  Krajobraz wciąż jeszcze archaicznej wsi 
poleskiej uwodzi widzów od pierwszych scen, ale najmocniej zachwyca pieśniami. Film 
Jagny  Knittel,  z  którą  po  projekcji  odbyła  się  rozmowa,  opowiada  o  spotkaniach  ze 
śpiewakami  we  wsiach  Perebrody  i  Stari  Koni,  położonych  na  pograniczu  ukraińsko-
białoruskim na Polesiu, gdzie autorka filmu wraz z przyjaciółmi jeździła od lat zbierać 
pieśni.  
2.1.4 Koncert zespołu Dziczka, 14 marca 
W  wypełnionej  po  brzegi  przez  przedstawicieli  wszystkich  pokoleń,  a  także  wielu 
narodowości Sali Działań rozbrzmiewał tradycyjny ukraiński śpiew, a także opowieści o 
przedstawianych  pieśniach. Trudno  nie  docenić  działalności  pięciu  dziewczyn  z 
Warszawy, które pod przewodnictwem Tani Sopiłko założyły zespół, uczą się i koncertują, 
jeżdżą na Ukrainę, aby słuchać i zbierać u źródeł.
2.1.5 Projekcja filmu "Po-lin. Okruchy pamięci"  i spotkanie z reżyserką, 5 kwietnia 
Stracony, zapomniany świat w filmie Po-lin. Okruchy pamięci staje przed naszymi oczami 
żywy.  Jolanta  Dylewska  zbudowała  swój  film  z   archiwalnych  amatorskich  filmów 
kręconych w latach 30. przez Żydów z Ameryki, którzy przyjeżdżali do Polski odwiedzić 
rodziny. Zderzyła te materiały ze współczesnymi obrazami zapisanych miejsc, kamerę 
stawiając często w tym samym miejscu, w którym mogła ona stać wtedy. Autorka filmu 
rozmawia też z ostatnimi, którzy pamiętają swoich żydowskich sąsiadów. 



2.1.6 Bretońska podróż na Wschód, projekcja filmu Głaz - od cudownego błękitu do 
wielkiej  zieleni i  spotkanie  z  autorami Marilią  Petit  i  Christophem Massotem,  27 
kwietnia 
Zgromadzeni widzowie zobaczyli film będący relacją z podróży dwójki Bretończyków do 
Białowieży, bogatą w obrazy i opisy Puszczy i uzupełnioną komentarzami. Jego projekcja 
była  okazją  do  spotkania  dwóch  ważnych  grup.  Autorów filmu,  którzy  przyjechali  z 
Bretanii  na rowerach  po  to,  by  móc obcować z  naturą i  móc przekazać  innym,  jak 
wygląda Puszcza Białowieska, bo jej dobro uważają za sprawę całego świata i czują się 
za nie odpowiedzialni. Oraz mieszkańców Puszczy Białowieskiej, którzy mieszkają tu od 
zawsze i widzą sprawę z codziennej perspektywy. 
2.1.7 IV Spotkania Teatralne w Teremiskach, 30 kwietnia – 2 maja 
Ideą Spotkań Teatralnych, organizowanych przez nas od 4 lat, jest wymiana doświadczeń 
i umiejętności teatralnych między grupami młodzieży nieprofesjonalnie zajmujących się 
teatrem  oraz  prezentacja  spektakli  w  wykonaniu  tych  grup  oraz  zaproszonych 
profesjonalnych zespołów przed publicznością. W roku 2009 Spotkania adresowane były 
do dzieci i młodszej młodzieży. Odbyły się warsztaty tańca czeczeńskiego prowadzone 
przez grupę dzieci czeczeńskich pod opieką Neli i Daniela Brzezińskich (animatorów ze 
Stowarzyszenia Praktyków Kultury oraz aktorów  Teatru Wiejskiego Węgajty), warsztaty 
sztuki ulicy prowadzone przez grupę młodych animatorów z Teatru Form Czarno-Białych 
Plama z Suwałk oraz warsztaty ruchowe kierowane przez młodzież z grupy  Tańcząca 
Linia, prowadzonej na naszym Uniwersytecie przez Elżbietę Rojek. Wśród uczestników 
znalazły się też dzieci z innego programu naszego Uniwersytetu – Pracowni Białowieskiej 
„Skąd-dokąd”.
Dzień I i II, 30 kwietnia – 1 maja 
Taniec żydowski oraz pieśni ukraińskie i rosyjskie rozpoczęły w czwartek 4. Spotkania 
Teatralne  w  Teremiskach.  W  piątek  młodzież  i  dzieci  czeczeńskie  z  Ośrodka  dla 
Uchodźców  w  Warszawie,  grupa  młodych  animatorów  z  Teatru  Form  Czarno-Białych 
Plama z  Suwałk,  młodzież  z grupy Tańcząca Linia  oraz  Pracowni  Białowieskiej  wzięli 
udział w warsztatach ruchowych prowadzonych przez Elę Rojek, w warsztatach tańca 
czeczeńskiego  i  machania  poi  oraz  stawiali  swoje  pierwsze  kroki  na  szczudłach. 
Wieczorem w Teatrze w Stodole odbył się pokaz  Opowieści z Doliny Terek, spektaklu 
przygotowanego  przez  dzieci  czeczeńskie  pod  kierunkiem  Stowarzyszenia  Praktyków 
Kultury. W domu Uniwersytetu do późna w nocy trwały zabawy i tańce. 
Parada 2 maja
W rytm podawany przez bęben wyruszyła w sobotę parada przez Teremiski. Na czele 
pochodu  ogromne  susy  sadziła  kolorowa  postać  na  szczudłach.  Parada,  do  której 
dołączali kolejni widzowie, po przejściu przez wieś, zatrzymała się pod Stodołą, gdzie 
grupa tancerzy poi  dała wspólny popis. W Stodole natomiast odbył się pokaz tańców 
czeczeńskich  w  wykonaniu  grupy  czeczeńskiej  oraz  pokaz  uczestników  warsztatów. 
Punktem kulminacyjnym wieczornego wydarzenia był  fire show przed Stodołą.  Pięciu 
aktorów Teatru Form Czarno-Białych "Plama" dało niezwykły popis tańca z ogniem. 
2.1.8 Etniczny klimat w Teremiskach, 8 maja 
Spotkanie z twórcami programu Etniczne Klimaty: Waldemarem Jandą - autorem cyklu i 
jego  koordynatorem  oraz  Brianem  Scottem  -  reporterem  i  narratorem  programu,  z 
pochodzenia  Gujańczykiem.  Obecni  byli  również  pozostali  twórcy  programu:  Darek 
Pawelec  -  operator  oraz  Piotr  Pelechacz,  dźwiękowiec.  Obejrzeliśmy  dwa  filmy  z 
dorobku programu: o wymierającym narodzie Karaimach oraz o białoruskim festiwalu 
rockowym Basowiszcza. Wrażenie drugiego filmu potęgował fakt obecności na sali wielu 
bohaterów filmu.

2.1.9 Potańcówka, 6 czerwca 
Melodia oberka witała schodzących się do Stodoły na potańcówkę, a na hasło para za 

http://www.etniczneklimaty.com/
http://teremiski.edu.pl/content/category/13/35/84/
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http://www.teatr-plama.art.pl/
http://www.teatr-plama.art.pl/
http://free.art.pl/teajty/pliki/tresc.php?go=5
http://www.praktycy.org/


parą!  żywo  ruszyło  w  tany  kilkanaście  par.  Na  deskach  Stodoły  przy  dźwiękach 
tradycyjnych melodii tańczono polki i oberki. Grały i uczyły tańca na przemian dwie pary 
muzyków.  Agnieszka  (bębenek)  i  Mateusz  Niwińscy  (skrzypce),  członkowie  kapeli 
Powiślackiej związani z warszawskim Domem Tańca zajmują się szeroko pojętą kulturą 
tradycyjną. Olga Chojak (bębenek obręczowy i śpiew) i Bartek Tomaszewski (skrzypce) 
tworzą Kapelę Wnuki. Na basach z obiema składami grał Michał Maziarz, członek zespołu 
Gdziebasy z Krakowa oraz student Szkoły Działania naszego Uniwersytetu.
2.1.10 Śniła mi się Hana... , 11 czerwca 
O przekraczaniu granic dosłownych i symbolicznych oraz o doświadczeniu i fascynacji 
pograniczem słuchaliśmy podczas  spotkania  z  reżyserem Mikołajem Wawrzeniukiem i 
scenarzystą  Michałem  Androsiukiem.  Przed  spotkaniem  odbyła  się  projekcja  dwóch 
filmowych  reportaży  Wawrzeniuka.  Pierwszy  z  nich  Śniła  mi  się  Hana... powstał  z 
połączenia  historii  o  miłości  Białorusina  i  Żydówki  w  przedwojennej  Narewce  oraz 
opowieści  o  działalności  Kasi  Bielawskiej  na  rzecz  zachowania  dziedzictwa  kultury 
żydowskiej  w  Narewce.  Drugi  reportaż,  Za  beczkę  miodu  przedstawia  absurdy 
wytyczania granicy Związku Radzieckiego na przykładzie podlaskiej wsi Opaka. Spotkanie 
zakończyło się projekcją jeszcze jednego reportażu Mikołaja Wawrzeniuka o malarzu i 
muzyku podlaskim Aleksandrze Łosiu Ikonostas i muzyka. 
2.1.11 Wystawa Teatru w Stodole w budynku gminy Białowieża, 10 lipca
Na zakończenie sezonu 2008-2009 w budynku gminy Białowieża zawisła wystawa zdjęć i 
plakatów z wybranych wydarzeń z Teatru w Stodole. 
2.1.12 Spotkanie przy pieśniach pogranicza, 1 sierpnia 
Pieśni  litewskich,  ukraińskich,  cygańskich,  żydowskich,  polskich  i  tutejszych, 
białoruskich, można było posłuchać w Stodole. Pieśniami pogranicza dzieliła się z nami 
młodzież z Pracowni Kronik Sejneńskich z Ośrodka Pogranicze sztuk, kultur, narodów w 
Sejnach, która gościła u nas przez ostatnie dwa tygodnie. Bożena Szroeder, animatorka 
grupy i  reżyserka spektaklu  Kroniki Sejneńskie opowiadała o treści  pieśni,  sensie ich 
zbierania i przekazywania.
2.1.13 Święto Teatru w Teremiskach, 14 sierpnia 
Opowieści i pieśni ze świata, który na naszych oczach odchodzi, były osią Święta Teatru 
w  Teremiskach,  odbywającego  się  z  okazji  jego  piątych  urodzin.  Opowieści  
Teremiszczańskie i  Kroniki Sejneńskie przeniosły widzów do przedwojennych, gwarnych 
wieloma  językami  i  modlitwami  Sejn  i  do  dawnych  Teremisek,  w  których  wszyscy 
rozmawiali po białorusku, katolicy też. Przybyłych do Teremisek na Święto Teatru gości 
witały  ogromne zdjęcia  przybite  na płotach  we wsi.  Podążając  w głąb podwórka do 
Stodoły można było oglądać kolekcję ręcznie malowanych plakatów z różnych imprez. 
Podsumowaniem  wieczoru  była  potańcówka  przy  dźwiękach  skrzypiec,  dud,  basów  i 
bębna obręczowego. Grał i prowadził tańce suwalski zespół Kapela w Składzie. W starej 
oborze  można  było  oglądać  prezentację  zdjęć  ze  wszystkich  wydarzeń,  jakie  miały 
miejsce przez pięć lat w Teatrze w Stodole.
2.1.14  Pokazy  dla  "Workcenter  of  Jerzy  Grotowski  and  Thomas  Richards"  z 
Pontedery, 17 września 
W teremiszczańskiej Stodole, mimo że to był czwartek, stawiło się dobrze ponad sto 
osób  żeby  obejrzeć  niecodzienny  pokaz  dwóch  przedstawień  przygotowanych  w 
minionym roku na naszym Uniwersytecie: Czarną sukienkę i Opowieści Teremiszczańskie 
2. Dla nas pokaz niecodzienny, bowiem gościem wśród publiczności był Thomas Richards, 
dyrektor "Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards" w Pontederze i dwóch 
młodych  aktorów  z  tegoż  centrum,  którzy  przez  trzy  dni  gościli  na  naszym 
Uniwersytecie.  Podczas  przerwy  zgromadzeni  widzowie  mogli  zobaczyć  prezentację 
zdjęć z wydarzeń w Teatrze w Stodole z minionych pięciu lat, a na zakończenie wieczoru 
amatorski 10 - minutowy film o Teremiskach stworzony przez Bogusława Chyłę i Dorotę 
Borodaj z zespołu naszego Uniwersytetu.



2.1.15 Bracia Kaufman z Białegostoku - prekursorzy kina, prezentacja Daniela Birda, 
25 października 
Mało  kto  dzisiaj  wie,  że  słynny  reżyser  Dziga  Wiertow,  twórca  wciąż  wyświetlanego 
Człowieka z kamerą i  teorii  Kina -  Prawdy,  pochodził  z  rodziny białostockich Żydów. 
Naprawdę nazywał się Denis Kaufman a jego dwaj bracia Borys i Michaił Kaufmanowie 
byli  operatorami  wielu  znanych  filmów.  Historii  ich  losów,  wędrówki  po  świecie  i 
przedsięwzięć  filmowych  mogliśmy  wysłuchać  w  niedzielny  wieczór  na  naszym 
Uniwersytecie.  Osią  wykładu  brytyjskiego  reżysera  i  filmoznawcy  Daniela  Birda  było 
sześć miast, w których bracia przebywali. 
2.1.16 Projekcja filmu "Płoszcza" , 28 listopada 
Pokaz  nakręconego  całkowicie  potajemnie  filmu  Płoszcza/Plac  Kalinowskiego  Jurija 
Chaszczewadzkiego.  Przychodzących  gości  witała,  przebywająca  w  tym  czasie  na 
Uniwersytecie, młodzież z grupy Wielkie Księstwo Litewskie, która śpiewała białoruskie i 
litewskie  pieśni.  Pogodnego  klimatu  nie  dało  się  utrzymać  po  projekcji  filmu,  który 
opowiada o wydarzeniach z okresu wyborów prezydenckich na Białorusi w 2006 roku i 
daje przygnębiający obraz sytuacji na Białorusi w ogóle. 
2.1.17 Artyści żydowscy z Białegostoku, prezentacja Joanny Tomalskiej, 6 grudnia 
Joanna  Tomalska  przywraca  pamięć  zapomnianym  artystom  odkrywając  ich  losy  i 
twórczość. W czasie spotkania na naszym Uniwersytecie opowiadała o nich pokazując 
prezentację,  złożoną z  nielicznych reprodukcji  obrazów i  wielu  pustych kart  tylko z 
nazwiskami,  zatytułowaną  Dramat  i  zapomnienie.  Artyści  żydowscy  z  Białegostoku. 
Mówiła między innymi o  Maksie Weberze, którego Amerykanie uznają za pierwszego 
artystę  nowoczesnego oraz  o  Izraelu  Bekerze,  synu kantora Wielkiej  Synagogi  i  jego 
cyklu poświęconemu Białemustokowi. 

2.2 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z PODLASKIMI BIAŁORUSINAMI
Wspólne projekty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych Białorusinów z Podlasia 
organizujemy  razem z  ze  Stowarzyszeniem Na  Rzecz  Dzieci  i  Młodzieży  Uczącej  się 
Języka Białoruskiego ABBA. Jeden z nich pt. Wielkie Księstwo Litewskie prowadzony jest 
również we współpracy z partnerem litewskim – Domem Kultury Litewskiej w Puńsku. 
Również w tym roku nasza Fundacja była partnerem dla Związku Młodzieży Białoruskiej 
biorąc udział w organizowanym przez nich corocznie festiwalu Bardausaja Vosień (Jesień 
Bardów). 

2.2.1 Kroniki Podlaskie
Wzorem Kronik Sejneńskich  i Opowieści Teremiszczańskich,  grupa młodych zajmuje się 
zachowaniem  historii  podlaskich  rodzin,  bo  –  jak  uzasadnia  autorka  projektu  Alina 
Wawrzeniuk -  tylko świadomy swoich korzeni  człowiek może być pełnowartościowym 
obywatelem współczesnego świata. W projekcie biorą udział  uczniowie starszych klas 
szkoły  podstawowej  i  gimnazjum  oraz  liceum.  Młodzież  zbiera  materiały  od  sowich 
rodziców i dziadków dotyczące historii ich rodzin na przestrzeni kilku pokoleń szukając 
dla nich artystycznego wyrazu. 
2.2.1.1 Pierwsze warsztaty w Teremiskach, 3-5 lutego 
Jakim  przekształceniom  ulega  historia  w  trakcie  ustnego  przekazywania?  Warsztat 
rozpoczął  pracę grupy nad  Kronikami  Podlaskimi  -  projektem związanym z  pamięcią 
miejsca  i  historią  mówioną.  W  trakcie  pobytu  w  Teremiskach  grupa  młodzieży  z 
Białegostoku miała  także okazję spotkać się  z  dziećmi biorącymi udział  w zajęciach 
Pracowni Białowieskiej, prowadzonymi przez Uniwersytet Powszechny. Nauczyliśmy się 
pieśni litewskiej, a także litewskich tańców. 
2.2.1.2 Drzewa genealogiczne, 25 -27 września 
Młodzież rysowała drzewa genealogiczne własnych rodzin, omawiała zebrane materiały, 
porządkowała je i  wpisywała  na mapy.  Ponadto odbyły  się  warsztaty z Iloną Karpiuk 
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przygotowujące  uczestników  projektu  Kroniki  Podlaskie  do  zbierania  wywiadów. 
Młodzież spotkała się też z reżyserem Mikołajem Wawrzeniukiem, który zaprezentował 
kilka swoich filmów. 
2.2.1.3 Warsztaty z mimem, 16-18 października 
W piątkowy wieczór wysłuchaliśmy kolejnych, zebranych przez Darię, Kasię, Olę i Lidkę, 
historii  dotyczących  ich  rodzin  i  bliskich.  Przypomnieliśmy  sobie  poznane  wcześniej 
pieśni i rozpoczęliśmy naukę nowych, nagranych przez Lidkę. W sobotę ćwiczyliśmy pod 
kierunkiem Mieczysława Giedrojcia,  aktora  Teatru  Małych  Form z  Bydgoszczy,  mima. 
Odpoczęliśmy oglądając etiudę w wykonaniu naszego mistrza. 
2.2.1.4 Terenowy objazd Hajnowszczyzny, 18- 20 grudnia 
O tradycji architektonicznej podlaskich chałup oraz cerkwi i zabudowie wsi opowiadał 
młodzieży Doroteusz Fionik z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach podczas objazdu 
po wsiach powiatu hajnowskiego.  Terenowe zajęcia z animatorem kultury białoruskiej 
odbyły się  w ramach kolejnej  sesji  w Teremiskach.  W związku z grudniową rocznicą 
odbyło się  z  Danutą Kuroń poświęcone stanowi  wojennemu, połączone z  oglądaniem 
filmu Kroniki  wojenne.  Zaprosiliśmy również  młodzież  do  wzięcia  udziału  w 
internetowym  forum  dyskusyjnym  Między  Nami  Kulturami,  które  ruszy  w  styczniu. 
Wezmą w nim udział uczestnicy warsztatów prowadzonych w ramach międzykulturowych 
projektów naszego Uniwersytetu oraz grupy z ośrodków zajmujących się podobnego typu 
edukacją a także animatorzy i prowadzący te warsztaty. W narzędzie porozumiewania 
się  i  wymiany  myśli,  jakim  jest  forum  wprowadzała  młodzież  Paulina  Macianis, 
doświadczona administratorka for, studentka Szkoły Działania UP, która jest twórczynią i 
administratorem forum Między nami Kulturami. 

2.2.2  Koncert  Wiktara  Szałkiewicza  w  ramach  Festiwalu  Bardauskaja  Vosień,  24 
października 
Wiktar Szałkiewicz, białoruski pieśniarz, poeta i aktor, wystąpił w Teremiskach w ramach 
odbywającego się w tych dniach XVI Festiwalu Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki 
Autorskiej  -  Jesień  Bardów organizowanego  przez  Związek  Młodzieży  Białoruskiej.. 
Wysłuchaliśmy też pieśni komentujących współczesność. Szałkiewiczowi towarzyszył na 
pianinie Anatol Kandyda, a ich koncert poprzedził występ Jury Nestarenko. 

2.2.3 Wielkie Księstwo Litewskie
2.2.3.1 Tańce, śpiewy i historia, 2-4 lutego 
Na pierwsze spotkanie cyklu Wielkie Księstwo Litewskie – nasze wspólne dziedzictwo do 
Teremisek przyjechało jedenaścioro dzieci z zespołu  Puniukai, pracującego przy Domu 
Kultury Litewskiej w Puńsku oraz dziesięcioro dzieci ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i  
Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA. Pod opieką Asty Pieczulis  i  Aliny 
Wawrzeniuk  uczyły  się  tańców,  pieśni,  haftów  oraz  uczestniczyły  w  zajęciach 
dotyczących wspólnej historii Białorusinów i Litwinów i Polaków. Zajęcia pierwszego dnia 
rozpoczęło wspólne śpiewanie pieśni litewskich Šių Naktelį, Ant Kalno Gluosnys i Saulutè 
Tekejo oraz taniec  Ojra. Akcent akademicki stanowiło spotkanie z profesorem Olegiem 
Łatyszonkiem pod tytułem  Początki  Wielkiego  Księstwa Litewskiego i  Białej  Rusi.  Po 
kolacji  odbył  się  warsztat  haftów  białoruskich.  Drugie  spotkanie  z  profesorem 
Łatyszonkiem poświęcone było symbolowi Pogoni, wspólnemu Białorusinom (Pahonia) i 
Litwinom  (Witis).  Pomiędzy  tańcami  i  śpiewami  dzieci  wyszywały  symbole  (mocnej 
rodziny, świecy gromnicznej, dziecka, przodków) i wyplatały paski.
2.2.3.2 Międzykulturowa gra terenowa, 2-4 października 
Dzieci białoruskie z Białegostoku i litewskie z Puńska oraz teremiszczańskie wzięły udział 
w terenowej grze edukacyjnej prowadzonej przez Katarzynę i Pawła Winiarskich.  Gra 
dotyczy  dziedzictwa  kulturowego  Podlasia.  Wędrując  po  wsi  uczestnicy  odkrywali 
kolejne karty, które opisywały obiekty, przy których stali oraz miejsca, w których się 
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znaleźli.  Podczas sesji  Alina Wawrzeniuk uczyła białoruskich  piosenek, Elżbieta Rojek 
piosenek żydowskich i łemkowskich a Asta Pieczulis litewskich tańców. Grupa pojechała 
do Białymstoku na przedstawienie  Pińska Szlachta Poleskiego Teatru Dramatycznego z 
Pińska.
2.2.3.3 Pieśni, tańce i Jan Józef , 27-29 listopada 
Pierwszego  wieczoru  dzieci  białoruskie  zaczęły  od  przypomnienia  sobie  pieśni  z 
poprzednich  spotkań.  Dzieliły  się  też  kolejnymi  zebranymi  historiami  rodzinnymi  i 
oglądały stare zdjęcia a na koniec obejrzały, nagrodzony Oscarem, film Kola w reżyserii 
Jan Sveraka z 1996 roku. Następnego dnia grupa wspólnie z dziećmi litewskimi, które 
dojechały z Puńska, wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez Elżbietę Rojek ze 
Stowarzyszenia  Teatralnego  Chorea,  która  na  stałe  współpracuje  z  naszym 
Uniwersytetem.  Wieczorem  dzieci  wzięły  udział  w  projekcji  filmu  Płoszcza/Plac 
Kalinowskiego opowiadającego o wydarzeniach z okresu wyborów na Białorusi w 2006 
roku. W niedzielę zajęcia z tańców litewskich poprowadziła Asta Pieczulis, opiekunka 
grupy z  Puńska.  Danuta  Kuroń opowiedziała  natomiast  młodzieży o patronie  naszego 
Uniwersytetu – Janie Józefie Lipskim, ilustrując to fragmentami filmu KOR i omówiła 
jego esej Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. 

2.2.4 Seminarium Białoruskie
Seminarium białoruskie było kontynuacją dyskusji  rozpoczętej podczas IV Sympozjonu 
„Warto rozmawiać o kulturze”, który w październiku 2008 roku odbył się w Teremiskach 
pod hasłem Inny, Obcy , Swój. Podczas debaty zorganizowanej przez Ośrodek Pogranicze 
sztuk, kultur, narodów  z Sejn i  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Ilona 
Karpiuk powiedziała: Jestem Białorusinką, Polska jest moją ojczyzną. To zdanie stało się 
inspiracją  do  otworzenia  na  Uniwersytecie  Powszechnym  im.  Jana  Józefa  Lipskiego 
seminarium poświęconego historii i problemom pogranicza polsko-białoruskiego.
2.2.4.1  Wielkie  Księstwo  Litewskie  -  nasze  wspólne  dziedzictwo,  wykład  prof. 
Andrzeja Romanowskiego, 16 stycznia 
2.2.4.2 Projekcja filmu Bohater i spotkanie z reżyserką Agnieszką Arnold.
2.2.4.3  Spotkanie  z  twórcami  programu  etniczne  Klimaty  Waldemarem  Jandą  i 
Brianem Scottem, 8 maja 
2.2.4.4 Czy partnerstwo Wschodnie jest szansą na rzeczywistą zmianę w relacjach 
Unii  Europejskiej  z  Białorusią?  Spotkanie  z  Grzegorzem  Gromadzkim,  dyrektorem 
programu  współpracy  międzynarodowej   Fundacji  Batorego,   19  czerwca  

2.2.5 Warsztaty letnie
2.2.5.1 Tutaj się urodziłem – ja naradziusia tut I,  28 czerwca - 4 lipca 
Piosenki  do  wierszy  Leanida  Drańko-  Majsiuka ze  zbiorku  Cacacznaja  krama  (sklep  z 
zabawkami)  z  muzyką  autorstwa  Zmiciera  Wajciuszkiewicza  i  Anny  Babik  mogliśmy 
oglądać 4 lipca w Stodole w Teremiskach. Wiersze, które zostały wybrane do spektaklu 
są satyrą polityczną na sytuację na Białorusi. Spektakl był wynikiem pracy młodzieży 
białoruskiej  z  Podlasia  podczas  odbywających  się  w  Teremiskach  warsztatów 
etnograficznych  Tutaj  się  urodziłem –  ja naradziusia  tut.  Warsztaty  prowadziły  Alina 
Wawrzeniuk i Ilona Karpiuk. 
2.2.5.2 Tutaj się urodziłem – ja naradziusia tut II, 6-11 lipca 
Dzieci (w wieku 9- 12 lat) uczyły się haftowania, szycia pasków, śpiewania, litewskich 
tańców.  Wzięły  udział  w  warsztatach  lepienia  pierogów  i  warsztatach  wycinanek  w 
skansenie Sioło Budy. W ramach działań plastycznych malowały obrazy na płótnie, które 
potem  zawisły  na  ścianach  Uniwersytetu  a  także  wykonały  makietę  Teremisek. 
Ostatniego dnia odbyło się spotkanie z mieszkającym za płotem Uniwersytetu, Adamem 
Wajrakiem. 
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3. Współpraca z Pracownią Kronik Sejneńskich z Ośrodka „Pogranicze sztuk, kultur, 
narodów” w Sejnach. Warsztaty „Kronik” w Teremiskach, 20 lipca – 4 sierpnia 
29 lipca w domu Uniwersytetu odbył się wewnętrzny pokaz przedstawienia będącego 
efektem pracy młodzieży z grupy Kronik Sejneńskich na warsztatach z Mieczysławem 
Giedrojciem,  mimem i  klaunem z  Teatru  Małych  Form  z  Bydgoszczy.  Przez  trzy  dni 
młodzież  pracowała  nad  ekspresją  ciała  przechodząc  od  prywatności  do  aktu 
teatralnego. Efekt tej pracy zaprezentowała w przedstawieniu opartym na opowiadaniu 
Czechowa  Śmierć  urzędnika.  Grupa  młodzieży  z  Ośrodka  Pogranicze  sztuk,  kultur, 
narodów z Sejn gości w Teremiskach od 20 lipca do 4 sierpnia pracując nad spektaklem 
przygotowywanym pod kierunkiem Bożeny Szroeder. Poza warsztatami z Mieczysławem 
Giedrojciem młodzi uczą się pieśni białoruskich z Aliną Wawrzeniuk ze Stowarzyszenia na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA oraz dykcji z Teresą 
Filarską z Teatru Juliusza Osterwy z Lublina. 

4. DZIAŁANIA OGÓLNOPOLSKIE

4.1 Program akademicki Szkoła Działania 
Szkoła  Działania to  roczny  kurs  dla  młodzieży  w  wieku  studenckim  zainteresowanej 
działaniem  społecznym,  animacją  środowisk  lokalnych  i  animacją  kultury.  Zajęcia 
teoretyczne  odbywają  się  w  siedzibie  Fundacji  Edukacyjnej  Jacka  Kuronia  (która 
prowadzi Uniwersytet Powszechny w Teremiskach) w Warszawie, a zajęcia praktyczne na 
Uniwersytecie Powszechnym w Teremiskach. 
Pierwsza sesja, 27-28 lutego 
Wykładem  pt.  Ideały  inteligencji polskiej prof.  Jerzy  Jedlicki  zainaugurował  rok 
akademicki 2009/2010. Pierwsza sesja grupy studentów pochodzących całej Polski odbyła 
się w legendarnym mieszkaniu Jacka Kuronia na Żoliborzu. Prof. Magdalena Środa mówiła 
czym jest  etyka  rozpoczynając  swój  cykl  rocznych  spotkań,  dr  Adam Leszczyński  w 
wykładzie Czy Polska jest krajem zacofanym-inteligencja i mit modernizacji przedstawił 
historyczny kontekst i główne wątki debaty o potrzebie modernizacji w Polsce, a dr Jan 
Piotr Laskowski, dyrektor Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia, 
wraz z nauczycielami i uczniami opowiadał o powołanej przez siebie szkole, Katarzyna 
Górniak otworzyła swój cykl spotkań poświęcony działaniu organizacji pozarządowych, 
Katarzyna i  Paweł  Winiarscy wprowadzili  w idee Uniwersytetów Ludowych i  tradycję 
polskiej oświaty nieformalnej, z Danuta Kuroń omówiła cele i program Szkoły Działania.
Druga sesja, 27-28 marca 
Profesor Jerzy Pilch mówił o funkcjonowaniu w Danii Uniwersytetów Ludowych i o ich 
wpływie  na  narodowe i  ekonomiczne  odrodzenie  kraju,  a  także  na  powstanie  ruchu 
Uniwersytetów na całym świecie. Gośćmi marcowej sesji byli ponadto redaktor Zeszytów 
Literackich Barbara Toruńczyk, która opowiadała o środowisku komandosów; redaktor 
Polityki Adam Szostkiewicz  mówił  o  problemie autorytetu  we współczesnym świecie; 
Anna Blumsztajn przedstawiła pracę Fundacji Komeńskiego na rzecz zwiększenia dostępu 
do  edukacji  przedszkolnej  dzieci  w  Polsce,  a  Katarzyna  Górniak  kontynuowała 
seminarium poświęcone działaniu organizacji pozarządowych. Ponadto podzieliliśmy się 
na zespoły zadaniowe, które rozpoczęły prace nad zbieraniem materiałów do Raportu o 
stanie gminy oraz będą przygotowywały się do pracy z dziećmi i  radami sołeckimi w 
Białowieży. 
Sesja w Teremiskach, 30 marca – 5 kwietnia 
Od  wieszania  plakatów,  poprzez  prace  w  domu  i  wokół  domu,  na  spotkaniach  z 
mieszkańcami i udziale w zajęciach kończąc - tydzień spędzony przez studentów Szkoły 
Działania w Teremiskach obfitował w różne formy aktywności. Studenci mieli okazję nie 
tylko współtworzyć sobotnie zajęcia  Pracowni Białowieskiej, ale także uczestniczyć w 
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otwarciu sezonu w Stodole, którego pierwszym wydarzeniem była projekcja filmu Po-lin. 
Okruchy pamięci. Jolanty Dylewskiej. Ponadto w piątek rozegraliśmy pierwszy wiosenny 
mecz piłki nożnej z chłopakami z Teremisek. 
Trzecia sesja, 24-25 kwietnia 
Młodzie ludzie powinni czytać stoików, powiedziała prof. Magdalena Środa, prowadząc 
długi przegląd różnych stanowisk filozoficznych podczas wykładu Szczęście i sens życia 
oraz  Normy i powinności. Maciej Gdula z  Krytyki Politycznej przedstawiał swój punkt 
widzenia  na  najważniejsze  problemy  współczesności.  Jako  termin  dobrze  spajający 
różne  bieżące  trudności  obrał  pojęcie  granicy.  Podczas  zajęć  Katarzyny  Górniak 
przedstawione zostały wyniki poszukiwań związanych z Raportem o gminie Białowieża, 
których  druga  część  dotyczyła  instytucjonalnych  podstaw  działania  organizacji 
pozarządowych. Paweł Gałkowski rozpoczął cykl zajęć z retoryki. Sesję zamknęła Danuta 
Kuroń  wykładem  Sposoby  organizowania  się  do  działania  i  źródła  finansowania  tych 
działań. 
Czwarta sesja, 23-24 maja 
Projekcją  filmu  Niebieskoocy Bertrama Veerhaga  z  1997 roku rozpoczęła  się  majowa 
sesja  Szkoły  Działania.  Filmowi,  który  dokumentuje  przebieg  zajęć 
antydyskryminacyjnych prowadzonych od lat przez Jane Elliot w Stanach Zjednoczonych, 
towarzyszyła  rozmowa  o  mechanizmach  dyskryminacji  i  etycznym  kontekście 
przeprowadzanych  ćwiczeń,  prowadzona  przez  Monikę  Rogowską.  Wieczór  dopełnił 
wykład premiera Tadeusza Mazowieckiego o środowisku Klubu Inteligencji Katolickiej. O 
tym jaka jest różnica między fundacją a stowarzyszeniem, mieliśmy okazję przekonać 
się  na  kolejnych  zajęciach  Katarzyny  Górniak.  Co  jest,  a  co  nie  jest  argumentem 
dowodziliśmy  wykonując  ćwiczenia  podczas  spotkania  z  teorią  argumentacji.  Sesję 
zamknęła opowieść Danuty Kuroń o pracy na żoliborskiej Cytadeli  Południowej, która 
jest drugim, po Teremiskach, miejscem działań Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia. 
Sesja w Teremiskach, 29-30 maja 
Majowa sesja praktyczna Szkoły Działania w Teremiskach rozpoczęła kolejny etap pracy 
nad raportem o gminie Białowieża. Studenci wraz z prowadzącą program Danutą Kuroń 
mieli  okazję  spotkać  się  z  przewodniczącym  Rady  Gminy  panem  Janem  Gwajem, 
przedstawić plan działań i porozmawiać. W trakcie sesji rozpoczęli przygotowania do 
zinwentaryzowania  puszczańskich  wsi  -  podczas  objazdu  Pogorzelec,  Teremisek  i 
Czerlonki sporządzili pierwsze mapy rozmieszczenia gospodarstw. 
Obóz badawczy w Teremiskach, 14 września – 27 września 
Studenci  Uniwersytetu  Powszechnego  im.  Jana  Józefa  Lipskiego  w  Teremiskach 
zajmowali się tym razem inwentaryzacją trzech wiosek (Teremiski, Pogorzelce, Budy) i 
dwu  osad  (Czerlonka,  Grudki)  położonych  w  gminie  Białowieża. Informacje  zbierali 
metodą zwiadu (opisując wszystko, co da się zobaczyć gołym okiem)) i nanosili je na 
plany. Opracowane zostały metryczki miejscowości, które były podstawą do rozmów z 
ludźmi reprezentującymi lokalne instytucje. Dwutygodniowy obóz jest drugim etapem 
przygotowywania  przez  studentów  pracy.  Pierwszy  polegał  na  zbieraniu  danych 
zastanych. Integralną częścią obozu był cykl zajęć z retoryki i argumentacji prowadzony 
przez  Pawła  Gałkowskiego  (z  Uniwersytetu  Adama Mickiewicza  w Poznaniu),  podczas 
których studenci pracowali w oparciu o dokumenty dotyczące sytuacji obszaru gminy 
Białowieża  i  Puszczy  Białowieskiej.  Podczas  obozu  miała  również  miejsce  sesja  z 
Thomasem Richardsem z Workcenter of Jerzy Grotowski i Thomas Richards z Pontedery. 
Pobyt w Teremiskach dopełniło spotkanie z młodzieżą ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA i nauka białoruskich piosenek.
Siódma sesja, 27-28 listopada  
Elżbietą Rojek, uczyła studentów pieśni Ecce torped probitas ze zbioru Carmina Burana, 
następnie Danuta Kuroń mówiła o problemach związanych z działaniem społecznym. W 
sobotę na zajęciach z cyklu Wiedza o trzecim sektorze Katarzyna Górniak opowiadała o 
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zasadach  finansowania  projektów,  a  na  zajęciach  Pawła  Gałkowskiego  z  retoryki  i 
argumentacji  studenci  ćwiczyli  zagadnienia  dotyczące  kompozycji  wypowiedzi.  Po 
obiedzie gościem cyklu Środowiska w działaniu byli państwo Zula i Andrzej Wielowieyscy 
z  warszawskiego  Klubu  Inteligencji  Katolickiej.  Tematem  spotkania  była  działalność 
Sekcji  Rodzin.  Ostatnie  zajęcia,  prowadzone  przez  Danutę  Kuroń,  poświęcone  były 
Janowi Józefowi Lipskiemu, patronowi naszego Uniwersytetu.

4.2 Coroczne spotkanie w rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, 19 
kwietnia 2009
W 66 rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, jak co roku, towarzyszyliśmy 
Markowi  Edelmanowi,  ostatniemu  żyjącemu  dowódcy  Powstania,  w  drodze  Szlakiem 
Walki  i  Męczeństwa  od  pomnika  Bohaterów  Getta  na  Umszlagplatz.  Pod  tablicą 
poświęconą  pamięci  Szmula  Zygielbojma,  który  w  proteście  przeciw  brakowi  reakcji 
świata na trwającą zagładę narodu żydowskiego, popełnił samobójstwo, zaśpiewaliśmy 
Markowi Edelmanowi hymn Bundu, organizacji, do której obaj należeli.

4.3 Święto wolności pod oknem Jacka na Żoliborzu, 4 czerwca
Z okna jackowego mieszkania Joanna Szczepkowska powtórzyła swoje słynne zdanie  4 
czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm podkreślając, że siłę do powiedzenia 
tego 20 lat temu dał jej Jacek. Zanim przy akompaniamencie dwóch akordeonów huknę-
ło sto lat, członkowie zespołu Muzyka z Drogi zaśpiewali po ukraińsku Mnohaja Lieta – 
jako znak tego, że nam nie jest wszystko jedno; chcemy Polski otwartej. 

4.4 Czerwcowe spotkanie przyjaciół w rocznicę śmierci Jacka, 21 czerwca 
Młodzież białoruska z Podlasia, litewska z Puńska oraz grupa  Kronik sejneńskich mogła 
przyjechać  do  Warszawy  na  dwa  dni,  i  uczestniczyć  we  wspólnych  warsztatach 
muzycznych, dzięki gościnności państwa Blumsztajnów i państwa Zannusich. 
Jak  co  roku,  zebraliśmy  się  na  cmentarzu  na  Powązkach  przy  Jego  grobie. 
Błogosławieństwo wygłosił mnich buddyjski Roshi Kwong - przyjaciel Dalajlamy, a także 
Jacka, który pięć lat temu był na Jego pogrzebie.  Przyszli przyjaciele Jacka, rodzina, 
szkoły imienia Jacka, studenci i absolwenci naszego Uniwersytetu, wielokulturowe grupy 
dzieci  i  młodzieży,  dla  których  Jacek  jest  ważny  -  Litwini,  Białorusini,  Polacy:  z 
Białegostoku, Puńska, Sejn. Młodzież, rodzice i nauczyciele ze Stowarzyszenia Na Rzecz 
Dzieci Uczących Się Języka Białoruskiego, młodzież z zespołu Kronik Sejneńskich z Sejn i 
młodzież  z  Litewskiego  Domu  Kultury  z  Puńska  odśpiewała  modlitwę  będącą 
nieformalnym  hymnem  Białorusinów  Mahutny  Boża. O  Jacku  mówili:  prof.  Karol 
Modzelewski,  Piotr  Tyma  -  prezes  Związku  Ukraińców  w  Polsce  i  Elżbieta  Pruk  - 
dyrektorka szkoły im. Jacka Kuronia z Łodzi. Wieczorem, w sali Studium Teatralnego na 
Lubelskiej, odbyło się przedstawienie Kroniki Sejneńskie w wykonaniu dzieci z Ośrodka 
Pogranicze sztuk, kultur, narodów w Sejnach w reżyserii Bożeny Szroeder. W tym czasie 
młodzież z Podlasia była w Teatrze Roma na spektaklu Upiór w operze.

5. DZIAŁANIA EUROPEJSKIE

5.1 Warsztaty polsko-białoruskie, 11-14 maja 
Odbyły się w Teremiskach warsztaty młodzieży polsko – białoruskiej zorganizowane przez 
trzy  studentki  -  stypendystki  programu  Theodor-Heuss-Kolleg  Fundacji  im.  Roberta 
Boscha - Sarę Zaranek (PL), Larisę Zhuravel (BY) i  Tatianę Koshman. Hasło spotkania 
Polska - Białoruś: razem możemy więcej było mottem przewodnim. Studenci rozmawiali 
o wspólnej przeszłości, sposobie postrzegania siebie nawzajem przez pryzmat informacji 
dostarczanych przez media. 
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5.2 Kolejna wizyta młodzieży z nieformalnego liceum im. J. Kołasa z Mińska, 11-12 
lipca 
Represjonowani na Białorusi i pozbawieni budynku swojej szkoły uczniowie od czterech 
lat przyjeżdżają latem do Polski, aby korzystać z zaplecza pracowni naukowych polskich 
szkół  i  podróżować.  Ich  przyjazd  organizuje  KIK  i  współfinansuje  Urząd  Miasta 
Stołecznego Warszawy. 
Nasz Uniwersytet gościł grupę z Mińska po raz trzeci. Program w Białowieży zbudował 
Janusz Korbel z Towarzystwa Ochrony Krajobrazu, on także oprowadzał gości po okolicy. 
W sobotę młodzież spotkała się z Katarzyną i Pawłem Winiarskimi, którzy opowiedzieli o 
historii powstania i idei Uniwersytetu, jego tradycjach a także o aktualnym programie. 
Po  spotkaniu  Janusz  Korbel  zabrał  grupę  do  Muzeum  Przyrodniczego  w  Białowieży. 
Odbyło się również spotkanie z Towarzystwem Ochrony Krajobrazu oraz wycieczka do 
rezerwatu ścisłego. 
5.3  Wizyta  Thomasa  Richardsa,  dyrektora  artystycznego  Workcenter  of  Jerzy 
Grotowski i Thomas Richards w Pontederze we Włoszech oraz aktorów Philipa Salaty 
i Benoite Chevelle, 17-19 wrześńia 2009
Organizatorem spotkania był Piotr Borowski, wieloletni współpracownik Grotowskiego, 
aktor  i  reżyser,  lider  Studium  Teatralnego w  Warszawie.  W  dniu  przyjazdu  goście 
obejrzeli dwa przedstawienia przygotowane w ostatnim roku na naszym Uniwersytecie: 
Czarną sukienkę oraz  Opowieści Teremiszczańskie 2. Wieczorem, w gronie studentów 
naszego Uniwersytetu (w tym czasie trwał obóz badawczy  Szkoły Działania) oraz jego 
twórców  i  prowadzących,  do  późna  toczyły  się  rozmowy  o  powstaniu  naszego 
Uniwersytetu, ideach i prowadzonych programach oraz wspólne śpiewanie. Następnego 
dnia Thomas Richards zaprezentował film będący rejestracją dzieła Action. Po projekcji 
opowiadał o istocie Action, o poszukiwaniach i metodzie aktorskiej Grotowskiego, którą 
rozwija  oraz  o  codziennym  dniu  pracy  w  Workcenter.  Wieczorem  mieliśmy  też 
przyjemność  obejrzeć  na  żywo  kilka  fragmentów  przedstawienia  opartych  na 
archaicznych pieśniach kreolskich.
5.4  Udział  w  Zero  Budget  Festiwal  organizowanym  przez   Workcenter  of  Jerzy 
Grotowski i Thomas Richards z Pontedery we wrocławskim Instytucie Grotowskiego, 
30 października 
Publiczność zgromadzona w sali Apocalypsis w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, 
miała okazję zobaczyć spektakl  Opowieści Teremiszczańskie 2.  Wrocławski występ był 
jednocześnie  pierwszą  prezentacją  Opowieści  Teremiszczańskich poza  Teatrem  w 
Stodole. Zespół teatralny UP udał się do Wrocławia na zaproszenie Thomasa Richardsa, 
dyrektora  Workcenter  of  Jerzy  Grotowski  and  Thomas  Richards.  Rozmowa na  temat 
spektaklu stała się wstępem do dyskusji o potrzebie dawania szansy na czynny udział w 
kulturze  członkom niewielkich  społeczności.  Widzowie  otrzymali  egzemplarze  książki 
„Opowieści teremiszczańskie” oraz płyty z ilustrującymi działalność UP zdjęciami. 
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