
Sprawozdanie Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia z działań w roku 2010

Fundacja  realizuje  swoje  cele  statutowe  prowadząc  w  regionie  Puszczy  Białowieskiej  dwie 
nieformalne instytucje kultury: Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach 
i Teatr w Teremiskach. 
Fundacja jest  organizacją społeczną,  która działa dzięki zasobom własnym (Uniwersytet  i  Teatr 
wraz z potrzebnym do pracy wyposażeniem), pracy społecznej oraz darowiznom  wpłacanym na 
konto Fundacji przez Mecenasów Społecznych, Darczyńców, a także dzięki odpisom 1 % podatku 
dla OPP. Pozyskujemy również środki finansowe publiczne i prywatne, w roku 2010 otrzymaliśmy 
dotacje  od  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  Fundacji  Orange  i  Departamentu 
Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 
Poniżej  opis  działań  programowych  prowadzonych  we  współpracy  z  Gminą  Białowieża, 
Białowieskim  Ośrodkiem  Kultury,  Zespołem  Szkolno-Przedszkolnym,  Ośrodkiem  Edukacji 
Przyrodniczej  BPN  w  Białowieży,  Stowarzyszeniem  na  rzecz  dzieci  uczących  się  języka 
białoruskiego AB-BA z Białegostoku a także z Fundacją Helsińską i Centrum Sztuki Dziecka.

Sprawozdanie składa się z dwu części, pierwsza (s. 1 – 4) zawiera wprowadzenie i krótki opis, 
część druga (s. 5 – 27) szczegółowy opis działań.   

Wprowadzenie
Działamy na Podlasiu w gminie Białowieża. Gmina Białowieża posiada wielkie bogactwo zasobów 
w postaci dziedzictwa 600- letniej historii i wieloetnicznej kultury pogranicza na obszarze dawnego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz ostatniego zachowanego naturalnego kompleksu lasów strefy 
umiarkowanej na świecie, który poza bezcenną wartością przyrodniczą niesie w sobie głęboki sens 
symboliczny związany z wyzwaniami w zakresie technologii, ekologii i stylów życia, jakie stoją 
dziś przed ludzkością. Zarazem Białowieża jest gminą zadłużoną, infrastrukturalnie zaniedbaną i 
zmarginalizowaną  cyfrowo.  Gminą  starzejącą  się,  nie  dającą  perspektyw  życiowych  ludziom 
młodym. Gminą społecznie zdezintegrowaną, w której  brak jest komunikacji pomiędzy różnymi 
środowiskami zawodowymi i instytucjami. Rozbitą przez odmienne definicje sytuacji oraz fałszywą 
alternatywę: człowiek czy przyroda.
Zasadę,  która  przyświeca  idei  długofalowego  działania  naszej  Fundacji  w gminie  Białowieża  i 
szerzej na Podlasiu można streścić w sformułowaniu – rozwój przez kulturę. Opiera się ona na 
opisanym przez nauki  społeczne związku pomiędzy kompetencjami  kulturowymi i  społecznymi 
mieszkańców  a  ich  poziomem  życia  i  wskaźnikami  ekonomicznymi  regionu.  Uważamy,  że 
odpowiedzi na bardzo ważne w niedoinwestowanej gminie Białowieża pytanie „jak i z czego żyć?” 
należy szukać w partycypacji mieszkańców w szeroko rozumianych procesach kulturotwórczych. 
Taki punkt widzenia wynika z tradycji, z której wyrasta nasze działanie a jednocześnie jest zbieżny 
z globalnym trendem, widzącym w kulturze podstawowe narzędzie indywidualnego, społecznego i 
ekonomicznego rozwoju. Doświadczenie życia i pracy na terenie gminy Białowieża pozwoliło nam 
postawić hipotezę, że kapitał społeczny na terenie gminy ma charakter wiążący a nie pomostowy, w 
efekcie  niemożliwym staje  się  wypracowanie  kompromisu  co  do  koncepcji  jej  rozwoju.  W tej 
sytuacji  działamy tak,  aby  dwie  powołane  przez  nas  do  życia  niezależne  instytucje  kultury  – 
Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego Teremiskach i Teatr w Teremiskach – stanowiły 
przestrzeń  pracującą  na  rzecz  tworzenia  warunków, w których możliwe staje  się  przekraczanie 
przez członków społeczności granic własnych grup identyfikacji, tworzenia warunków, w których 
dochodzi  do  współpracy  pomiędzy  członkami  społeczności  należącymi  do  różnych  grup 
identyfikacji,  różnych  grup  wiekowych  oraz  współpracy  z  grupami  z  poza  mikroregionu, 
wspierania oraz animowania rozwoju oferty edukacyjnej i kulturowej oraz infrastruktury, a także 
poszukiwania  metody,  dzięki  której  praca  w  wymienionych  wyżej  przestrzeniach  mogłaby 
przynosić efekty również ekonomiczne. Z tego wynikają dwa podstawowe filary naszego działania. 
Pierwszym jest animowanie sytuacji edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży i robienie tego w 
taki sposób, aby angażować do współpracy różne podmioty oraz różne grupy mieszkańców, w tym 



rodziców,  dziadków,  nauczycieli,  samorządowców,  pracowników  białowieskich  instytucji 
naukowych.  Drugim  jest  tworzenie  otwartej  przestrzeni  spotkań,  która  umożliwia  zarówno 
dostrzeżenie wartości własnego dziedzictwa kulturowego, jak i otwiera na bogactwo wynikające z 
odmienności kulturowej, przestrzeni, w której spotykają się ze sobą w bezpieczny sposób różne 
punkty widzenia, i która stymuluje do negocjowania nowych definicji sytuacji.

Część pierwsza

1. DZIAŁANIA LOKALNE – GMINA BIAŁOWIEŻA

1.1 Program edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. 

1.1.1 Białowieża Czyta Dzieciom
We współpracy z Przedszkolem w Białowieży kontynuowaliśmy rozpoczęty w maju 2009 roku 
program Białowieża  Czyta  Dzieciom.  Program nawiązuje  do  ogólnopolskiej  akcji  Cała  Polska 
Czyta  dzieciom prowadzonej  przez  Fundację  ABCXXI,  jego  celem jest  wspomaganie  rozwoju 
dzieci  w  wieku  przedszkolnym  i  wczesnoszkolnym  poprzez  kształcenie  nawyku  codziennego 
czytania.  Akcja  obejmuje  głośne  czytanie  dzieciom  w  przedszkolu  (w  obu  grupach)  przez 
wychowawczynie oraz zaproszone osoby oraz udostępnianie rodzicom książek z – założonej przez 
naszą Fundację – biblioteki przedszkolnej do domu (kupiliśmy również w roku 2010 do biblioteki 
przedszkolnej  14  filmów).  Dodatkową zaletą  tej  akcji  jest  kontakt  i  rozmowa dzieci  z  ludźmi 
pełniącymi w społeczności lokalnej różne role i funkcje (co buduje grupę osób działających na 
rzecz edukacji w gminie) oraz z ludźmi spoza Podlasia. W roku 2010 odbyły się 22 spotkania dzieci 
z książką. 

1.1.2 Muzyka w przedszkolu i w szkole w Białowieży
Comiesięczne  zajęcia  edukacyjne  połączone  z  koncertem  prowadzone  przez  Filharmonię 
Narodową, w ramach których dzieci poznają utwory muzyczne, formy muzyczne i  instrumenty. 
Dodatkowo zakupiliśmy 9 płyt z muzyką klasyczną, 4  z muzyką etniczną, 6 z muzyką ludową i 1 z 
bajkami muzycznymi, które poszerzają tematykę spotkań i które dzieci wypożyczają do domu, a 
wychowawczynie  wykorzystują  podczas  zajęć.  Spotkania  z  muzyką  organizowane  są  w  porze 
bezpośrednio  poprzedzającej  odbiór  dzieci  z  przedszkola,  tak  aby  rodzice  i  rodzeństwo 
przedszkolaków mogli  wysłuchać koncertu.  W roku 2010 odbyło się w przedszkolu i  w szkole 
łącznie 14 koncertów. 

1.1.3 Od sztuki ulicy do kultury klasycznej
Warsztaty bębniarskie są kontynuacją pracy rozpoczętej w zeszłym roku. Celem warsztatów jest nie 
tylko  edukacja  muzyczna,  zdobycie  umiejętności  gry i  kształcenie  słuchu,  ale  także  włączenie 
uczestników warsztatów w inne działania  kulturotwórcze prowadzone przez nas w gminie  oraz 
przełamywanie  barier  międzyśrodowiskowych  i  międzypokoleniowych.  Uczestnicy  warsztatów 
prezentowali swoje umiejętności na Spotkaniach Teatralnych w Teremiskach a także na koncercie w 
Białowieży. Warsztaty odbywają się w weekendy i są dwudniowe, w sumie w roku 2010 Tomasz 
Kozdraj  i  jego  syn  Barni,  muzycy  którzy  przyjeżdżają  z  Lublina,  przeprowadzili  20  dni 
warsztatowych.

1.1.4 Angielski w Przedszkolu 
Program rozpoczęty w końcu roku w obu grupach przedszkolnych. Zajęcia odbywają się raz w 
tygodniu.

1.1.5 Spotkania Teatralne w Teremiskach
Coroczne  majowe  warsztaty  teatralne  i  muzyczne  poświęcone  kulturze  starożytnej  Grecji  były 
momentem  spotkania  i  integracji  młodzieży  białowieskiej,  w  tym  z  grupy  bębniarzy  oraz 



młodzieży białoruskiej z Podlasia. Pod kierunkiem aktorek ze Stowarzyszenia Teatralnego Chorea 
młodzież poznawała kulturę starożytnej Grecji poprze taniec, śpiew i słowo, a także wymieniała się 
doświadczeniem twórczym z grupą młodych z Teatru Gravite z Łęcznej. Spotkania zakończyły się 
występem powarsztatowym w Teatrze w Teremiskach.  

1.2 Wirtualne Muzeum Teremiszczańskie
Projekt  dokumentacji  dziedzictwa kulturowego wsi Teremiski  wyrasta  z  wcześniejszych działań 
animatorów  Uniwersytetu  Powszechnego  nad  ocaleniem  pamięci  wsi  pt.  „Opowieści 
Teremiszczańskie” i wpisuje się w inne działania podejmowane na terenie gminy zmierzające do 
zachowania i popularyzacji materialnego i symbolicznego dziedzictwa kulturowego wsi podlaskiej. 
Zaadresowaliśmy go do najmłodszych i najstarszych mieszkańców gminy Białowieża z myślą o 
tym aby przekaz kulturowy budował więzi międzypokoleniowe i pomógł w budowaniu i utrwalaniu 
tożsamości regionu. Pod kierunkiem specjalistów młodzież białowieska, studenci Szkoły Działania 
i uczniowie kółka fotograficznego z Warszawy inwentaryzowali i  opisywali zasoby materialne i 
symboliczne  gospodarstw,  nagrywali  spisywali  i  opracowywali  historię  mówioną  i  pieśni, 
skanowali zdjęcia z albumów rodzinnych mieszkańców Teremisek. Całość opracowana została i 
zaprezentowana  na  stronie  internetowej  Uniwersytetu  Powszechnego.  Prace  nad  Muzeum 
Teremiszczańskim będą trwały w następnych latach. 

2. DZIAŁANIA REGIONALNE – POWAIAT HAJNOWSKI I PODLASIE

2.1 Teatr w Teremiskach – spotkania edukacyjne ze sztuką
W drewnianej stodole Kasi i Pawła Winiarskich od 2004 roku prezentowane są spektakle teatralne, 
koncerty, projekcje filmów, spotkania z ludźmi kultury.  Od pięciu 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 2010 odbyło się 20 pokazów.

2.2 Współpraca z podlaskimi Białorusinami
Już  kolejny  rok  współpracujemy z  białostockim Stowarzyszeniem na  rzecz  dzieci  i  młodzieży 
uczących się języka białoruskiego AB-BA. Stowarzyszenie organizuje dla dzieci i młodzieży liczne 
warsztaty kulturowe, w których jednym z cykli są Kronik Podlaskie. Część spotkań odbywa się na 
Uniwersytecie  Powszechnym w Teremiskach.  W roku 2010 było  to  6  sesji,   w sumie  22  dni. 
Przyjazdy podlaskich świadomych Białorusinów do naszej gminy przyczyniają się do budowania 
refleksji nad tożsamością regionu. 

2.3 Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie
Po  raz  piąty  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. Pokazy odbyły się na Uniwersytecie Powszechnym w 
Teremiskach (po  raz  pierwszy udało  się  nam zgromadzić  pełną  salę  widzów)  oraz  w Areszcie 
Śledczym w Hajnówce (pokazy zamknięte). 

2.4 Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!
Festiwal  zorganizowany  przez  Centrum  Sztuki  Dziecka  z  Poznania,  we  współpracy  z 
Uniwersytetem Powszechnym im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, Białowieskim Ośrodkiem 
Kultury, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży i szkołami z Hajnówki zgromadził dzieci 
od  przedszkolaków  do  gimnazjalistów,  którzy  obejrzeli  ponad  30  tytułów  -  filmy  aktorskie  i 
animowane,  krótko-  i  pełnometrażowe.  Równolegle  z  projekcjami  odbyły  się  w  białowieskim 
gimnazjum dwugodzinne  warsztaty  animacji  dla  dwóch  grup  dzieci  z  Białowieży  i  Hajnówki. 
Dzieci obejrzały kilka filmów animowanych wykonanych w różnych technikach, a następnie wzięły 



udział  w ćwiczeniach symulacji ruchu za pomocą własnego ciała, jak i z użyciem papierowych 
postaci. W atmosferze burzy mózgów powstały scenariusze planowanych filmów i pierwsze szkice 
scenografii  i  postaci.  Następnego  dnia  podczas  kontynuacji  warsztatów,  tym  razem  w  domu 
Uniwersytetu  Powszechnego  w  Teremiskach,  grupy  wykonały  kolorowe  makiety  scenografii, 
postacie i  rekwizyty.  Siedząc w drewnianych kabinach pod kierunkiem instruktorów z Centrum 
Sztuki Dziecka animowały kolejne sceny mając podgląd wykonanej pracy na ekranach telewizorów. 
Uczennice  liceum  nr  1  z  Hajnówki:  Olga  Szlachciuk  i  Joanna  Kisielewska  zaprezentowały, 
przygotowany  pod  kierunkiem  Łukasza  Augustyniaka,  film  dokumentalny  o  festiwalu.  Na 
zakończenie odbyła się gala którą uświetnił pokaz oscarowego filmu Piotruś i wilk wg. klasycznego 
utworu Sergiusza Prokofiewa, do którego ścieżkę dźwiękową wykonali na żywo dwaj beatboxerzy.

3.  PROGRAM AKADEMICKI  Uniwersytetu  Powszechnego  im.  Jana  Józefa  Lipskiego  w 
Teremiskach

3.1 Szkoła Działania
Program skierowaliśmy do młodzieży w wieku studenckim, która chce nie tylko uczestniczyć w 
kulturze, ale również aktywnie ją tworzyć i upowszechniać. Współzałożyciel naszego Uniwersytetu 
Jacek Kuroń mówił, że  kultura odpowiada na pytanie jak żyć i w takim stopniu w jakim na to  
pytanie udziela odpowiedzi – buduje życie, jeśli nie udziela – to je dezintegruje. Idea Teremisek jest 
taka: skoro każdy człowiek musi odpowiedzieć sobie na pytanie jak żyć, to każdy musi być twórczy 
oraz  mieć  wiedzę.  Dla  zespołu  tworzącego  Uniwersytet  Powszechny  w  Teremiskach  jest  to 
konstatacja o znaczeniu zasadniczym, to ona wyznacza nasze cele i zadania w miejscach gdzie 
pracujemy czyli w gminie wiejskiej na Podlasiu i w osiedlu miejskim na warszawskim Żoliborzu 
lokując oba te miejsca w kontekście problemów całego kraju i świata. Program Szkoły działania    w 
swoim zamierzeniu był programem, który miał łączyć myślenie z działaniem.

3.2 Prace studyjne Uniwersytetu
W roku 2010 zakończyliśmy pracę  nad  opisem Osiedla  Cytadela  Południowa na  warszawskim 
Żoliborzu (metryczki domów oraz wynikające z opisu rekomendacje przekazaliśmy architektom 
pracującym nad rewitalizacją osiedla) i kontynuowaliśmy pracę nad Raportem o gminie Białowieża. 
W obu pracach brali udział studenci Szkoły Działania. Opierając się na diagnozie lokalnej gminy 
Białowieża opracowaliśmy koncepcję białowieskiego Centrum Kultury Lokalnej „Stara Szkoła”.
        
3.3 Zajęcia w Warszawie
3.4.1 Rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim
3.4.2 Święto Wolności – toast 4 czerwca na Mickiewicza
3.4.3Spotkanie Przyjaciół w rocznicę śmierci Jacka Kuronia, pierwszego rektora UP w Teremiskach

4. GOŚCIE UNIWERSYTETU I OSOBY PRZYJEŻDŻAJĄCE DO POMOCY
Uniwersytet  Powszechny im.  Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach – nieformalna,  prowadzona 
dzięki  Mecenasom  Społecznym  instytucja  kultury  –  jest  miejscem,  szczególnie  w  miesiącach 
letnich,  otwartym.  Każdy może wejść,  zostanie  poczęstowany herbatą,  oprowadzony po  domu, 
chętnie  opowiadamy  o  idei  Uniwersytetu  Powszechnego  i  programie.  W  miarę  możliwości 
(czasowo-finansowych) staramy się gościć grupy młodzieży zainteresowane przyrodą i kulturą wsi 
puszczańskich. Przyjeżdżają do nas również osoby chcące nam pomóc. W tym roku szczególnie 
dziękujemy  Młodym Socjalistom, którzy przyjechali do Teremisek z Gdańska, Poznania, Piły i 
Łodzi aby w dniach18-24 lipca pomóc nam w pracach ogrodowych. Bardzo dziękujemy Piotrowi 
Karczmarczykowi,  który  kilka  weekendów  spędził  w  Teremiskach  pomagając  usuwać  mech  z 
dachu domu i rowerowni oraz wycinać gałęzie, które wchodziły na dachy. 21 -24  października, 
Piotr  przyjechał  z  14 uczniami  i  absolwentami  należącymi  do koła  fotograficznego 46 Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego z Warszawy i razem z nimi robił jesienne porządki 
w uniwersyteckim sadzie, a w ramach warsztatów fotograficznych, w zmontowanym przez siebie 



studio, robili zdjęcia starych przedmiotów będących dziedzictwem materialnym Teremisek. Zdjęcia 
te weszły w skład Wirtualnego Muzeum Teremiszczańskiego. Kolejne podziękowania dla Mirki i 
Zbyszka  Martyniuków  i  Asi  i  Wojtka  Onyszkiewiczów  za  udział  w  corocznych  sierpniowych 
pracach na rzecz domu.

Część druga – szczegółowy opis zajęć

1. Działania lokalne – gmina Białowieża, powiat Hajnówka:
1.1 Program edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

1.1.1 Białowieża Czyta Dzieciom
1.1.1.1 - 18 stycznia 2010
Paulina Szafrańska,  biolog z Zakładu Badania Ssaków  PAN  w Białowieży,  czytała maluchom i 
starszakom książkę Tomka Samojlika o przygodach Żubra Pompika i jego siostry Paulinki. 
1.1.1.2 - 1 lutego 2010
Żubr Pompik istnieje naprawdę! Można o nim nie tylko posłuchać Ale także zobaczyć zdjęcia na 
stronie  www.kraina.zubra.pl.  Można  tam  też  obejrzeć  film  o  stadzie  żubrów,  które  tej  jesieni 
codziennie  pasło  się  w Teremiskach.  W przedszkolu  tym razem o  przygodach  Pompika  i  jego 
siostry  Polinki  czytała  dzieciom Olga  Szlachciuk  z  Pogorzelec,  licealistka  i  absolwentka  tego 
przedszkola. 
1.1.1.3 - 15 lutego 2010
Dmuchanie,  skakanie i liczenie towarzyszyło słuchaniu przez dzieci  opowieści Natalii  Usenko i 
Andrzeja Niedźwiedź o tym jak rycerze i księżniczki z przedszkola nauczyły smoka jeść warzywa 
(Bajki  o smokach i  rycerzach) oraz Agnieszki  Galicii O królewnie,  która widziała tylko to,  co  
chciała.  Aktywnym  lektorem  była  kustosz  Muzeum  Białowieskiego  Parku  Narodowego Ewa 
Moroz-Keczyńska.
1.1.1.4 - 22 lutego 2010
Kultową książkę o szkolnych przygodach Mikołajka i zgrai chłopaków autorstwa Rene Goscinnego 
przyniósł do przedszkola i czytał Wojciech Kuryło, tata Oli ze starszaków.
1.1.1.5 - 8 marca 2010
O kolejnych przygodach żubra Pompika i jego siostry Polinki w starszakach oraz o wilku i małych 
koźlątkach  w  maluchach  czytała  dzieciom  pani  doktor  Grażyna  Lenda  z  Ośrodka  Zdrowia  w 
Białowieży.
1.1.1.6 - 15 marca 2010
Olga Gzowska,  studentka,  mieszkanka Teremisek czytała maluchom o przygodach małej Alicji ze 
Zwariowanym Kapelusznikiem, Białym Królikiem i Królową Kier czyli o tym, co wydarzyło się w 
Krainie Czarów. Starszaki z kolei,  razem z Pompikiem, dowiedziały się kto w lesie mieszka w 
zwalonym  drzewie,  a  kto  pod  kamieniem  i  że  ani  dżdżownica,  przysmak  borsuka,  ani  żaba, 
przysmak tchórza, nie zasmakują nigdy żubrowi.
1.1.1.7 - 29 marca 2010
Grażyna  Lewińska-Popiel  z  Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego  Parku  Narodowego 
czytała  starszakom bajkę Heleny Bechlerowej   O Żabkach w czerwonych czapeczkach,  którym 
znudził  się wszechotaczający je kolor zielony i  co z tego wynikło.  Maluchy wysłuchały Hansa 
Christiana  Andersena  Calineczki,  a  chętne  do  dłuższego  słuchania  dodatkowo Małą  Syrenkę  i 
Brzydkie Kaczątko, na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena
1.1.1.8 - 26 kwietnia 2010
Ludową białoruską bajkę pt.  Dziedawa rukawiczyna  opowiedziała po białorusku dzieciom Alina 
Wawrzeniuk ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczącej się Języka Białoruskiego AB-
BA, które jest partnerem w naszym projekcie. Historia zwierzątek, które zamieszkały w zgubionej 



w lesie  rękawicy wzbudziła  wiele  emocji  w słuchających dzieciach  dzięki  pacynkom zajączka, 
liska, żabki i wilka, z których każda mówiła innym głosem. Wśród dzieci z Białowieży, która leży 
na obszarze żywego pogranicza, wiele ma białoruskie korzenie. Ale nawet te z nich, które ich nie 
mają, dzięki aktorskiej aranżacji, zrozumiały bajkę doskonale. Alina Wawrzeniuk jest nauczycielką 
języka białoruskiego w szkole podstawowej i gimnazjum w Białymstoku, animatorką kultury, od 10 
lat prowadzi białoruskie koło teatralne dla dzieci. 
1.1.1.9 - 10 maja 2010
Katarzyna Winiarska, animatorka z Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach, mama Szymka ze 
starszaków  czytała  o  przygodach  Pana  Kuleczki Wiesława  Widłaka oraz  książkę Łukasza 
Wierzbickiego  Afryka  Kazika  o  przygodach  Kazimierza  Nowaka,  który  samotnie  przemierzył 
rowerem Afrykę  w latach 30.  Dzieci  obejrzały też  atlas  świata,  w którym wspólnie  z  lektorką 
odnalazły Europę i Afrykę. Po zakończeniu czytania dzieci mogły samodzielnie oglądać w atlasie 
rysunki pokazujące specyfikę Afryki - zwierzęta, ludzi, przemysł, rolnictwo itd.
1.1.1.10 - 31 maja 2010
Jak poznać czy ślimaki się cieszą i czy dlatego chodzą powoli żeby im w domkach różne rzeczy z  
półek  nie  pospadały? Z  takimi  pytaniami  zmagał  się  Tomek z  książeczki  Renaty Piątkowskiej 
Opowiadania  z  piaskownicy.  Starszaki  powędrowały  natomiast  dalej  w  głąb  Afryki  razem  ze 
znanym  im  już  Kazikiem  z  książki  Łukasza  Wierzbickiego  Afryka  Kazika.  Lektorem  była 
Agnieszka Wiącek z Teremisek.
1.1.1.11 - 7 czerwca 2010
Tym razem dzieci wysłuchały bajek ilustrowanych obrazkami z rzutnika: jednej starej (z 1912 roku) 
i  jednej  współczesnej.  Pierwszą  była  stara  kliszowa  (zeskanowana  na  komputer)  bajka  Szewc 
Kopytko  i  Kaczor  Kwak  według  Kornela  Makuszyńskiego.  Druga  historia  zatytułowana  Oko, 
autorstwa Łukasza Kaniewskiego, pięknie ilustrowana przez malarza Roberta Czajkę, za pomocą 
rybki, statku, sieci i słońca pokazała dzieciom na czym polega proces widzenia. Muzykę do bajki 
napisał Patryk Zakrocki, kompozytor, skrzypek, jedna z najaktywniejszych postaci warszawskiego 
środowiska  muzyki  improwizowanej.  Bajka  Oko na  życzenie  dzieci  została  przeczytana 
dwukrotnie.  Takie  oryginalne  poniedziałkowe  czytanie  przeprowadziła  Dorota  Borodaj  z 
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę, w którym koordynuje program Bajkowanie (w jego ramach 
wyprodukowała bajkę Oko), przedtem animatorka na naszym Uniwersytecie.
1.1.1.12 - 14 czerwca 2010
Co zrobić jak śni  się zły sen,  taki na przykład jak Tomkowi – o czarnym psie? To oczywiste, 
zawołać  Zmorku  tutaj  i  już  nadlatuje  jamnik,  który pożera  złe  sny jak  makaron.  O kolejnych 
codziennych  sprawach  (również  o  myciu  zębów)  Tomka  z  książeczki  Renaty  Piątkowskiej 
Opowiadania z piaskownicy słuchały maluchy w przedszkolu w Białowieży. Starszaki wędrowały 
dalej z Kazikiem przez Afrykę polując na słonia i przyrządzając zupę z szarańczy i myszy. Czytała 
Katarzyna Szuma, mama Olka z maluchów.
1.1.1.13 - 21 czerwca 2010
Dzieci  upodobały sobie  Afrykę  i  Kazika  – tym razem na  targowisku dowiedziały się  na  czym 
polega handel wymienny, poznały mądrego króla Rwandy i wspinały się z Kazikiem na najwyższy 
szczyt Gór Księżycowych by dotknąć afrykańskiego śniegu. Maluchy odkrywały natomiast razem z 
Tomkiem  z  Opowiadań  z  piaskownicy Renaty  Piątkowskiej   fascynujące  możliwości  lupy,  za 
pomocą której można nie tylko obejrzeć znaczki, ale też zobaczyć bogactwo nosa taty.  
1.1.1.14 - 20 września 2010
Tak, widziałem to na You Tubie – wykrzyknął jeden z przedszkolaków na pytanie czy zna piosenkę 
o Kaczce Dziwaczce.  W ostatni poniedziałek wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima czytały i 
śpiewały dzieciom w przedszkolu w Białowieży aktorki: Adriana Kalska, Kornelia Maraszek i Anna 
Terpiłowska,  studentki  Państwowej Wyższej  Szkoły Teatralnej  w Krakowie. Poza piosenkami o 
Kaczce  Dziwaczce  i  Na  wyspach  Bergamutach dzieci  bawiły  się  przy  wierszykach  O  Stasiu 
Pytalskim, O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci, O warzywach oraz o Ciaptaku co siedzi na dachu i  



wszystkim napędza strachu.  Starszaki  ponadto wysłuchały też  historii  o  niebezpiecznej  podróży 
Dżambli z tomu Dong co ma świecący nos Edwarda Leara. 
1.1.1.15 - 27 września 2010
Zabawę w dykcję  słowami  buch-uch-puff-uff  oraz  świst-gwizd  i  turkotanie Tak to  to  Tak  to  to  
poprowadziła Beata Fudalej po żywiołowym przeczytaniu maluchom w przedszkolu  Lokomotywy 
Juliana Tuwima. Beata Fudalej, wieloletnia aktorka Teatru Starego w Krakowie. Dzieci w starszej 
grupie poznały Lisę, Brittę, Annę, Ollego, Lassego i Bossego z książki Astrid Lindgren  Dzieci z  
Bullerbyn oraz opowiadały o swoich przyjaciołach i zabawach, jakie wspólnie urządzają. 
1.1.1.16 - 4 października 2010
Historyjki o Alicji, która wpadała zawsze i wszędzie a to do butelki a to do budzika  czytała  4 
października maluchom w przedszkolu Weronika Kuzyniak, stażystka z Zakładu Badania Ssaków w 
Białowieży z książeczki Gianniego Rodari. Starszaki poznały natomiast Karusię i jej przyjaciela 
piaskowego wilka (Asa Lind Piaskowy wilk), który żywi się słonecznym i księżycowym blaskiem i 
wysłuchały historii o tym, jak wspólnie ciężko pracowali robiąc nic, co jest najtrudniejszą pracą na 
świecie. 
1.1.1.17 - 18 października 2010
O sposobie  na  windę-węża,  o  kłopotach  z  kupowaniem tenisówek i  wreszcie  o  fantastycznych 
rysunkach dzieci,  na których każdy widzi  co innego czytała  starszakom w przedszkolu Paulina 
Szafrańska, biolog z Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży. To już kolejne spotkanie dzieci z 
Opowieściami  z  piaskownicy Renaty  Piątkowskiej  oraz  kolejne  spotkanie  z  Pauliną.  Maluchy 
wysłuchały natomiast dwóch baśni Andersena – Brzydkie kaczątko i Calineczka. 
1.1.1.18 - 25 października 2010
Niezwykłą atrakcją towarzyszącą cotygodniowemu czytaniu w przedszkolu były przyniesione przez 
lektora,  Janusza Korbela,  przedmioty: róg koziołka i skamielina lasu sprzed 20 milinów lat,  na 
której  starszaki  liczyły lata  drzewa.  Dzieci  wysłuchały też  różnych wierszyków m.in.  ks.  Jana 
Twardowskiego  oraz  opowiadania  o  czarnym  kogucie,  zebranego  na  Polesiu  przez  Michała 
Chomiuka ze Stowarzyszenia  Ekologiczno-Społecznego  Zielona Swoboda z  Michowa na Ziemi 
Lubartowskiej, który pasjonuje się zbieraniem tradycyjnych podań od ludzi. W świat niezwykłych 
historii  i  przedmiotów  z  prawieków  wprowadzał  dzieci  Janusz  Korbel,  prezes  Towarzystwa 
Ochrony Krajobrazu, działacz na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej, dziennikarz i autor książek 
oraz fotograf, od 8 lat mieszkający w Białowieży. 
1.1.1.19 - 15 listopada 2010
W tym tygodniu dzieci spotkały się ze starymi znajomymi: maluchy z Żuberkiem Pompikiem i jego 
siostrą Polinką a starszaki z wesołym Tomkiem z Opowiadań z piaskownicy Renaty Piątkowskiej. 
Tym razem małe żubry, bohaterowie stworzeni przez Tomka Samojlika, a wraz z nimi maluchy z 
przedszkola w Białowieży odkrywały, czym różni się poroże od rogów i od....żuwaczek oraz, że 
chociaż fajnie byłoby latać i pływać jak ryba, to jednak dobrze jest być tym kim się jest. Lektorem 
była Grażyna Kowalczyk z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN.  
1.1.1.20 - 22 listopada 2010
Maluchy  słuchały  ulubionych  wierszy  Juliana  Tuwima,  starszaki  śledziły  dalej  losy  Tomka  z 
Opowiadań  z  piaskownicy Renaty  Piątkowskiej.  Spotkanie  z  chińską  dziewczynką  Mayumi, 
pokazało, że niezależnie od tego, skąd się pochodzi, tak samo lubi się zabawy w piasku i można się 
łatwo  dogadać,  jeśli  spojrzy  się  na  kogoś  z  uśmiechem.  Lektorem  był  Kamil  Witkoś,  nowy 
pracownik Białowieskiego Parku Narodowego.  
1.1.1.21 - 29 listopada 2010
Historyjki A  ten  misio,  niebożę,  to  się  kąpać  nie  może wysłuchały  maluchy  z  książki  Marii 
Kownackiej  Kukuryku  na  ręczniku. Z  kolei  starszaki,  razem  z  Tomkiem  z  Opowiadań  z  
piaskownicy Renaty Piątkowskiej  podziwiały dredy i  smoczy tatuaż na ręku pasażera autobusu, 
zastanawiając się czemu może służyć kolczyk w pępku jego koleżanki. Lektorem była Ewa Zin z 



Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży. 
1.1.1.22 - 13 grudnia 2010
Rysowanie  żubra  Pompika  towarzyszyło  wyjątkowemu  spotkaniu.  Tym  razem  o  przygodach 
ulubionego żubra dzieci czytał sam autor Pompika, Tomek Samojlik, z nowego, wydanego właśnie 
tomu pt. Żubr Pompik. Kolory jesieni i pozostałe historie. Po czytaniu autor Pompika nauczył dzieci 
rysować  ulubionego  bohatera,  a  ze  stworzonych  przez  dzieci  obrazków  powstała  pompikowa 
wystawa. Tomek Samojlik jest nie tylko autorem i ilustratorem serii książek o Pompiku, na co dzień 
jest pracownikiem naukowym Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży, a w naszej akcji wziął 
udział po raz drugi. 

1.1.2 Spotkania z muzyką w przedszkolu i w szkole w Białowieży
1.1.2.1 - Sceny dziecięce, 11 stycznia 2010
A ja  mam  w  domu  bębenek! Takim  okrzykiem  jednego  z  maluchów  zakończył  się  koncert 
Filharmonii Warszawskiej. Flet, akordeon, ksylofon i perkusja to kolejne instrumenty, które dzieci 
poznały. Wysłuchały utworów z Dziadka do orzechów Piotra Czajkowskiego, tańca węgierskiego g-
moll Johannesa Brahmsa zagranego na ksylofonie, utworu  Spacer z  Suity Dziecięcej Władysława 
Zołotariewa na akordeon, Ciuchci z cyklu Obrazki Ivonne Desportes wykonanego na perkusji oraz 
innych utworów pisanych przez kompozytorów w różnych wiekach specjalnie z myślą o dzieciach. 
Na zakończenie dzieci wzięły udział w wykonaniu utworu  Marsz Radetzky'ego Johanna Straussa 
klaszcząc w rytm wybijany na perkusji. 
Wystąpili:  Elżbieta Drozdowska (flet), Jacek Małachowski (akordeon), Jolanta Szyndler (perkusja).
1.1.2.2 - Giovanni Paisiello – La serva padrona. Przedstawienie operowe w kostiumach, 15 
lutego 2010
W barwny świat teatru muzycznego przeniosło dzieci z przedszkola w Białowieży przedstawienie 
Giovanniego Paisiella, jednego z twórców opery buffa (w XVIII wieku). Dzieci mogły posłuchać 
śpiewu operowego, zobaczyć w akcji mima oraz prawdziwe teatralne stroje. Na fortepianie muzykę 
Paisiella grał Witold Wołoszyński. Libretto – Gennarantonio Federico. Adaptacja i reżyseria – Jan 
Młodawski. Wystąpili: Agata Marcewicz-Szymańska (sopran), Jacek Paroll (tenor), Jan Młodawski 
(aktor), Witold Wołoszyński (fortepian).
1.1.2.3 - Z Żelazowej Woli, 1 marca 2010
Dokładnie w 200 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, 1 marca, dzieci z Białowiezy wzięły udział 
w koncercie chopinowskim Filharmonii Narodowej z Warszawy. Polonezom, mazurkom i walcom 
granym na  fortepianie  i  wiolonczeli  towarzyszyła  opowieść  o  zyciu  Fryderyka  Chopina,  który 
kiedyś był małym chłopcem chodzącym do szkoły i jeżdżącym na wakacje. Cezary Nowak porwał 
dzieci  ekspresyjnym  opowiadaniem  o  małym  Frycku  słowami  wierszy  Wandy  Chotomskiej  i 
Mariana  Hemara.  Wystąpili:  Cezary  Nowak  (aktor),  Adam  Misiak  (wiolonczela),  Tomasz 
Pawłowski (fortepian).
1.1.2.4 - Opowieści na wielu strunach, 19 kwietnia 2010
Zespół Concertino Con Chitarra wystąpił przed przedszkolakami w Białowieży wprowadzając do 
procesu edukacji muzycznej dzieci kolejne instrumenty - gitarę, skrzypce, altówkę i wiolonczelę. 
Dzieci wysłuchały utworów z końca XIX wieku oraz kompozycji z XX wieku, które powstawały do 
filmowych  bajek,  które  cieszą  dzieci  kolejnych  pokoleń:  Reksia,  Porwania  Baltazara  Gabki, 
Koziołka Matołka, Tomcia Palucha. Ponadto kwartet wykonał utwory Lato i  Zima z cyklu Cztery 
pory roku  Antonioniego Vivaldiego. Wystąpili: Agnieszka Cypryk (skrzypce), Dariusz Smoliński 
(altówka), Nadia Bojadżijew (wiolonczela), Janusz Raczyński (gitara). 
1.1.2.5 - Dosypać ziarnko fantazji, 17 maja 2010
Kolejny koncert Filharmonii Narodowej z Warszawy poświęcony był sztuce pięknego śpiewu. Przy 
akompaniamencie fortepianu wokaliści zabrali dzieci w podróż po znanych i lubianych bajkach. 
Zaśpiewali,  solo  i  w  duecie,  między  innymi  utwór  Witajcie  w  naszej  bajce  i Na  wyspach 
Bergamutach z  filmu  Akademia Pana Kleksa, Someday my prince will  come z  filmu Królewna 



Śnieżka, piosenkę o szacunku do natury z filmu  Pocahontas, wzruszającą  Can you feel the love  
tonight z filmu Król Lew do muzyki Eltona Johna a na zakończenie śpiewając zatańczyli walczyka 
do melodii z filmu  Piękna i Bestia. Wystąpili: Małgorzata Toczyska-Ludwig (sopran), Krzysztof 
Ciupiński-Świątek (tenor).
1.1.2.6 - Sztukmistrze z Lublina, 7 czerwca 2010
O  żydowskim  święcie  chanuka,  o  zwyczajach  weselnych  i  przede  wszystkim  o  muzyce 
klezmerskiej dowiedziały się dzieci podczas kolejnego spotkania z Filharmonią Warszawską. Przed 
dziećmi wystąpił zespół KlezmaFour, grający muzykę inspirowaną tradycją klezmerską i bałkańską. 
Grając  na  tradycyjnych  klezmerskich  instrumentach  tj.  klarnet,  skrzypce  i  kontrabas  artyści 
wzbogacają  brzmienie  dzięki  użyciu  również  akordeonu  i  perkusji.  Dzieci  wysłuchały  między 
innymi  utworów  granych  podczas  wesel  żydowskich,  melodii  z  musicalu  Skrzypek  na  dachu, 
kompozycji własnych artystów a na koniec próbowały naśladować ruchy rąk w tańcu chasydzkim. 
Wystąpili: Andrzej Czapliński (skrzypce), Wojciech Czapliński (klarnet), Rafał Grząka (akordeon), 
Gabriel Tomczuk (kontrabas elektryczny), Tomasz Waldowski (perkusja). 
1.1.2.7 - Szalone lata 20., 20 września 2010
Zabawne cherlestony i tanga rozpoczęły nowy, powakacyjny sezon z Filharmonią Warszawską. W 
tym roku spotkania muzyczne prowadzone będą dla dzieci nie tylko w przedszkolu, ale także w 
szkole.  Pierwsze  spotkanie  poświęcone  było  tańcom  towarzyskim  lat  20.  Artyści  Baletu 
Dworskiego  Cracovia  Danza:  Joanna  Bąkowska  i  Sławomir  Greś  zabrali  dzieci  w  podróż  po 
kawiarniach  i  uliczkach  międzywojennej  Warszawy  i  Paryża.  Zabrzmiały  przeboje  muzyki 
tanecznej takie jak  Tango andrusowskie i  Ta ostatnia niedziela Jerzego Petersburskiego,  Walczyk  
Warszawy Leona Rzewuskiego oraz  Czy tutaj  mieszka panna Agnieszka Henryka Warsa.  Dzieci 
wysłuchały też solowych utworów fortepianowych m.in. Gershwina, Satie i  Hindemitha a także 
przeboju  La Cucaracha  (grał Adam Sychowski). Od września Spotkania z muzyką odbywają się 
również w szkole w Białowieży.
1.1.2.8 - Tańczą palce po guzikach, 4 października 2010
Wylegujące  się  przy  wodopoju  hipopotamy  i  pędzącą  lokomotywę  wyczarowały  ze  swoich 
brzuchów dwa akordeony,  na których w przedszkolu i  szkole  w Białowieży zagrali  w miniony 
poniedziałek Piotr Kopietz i Jacek Małachowski z Warszawskiego Duetu Akordeonowego. Podczas 
kolejnego koncertu Filharmonii Warszawskiej dzieci dowiedziały się czym jest akord, ile guzików 
ma akordeon i  jak pracuje jego miech.  Poza  Hipopotami Zbigniewa Bargielskiego i  Pociągiem 
Wolmera  Beltramiego  dzieci  wysłuchały  Walca  La  Violette  Otto  Eckelmanna,  fińskiej  melodii 
ludowej  Sakkijarven Polka i oberka  Na bok z drogi.  Uczniowie w szkole wysłuchali dodatkowo 
Pod niebem Paryża Huberta Giraud oraz Toccata d-moll BMV 565 J.S. Bacha. 
1.1.2.9 - Wariacje w Białowieży, 22 listopada 2010
Tym  razem,  organizowany  przez  nas,  koncert  Filharmonii  Narodowej,  który  odbył  się  w 
przedszkolu i w szkole w Białowieży, poświęcony był sztuce wariacji, jednej z najstarszych technik 
kompozytorskich, używanej we wszystkich epokach i gatunkach muzycznych. Zespół Cup of Time 
zaprosił  dzieci  do zabawy z dźwiękami prezentując materiał  o charakterze ilustracyjnym jak na 
przykład  Lot  trzmiela  z  opery  Bajka  o  carze  Sałtanie  Nikołaja  Rimskiego-Korsakowa,  utwory 
ludowe  Lutosławskiego,  taniec  węgierski  g-molll  Brahmsa  oraz  tematy  popularnych  piosenek. 
Dzieci dośpiewywały refreny w kilku piosenkach, odgadywały melodie w muzycznym quizie, a 
także poznały nowy instrument - bandoneon – rodzaj ręcznej harmonii. 
Cup  of  Time  wystąpił  w  składzie:  Ryszard  Borowski  –  flet,  Agnieszka  Cypryk  –  skrzypce, 
Krzysztof Lenczowski – wiolonczela, Rafał Grząka – bandoneon.
1.1.2.10 - Muzyka estradowa, 13 grudnia 2010
Kolejny koncert poświęcony był muzyce estradowej. Bohaterami spotkania był klarnet, wiolonczela 
i fortepian. W szkole dzieci wysłuchały utworów solowych i kameralnych skomponowanych na ten 
skład  przede  wszystkim  w  XIX  i  XX  wieku,  m.in.  Beethovena,  Brahmsa,  Schumana, 
Szostakowicza  oraz  jazzowych  reminescencji.  Dzieci  w  przedszkolu  przez  kolejne  utwory 



muzyczne  poprowadziła  historia  zielonego  diabła  o  dwóch  ogonach  (pochodzącego  z  utworu 
Gaspara  Cassado  Taniec  zielonego  diabła),  który  kochał  tańczyć  i  śpiewać.  Dzieci  wysłuchały 
utworów Debussego, Schneidersa, Shawa oraz Beethovena, a także motywów muzycznych z dwóch 
filmów  dla  dzieci  –  Gumisiów (Pattiego  i  Michaela  Silversherów)  oraz  kultowego Porwania 
Baltazara Gąbki (Tadeusza Kocyby).
Wystąpili: Anna Gut (klarnet), Michał Zieliński (wiolonczela) oraz Tomasz Pawłowski (fortepian).

1.1.3 Od sztuki ulicy do kultury klasycznej
1.1.3.1 – Warsztaty, 16-17 stycznia 2010 
Warsztaty  poświęcone  były  poszukiwaniu  współbrzmienia.  Międzypokoleniowa  i 
międzyśrodowiskowa  grupa  uczestników  pracowała  nad  uzyskaniem  współbrzmień  w 
czwórkowych rytmach afrykańskich: nigeryjskim shiko i senegalskim timini.
Uczestnicy ćwiczyli także wykonywanie melodii utworów poprzez różnicowanie sposobu uderzania 
w bęben (np. slapsy). Dodatkową atrakcją była prezentacja dwóch bębnów przyniesionych przez 
jednego z uczestników: irlandzkiego bębna obręczowego, na którym gra się podwójnie zakończona 
pałeczką oraz charakterystycznego dla kultur Bliskiego Wschodu i Bałkanów bębna kielichowego, 
na którym wygrywa się rytm opuszkami palców.
1.1.3.2 – Warsztaty, 6-7 lutego 2010 
Kurubi  to  kolejny  po  timini  i  shiko  rytm  afrykański,  którego  uczyli  się  uczestnicy.  Poza 
wprowadzeniem kurubi, rytmu, który grany jest przez muzułmańską ludność na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej i Burkina Faso, Tomek i Barni ćwiczyli z grupą poznane wcześniej rytmy oraz technikę 
breaków, czyli robienia przerw w utworze. 
1.1.3.3 – Warsztaty, 27-28 lutego 2010 
Warsztaty poświęcone były ćwiczeniu poznanych utworów i ich aranżacji. Pojawili się też nowi 
uczestnicy,  którzy szybko włączyli  się w dziarsko już bębniący zespół.  Młodsi  uczestnicy,  a  w 
przerwie  także  starsi,  mogli  zmierzyć  się  z  zabawkami-łamigłówkami  wymagającymi  myślenia 
wykraczającego poza schemat.
1.1.3.4 – Warsztaty, 13-14 marca 2010
W czasie warsztatów bębniarskich z Tomkiem i Barnim Kozdrajami, uczestnicy zajęć zawzięcie 
ćwiczyli  aranżacje  i  jakość  wykonania  poznanych  wcześniej  utworów  przygotowując  się  do 
zaplanowanego na czerwiec występu ulicznego. Grupa poznała również nowy rytm – brazylijską 
sambę.
1.1.3.5 – Warsztaty, 27 - 28 marca 2010
Ćwiczyliśmy rytm w nowym metrum 6/8. Dużo czasu poświęciliśmy także na ćwiczenie starych 
utworów, zwłaszcza ich aranżacji i czystości wykonania a także cieszyliśmy się graniem melodyjnej 
samby, którą poznaliśmy na poprzednich zajęciach. Tomek Kozdraj, prowadzący grupę, wprowadził 
także partie solowe, nad którym uczestnicy pracowali  metodą echa – odpowiedzi pojedynczych 
bębniarzy na wykonane przez prowadzącego solo. 
1.1.3.6 – Warsztaty, 10-11 kwietnia 2010
W czasie  pierwszych poświątecznych warsztatów bębniarskich  uczestnicy wykonywali  rytmy – 
sambowy Akiwowo i Makru, który jest rodzajem afrykańskiej rumby oraz poznawali technikę gry 
na kongach (do tej pory grali tylko na djembe) wykonując tradycyjny kubański rytm Tumbao, na 
którym  opartych  jest  wiele  gatunków  muzyki  latynoskiej.  Ponadto  ćwiczyli  aranżacje  innych 
utworów: wejścia, breaki i zakończenia a także technikę trioli. Na 5 czerwca planowany jest występ 
grupy na ulicy Białowieży. 
1.1.3.7 – Warsztaty, 8-9 maja 2010 
Skala trudności rośnie – w tym tygodniu warsztatowa grupa bębniarska z Białowieży, prowadzona 
przez  Tomka  Kozdraja,  odkrywała  w  Teremiskach  rytmy  w  metrum  9/8,  10/8,  12/8  i  14/8. 
Uczestniczki zajęć pracowały też nad partiami solowymi, regulowaniem głośności wykonywanych 



utworów oraz ćwiczyły utwory przygotowywane na publiczny pokaz w Białowieży 5 czerwca.
Atrakcją tej sesji warsztatowej było spotkanie z Karoliną Cichą, kompozytorką i wykonawczynią, w 
wyniku  którego  dziewczyny  wzięły  udział  w  wykonaniu  ostatniego  utworu  podczas  koncertu 
Karoliny Cichej w Teatrze w Teremiskach.
1.1.3.8 – Warsztaty, 29- 30 maja 2010
Całe warsztaty poświęcone były przygotowaniu się do koncertu, jaki 5 czerwca odbędzie się na 
ulicy Białowieży.  Uczestnicy warsztatów doskonalili  przygotowany na  poprzednich  spotkaniach 
program  koncertu  oraz  przygotowali  kilka  nowych  aranżacji  starych  utworów,  wykorzystując 
również  różne  drobne  instrumenty  drewniane  np.  pudełko  akustyczne  Agogo  a  także  kalimby. 
Koncert będzie nagłaśniany, odbyła się więc również próba z mikrofonami.
1.1.3.9 – Warsztaty i Koncert, 4- 5 czerwca 2010
Dudnienie bębnów, w sobotnie południe wypełniło ulice Białowieży. Na placu pod Urzędem Gminy 
zebrało się spore grono ludzi, którzy przyszli posłuchać koncertu w wykonaniu grupy uczestników 
warsztatów,  które  od  listopada  2009  prowadził  dla  młodzieży  z  gminy Białowieża  na  naszym 
Uniwersytecie  Tomek  Kozdraj.  W  czasie  półgodzinnego  programu  grupa  wykonała  rytmy 
pochodzące z terenów Afryki Zachodniej we własnej aranżacji: senegalski timini, nigeryjski shiko, 
rytm  sambowy  akiwowo,  makru  - rodzaj  afrykańskiej  rumby  oraz  kurubi,  rytm  grany  przez 
muzułmańską ludność na Wybrzeżu Kości Słoniowej i Burkina Faso.
Publiczność mogła też wysłuchać ciekawej trioli zagranej na instrumentach drewnianych: patykach 
i różnego rodzaju pudełkach akustycznych m.in. agogo i tarce. Ostatni utwór na życzenie zespołu i 
słuchaczy  grupa  wykonała  ze  swoim instruktorem –  Tomkiem Kozdrajem.  Zespół  wystąpił  w 
składzie:  Ida  Matysek,  Olga  Szlachciuk,  Asia  Kisielewska,  Ula  Sikorska,  Natalia  Kowalczyk, 
Amelka Kowalczyk i Barni Kozdraj. Po koncercie dzieci, młodzież, ale i wielu dorosłych chętnie 
skorzystało z możliwości spróbowania swoich sił na bębnach i innych instrumentach używanych 
podczas  koncertu.  Można  też  było  pożonglować  flower-stickami,  pochodzić  na  szczudłach  i 
pojeździć na monocyklu. 
1.1.3.10 – Warsztaty, 20-21 listopada 2010
Przypomnieliśmy sobie nieco już zapomniane przez grupę rytmy.  Uczestnicy uczyli  się nowego 
rytmu  KURUBI  oraz  rytmów  nieparzystych  na  pięć  i  na  siedem,  z  podziałem  na  składowe. 
Kolejnym  rytmem  była  RUMBA  i  TRIOLA  grana  na  kongach.  Trenowalismy  też  naukę 
wydobywania dźwięku slap.
1.1.3.11 - Warsztaty, 18 grudnia 2010
Intensywnie  graliśmy wszystkie  poznane  przed  wakacjami  utwory  ćwicząc  poprawną  technikę 
wybijania rytmów, regulację natężenia dźwięków oraz prawidłowe metrum kolejnych kawałków. 

1.1.4 Angielski w Przedszkolu

W roku szkolnym 2010/2011 odbyło się 8 lekcji języka angielskiego (45 min) . Zajęcia odbywały 
się  w  dwóch  grupach  12  osobowych,  w  czwartki  w  godzinach.  9.25-10.00.  Uczestniczące  w 
zajęciach  dzieci  są  w  wieku  5  i  6  lat.  Zajęcia  odbywają  się  w  oparciu  o  podręczniki:  "Hello 
Starter"(WSZPWN) oraz "Here's Patch 1" (Macmillan). 

1.1.5 Spotkania Teatralne w Teremiskach, 30 kwietnia – 3 maja 2010
Wymiana umiejętności między grupami młodzieży przyjeżdżającymi od pięciu lat  na Spotkania 
Teatralne  jest  ideą  przewodnią  Spotkań.  W  tym  roku  udział  w  Spotkaniach  wzięła  grupa 
białowieskiej  młodzieży  pracująca  wcześniej  na  warsztatach  „Od  sztuki  ulicy  do  kultury 
klasycznej”, białoruska młodzież z Białegostoku prowadzona przez Alinę Wawrzeniuk i Barbarę 
Piekarską ze Stowarzyszeni na Rzecz Dzieci i Młodzież Uczącej się Języka Białoruskiego AB-BA 
działająca  w programie  Kroniki  Podlaskie  oraz  zespół  Teatru  Gravite  z  Łęcznej  pracujący pod 
kierunkiem Tomka Gładosza a także  starsze dzieci z Białowieży, które uczestniczyły w zeszłym 
roku  w  naszym  programie  Pracowni  Białowieskiej  oraz  studenci  Szkoły  Działania  naszego 



Uniwersytetu.
Kluczowe  dla  tegorocznych  Spotkań  były  warsztaty  z  Elżbietą  Rojek  i  Dorotą  Porowską  ze 
Stowarzyszenia Teatralnego Chorea, które oprócz porannego treningu pracowały z młodzieżą nad 
starożytną  grecką  trójjednią  słowa,  gestu  (tańca)  i  muzyki.  Ćwiczenia  cheironomii  prowadziła 
grupa  młodzieży  z  teatru  Gravite.  Wieczorami  dom  Uniwersytetu  rozbrzmiewał  pieśniami 
białoruskimi,  ukraińskimi,  polskimi,  żydowskimi,  cygańskimi,  bułgarskimi,  którymi  uczestnicy 
Spotkań uczyli się nawzajem pod kierunkiem Elżbiety Rojek i Aliny Wawrzeniuk. 
W Teatrze w Teremiskach odbył się pokaz efektu warsztatów uczestników Spotkań, który składał 
się z dwóch układów rytmicznych zbudowanych wokół greckich pieśni przygotowanych z Dorotą 
Porowską oraz dwóch scen zbudowanych wokół historii Tezeusza i Ariadny, nad którymi młodzież 
pracowała z Elą Rojek. Zgromadzeni goście obejrzeli również pokaz cheironimi Teatru Gravite oraz 
ich fire-show przed teatrem, do którego rytmy na bębnach wybijała grupa białowieskiej młodzieży z 
warsztatów „Od sztuki ulicy do kultury klasycznej”.

Największymi  atrakcjami  Spotkań  były  spektakl  Teatru  Malabar  Hotel  pt.  „Baldanders”  oraz 
koncert  flamenco zespołu  Contratiempo,  które  jednocześnie  wraz  z  wyżej  opisanymi  pokazami 
powarsztatowymi były otwartymi Spotkaniami Edukacyjnymi ze Sztuką.

1.2 Otwarcie Wirtualnego Muzeum Teremiszczańskiego, 17 grudnia 2010
W  jednym  z  najstarszych  domów  we  wsi,  w  którym  obecnie  mieszkają  Katarzyna  i  Paweł 
Winiarscy wśród mieszkańców wsi Teremiski odbyło się otwarcie Muzeum Teremiszczańśkiego. W 
czasie  spotkania  oficjalnie  udostępniliśmy  zgromadzone  w  internecie  zasoby  Muzeum 
Teremiszczańskiego,  w  którym  znalazly  się,  gromadzone  przez  nas,  dziedzictwo  materialne  i 
symboliczne wsi Teremiski: opowieści, fotografie, dokumenty, zdjęcia i opisy przedmiotów, pieśni 
itd.  W czasie  spotkania  zaprezentowaliśmy te  materiały  oraz  przy kawie  i  cieście  śpiewaliśmy 
teremiszczańskie  pieśni  opracowane,  po  latach  nieużywania,  przez  Elę  Rojek.  Adres  Muzeum: 
www.muzeum.teremiski.edu.pl

2 DZIAŁANIA REGIONALNE

2.1 Teatr w Teremiskach
2.1.1.Koncert pieśni białoruskich, 4 lutego 2010 
Był to koncert kolęd białoruskich, pieśni związanych z obrzędowością białoruską z terenu Podlasia 
i  Polesia   w wykonaniu Studia  Autentycznego Folkloru Białoruskiego  Ja naradziusia tut. Poza 
białoruskimi pieśniami goście mogli też wysłuchać pieśni innych kultur. Jedną ze śpiewających w 
Studio jest pochodząca z Łotwy Sanda Łatyszonek, grupa wykonała więc jedną wesołą piosenkę 
łotewską.  Natomiast  pieśni  cygańskie,  macedońskie,  czeczeńskie  i  łemkowskie śpiewaliśmy już 
wspólnie po koncercie podczas wspólnego picia herbaty i raczenia się domowym ciastem.
Studio działa przy Stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego 
AB-BA  a  w  jego  skład  wchodzą  twórcy  Stowarzyszenia  m.in.  Alina  Wawrzeniuk  i  Barbara 
Piekarska,  nagrodzone w 2009 roku  przez  Ministra  Kultury Medalami  Zasłużony Kulturze — 
Gloria Artis, a także inni rodzice dzieci, na których rzecz działa Stowarzyszenie. 
2.1.2 Koncert Chóru Concordia, 26 marca 2010
Kupalinkę i  Reczeńkę, tradycyjne pieśni białoruskie śpiewane do dziś w puszczańskich wioskach, 
zaprezentował w piątek 26 marca w Teremiskach siedemnastoosobowy chór Concordia. Amatorski 
chór  założyła w 2007 roku w Mińsku, profesjonalna dyrygentka Galina Kazimirovskaya. W ciągu 
dwóch  lat  chór  wziął  udział  w  festiwalach  muzycznych  na  Białorusi,  zwyciężył  na  polskim 
festiwalu,  występował  na  scenie   Białoruskiej  Filharmonii  Narodowej  oraz  w  kościołach  na 
Białorusi i Litwie. W czasie koncertu w Teremiskach poza pieśniami białoruskimi chór wykonał 
także  angielskie  renesansowe  madrygały,  pieśni  ukraińskie,  utwory  Piotra  Czajkowskiego  oraz 
standardy jazzowe.
Koncert odbył się z okazji Dnia Niepodległości Białorusi, który obchodziliśmy 25 marca.



W  koncercie  uczestniczyła  grupa  białoruskiej  młodzieży  z  Białegostoku  skupionej  wokół 
Stowarzyszenia  Na Rzecz Dzieci  i  Młodzieży Uczącej  Się  Języka  Białoruskiego AB-BA, która 
regularnie ma swoje warsztaty w Teremiskach. Po kolacji, w czasie spotkania z członkami chóru, 
wymienialiśmy się pieśniami różnych tradycji odnajdując wiele wspólnych utworów. 
2.1.3 Spotkania Teatralne w Teremiskach, 30 kwietnia – 3 maja 2010
W długi weekend majowy manekiny i lalki wypełniły klatkę, w której na jarmarku trzymał demona 
nadzorca  o  dwu  głowach.  A jarmark  odbył  się  w  teremiszczańskim Teatrze,  który  zgromadził 
widzów  chcących  zobaczyć  spektakl  Teatru  Malabar  Hotel  pt.  Baldanders.  Historia  demona 
Baldandersa,  ulegającego  ciągłym  przemianom,  rozdwojeniu  prowokuje  do  refleksji  nad  istotą 
ludzkiej  tożsamości,  problemem nietrwałości  postaw i  różnych  oblicz,  dualizmem dobra  i  zła. 
Twórcy przedstawienia,  Marcin  Bikowski  i  Marcin Bartnikowski,  czerpali  z  literatury Borgesa, 
Topora, Poego i Baudelaire'a samodzielnie pisząc scenariusz (Bartnikowski) i wykonując zarówno 
ogromne jak i malutkie lalki (Bikowski). Spektakl oszałamia swoją plastycznością tworzoną przez 
głęboką relację aktora i manekina, który na naszych oczach staje się na chwilę żywą postacią by 
znów po chwili stać się odrzuconą w kąt martwą lalką. Drugiego wieczoru w teatrze zapanowała 
atmosfera  hiszpańskiej  fiesty  za  sprawą  zespołu  Contratiempo,  który  dał  żywiołowy  koncert 
flamenco. Tancerka, Dominika Kupniewska, nie tylko dała popis tańca flamenco, ale wprowadziła 
słuchaczy w klimat gorącej Andaluzji tłumacząc znaczenie tańca i ucząc specyficznych sposobów 
klaskania, które wykonywane przez publiczność wraz z okrzykami ole! wzmagają zaangażowanie 
artystów. Po takiej instrukcji stodoła drżała od klaskania, braw i okrzyków ole.
2.1.4 Koncert Jednoosobowej Orkiestry Karoliny Cichej, 8 maja 2010
Pianino,  akordeon,  dwa  bębny,  talerz,  przeszkadzajki  –  patrzący  na  taki  zestaw  instrumentów 
widzowie mogli spodziewać się występu kilkuosobowego zespołu. Tymczasem całość obsługuje, 
grając  jednocześnie  na  kilku  instrumentach  i  śpiewając,  jedna  osoba  -  Karolina  Cicha, 
kompozytorka, piosenkarka i aktorka, jak napisał jeden z krytyków kobieta orkiestra i największy  
talent  wykonawczy  w tym kraju.  Koncert  zaskakiwał  ciekawymi aranżacjami  znanych utworów 
takich jak Bal na Gnojnej i  Człowiek z liściem na głowie, które znajdą się na przygotowywanej 
przez artystkę dla  Muzeum Powstania  Warszawskiego płycie  Warszawa 2010.  Poruszające były 
kompozycje  własne  Karoliny Cichej  do  wierszy Tadeusza  Różewicza:  Księżyc  świeci i  Kara  z 
koncertu Do Ludożerców (płyta ukaże się w październiku 2010) oraz do utworu Tadeusza Gajcego 
Miłość  bez  jutra,  który okazał  się  najlepszym utworem z  płyty  Gajcy wydanej  przez  Muzeum 
Powstania  Warszawskiego z  kompozycjami  różnych muzyków.  Artystka  zaśpiewała  też  ludowe 
utwory pochodzące z różnych tradycji: przejmującą żydowską Rebekę, ukraińską melodię Oj u poli  
oraz cygańską  Ederlezi. Koncert zakończył utwór do słów Różewicza  Czarne plamy są białe, w 
którym  udział  wzięły  uczestniczki  warsztatów  bębniarskich,  prowadzonych  na  naszym 
Uniwersytecie.
2.1.5 Kusy Janek, przedstawienie muzyczne dla dzieci, 4 czerwca 2010
Gdzie się podział Kusy Janek co chodził z toporkiem, co się kijkiem opasywał i podpierał workiem? 
Od takiej piosenki, której dzieci i dorosła część publiczności szybko się nauczyła, zaczął się się 
spektakl  o  chłopcu,  który  wszystko  robił  na  opak. Historia  poszukiwania  królewny okraszona 
piosenkami  z  tradycji  ludowej  i  muzycznymi  aranżacjami  znanych  wierszy  (m.in.  Joanny 
Papuzińskiej i  Ewy Szelburg-Zarembiny) wciągała dzieci we wspólne działanie – dialogowanie, 
tańczenie, śpiewanie, ruch. Prosta fabuła mówi o istocie dojrzewania i stawia pytania o miejsce 
twórczości i oryginalności w świecie społecznym. Artyści: Kaja i Janusz Prusinowski, Michał Żak i 
Piotr  Piszczatowski,  który  wystąpił  w  roli  Kusego  Janka,  wprowadzili  też  dzieci  w  świat 
instrumentów muzycznych,  jakich  dziś  już  mało  kto  używa,  grając  na  lirze  korbowej,  drumli, 
okarynie,  szałamai,  fletach  drewnianych,  okarynie,  cymbałach  oraz  na  skrzypcach,  akordeonie, 
barabanie  i  bębenku  radomskim.  Spektakl  powstał  na  zamówienie  festiwalu  Biennale  Sztuki 
Dziecka w Poznaniu w 2009 roku, gdzie miał swoja premierę.  



2.1.6 Potańcówka z Janusz Prusinowski Trio, 5 czerwca 2010
Janusz Prusinowski (skrzypce, akordeon, głos, taniec), Piotr Piszczatowski (baraban, bas), Michał 
Żak (flety drewniane,  szałamaja,  klarnet,  bas)  oraz Piotr  Zgorzelski  (bas,  taniec),  którzy razem 
tworzą zespół Janusz Prusinowski Trio, zagrali w teremiszczańskim Teatrze do potańcówki. Pary 
tańczyły do północy kujawiaka Twardowskiego, polkę Stępniaka, mazurki braci Gaców, Kazimierza 
Mety, Lewandowskiego i innych starych wiejskich mistrzów a także tańce wiwat, powiślak, kozak, 
walczyk i taniec dyna.  Zespół  Janusz Prusinowski Trio - to uczniowie i kontynuatorzy wiejskich 
muzykantów  z  Mazowsza,  Radomskiego  i  Lubelszczyzny a  zarazem awangardowa  formacja  o 
charakterystycznym brzmieniu i własnym języku improwizacji.
Grupa  Janusza  Prusinowskiego  prowadzi  również  poszukiwania  nad  inspiracjami  Chopina 
muzyczną  tradycją  ludową,  czego  efekty  mogliśmy  usłyszeć  w  czasie  potańcówki  podczas 
wspólnego  występu  grupy  z  pianistką  Magdą  Wojciechowską-Żak,  kiedy  wykonano  utwory 
Chopina: mazurek F-dur, Berceuse op. 57 oraz mazurek a-moll op. 64. Dla zmęczonych tancerzy i 
ich dzieci były też kołysanki, utwór Serce – otwierający płytę Trio o tym tytule wydaną w tym roku 
- a na zakończenie potańcówki piękny walc Nowaka Gdzie jest ta miłość. 
2.1.7 Oleń po boru chodit, 31 lipca 2010
Przez Teremiski przeszedł barwny korowód czterdziestu śpiewających żniwiarzy w tradycyjnych 
strojach.  Na czele  korowodu kroczył  mężczyzna ze snopem owsa przypominając w ten sposób 
poleski zwyczaj żniwny: pierwszy snop zboża odkładano i starannie przechowywany do Bożego 
Narodzenia,  kiedy stawiano go w izbie w świętym kącie na długo przed upowszechnieniem się 
choinki.  Ziarna ze snopu były przechowywane aż do święta  Zaśnięcia  Najświętszej  Maryji.  Po 
dotarciu  korowodu  do  teatru  w  stodole  występowały  kolejne  zespoły:  urzekająca  dziecięco-
młodzieżowa Ilińskaja Piatnica z Rygi pod kierunkiem Siergieja Olenkina prezentowała tradycyjne 
pieśni  Rosjan  z  Łotwy,  a  na  zakończenie  sam  Siergiej  Olenkin  z  dwiema  uczennicami  klasy 
mistrzowskiej  dał  popis  pięknych  wielogłosowych  pieśni,  w  tym  jednej  z  tradycji 
staroobrzędowców. Żywiołowość i humor wprowadzili najstarsi wykonawcy – kobiety z zespołu 
Żurawuszka ze Sporowa (Polesie), a grupa dziecięca Żauruszki z tej samej miejscowości, wykonała 
kilka tańców białoruskich oraz zagrała na drewnianych łyżkach. Na koniec zaśpiewali wspólnie 
członkowie poszczególnych zespołów z Białorusi,  Łotwy,  Polski (Żemerwa ze Studziwód) oraz 
Węgier. Przewodnikiem po tradycji żniwnej w czasie koncertu był Doroteusz Fionik, organizator 
festiwalu, który wziął też udział w wykonaniu wielu utworów. 
Wydarzenie  było  częścią  VI  Podlasko-poleskich  spotkań  żniwnych  Oleń  po  boru  chodit  
organizowanych przez Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.
2.1.8 Brzmienie PropaBandy, 13 sierpnia 2010
Do żywiołowego tańca porwały uczestników koncertu PropaBandy bałkańskie i cygańskie rytmy 
wygrywane  na  gitarze  elektrycznej,  perkusji,  akordeonie  i  saksofonie  przywołując  atmosferę 
absurdalno-  zabawową rodem z filmów Kusturicy. Tańce  i  pieśni  z  krajów Europy Środkowo-
Wschodniej  muzycy  łączą  ze  współczesnym  brzmieniem.  Tradycyjną  serbską  pieśń  weselną 
aranżują w formie bluesa, ludowy kawałek cygański w reaggae, wykorzystują tematy muzyczne z 
filmów Gadjo Dilo czy Czarny kot, biały kot  tworząc bezpośredni przekaz, który sprawdza się w 
klubach, plenerach, teatrach i jak się okazało także w stodole. 
Koncert zorganizowany przez Uniwersytet  Powszechny w Teremiskach był szczególny – zespół 
zagrał w niecodziennym składzie – wystąpiły dwie wokalistki, obie aktorki z doświadczeniem w 
Akademii Gardzienic, Maniucha Bikont (która odchodzi z zespołu) podkręcająca atmosferę grą na 
saksofonie sopranowym i tubie oraz kipiąca energią Justyna Jary, która współpracę z PropaBandą 
zaczyna.  Stanowiący  trzeci  wokal  Marcin  Maroszek,  który  zarazem  jest  szefem  zespołu  i 
akordeonistą, podkreśla wagę rodzinnego doświadczenia etniczności większości członków zespołu 
w tworzeniu muzyki. Wykształcenie muzyczne dopiero dzięki wschodnim korzeniom (rumuńskim, 
rosyjskim) muzyków daje efekt, jaki mogli usłyszeć goście w Teatrze w Teremiskach.



2.1.9 Koncert chopinowski, 25 września 2010
Teatr w Teremiskach powinien nosić imię Fryderyka Chopina, bo każdy pianista chciałby zagrać w  
takim miejscu jak ta stodoła - powiedział na zakończenie koncertu chopinowskiego, prowadzący go 
Józef Herold. Piotr Banasik, absolwent katowickiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Andrzeja 
Jasińskiego,  na  specjalnie  sprowadzonym  koncertowym  fortepianie  zagrał  dla  licznie 
zgromadzonych  słuchaczy utwory Fryderyka  Chopina.  Wysłuchaliśmy balladę  g  -  moll  op  23, 
mazurka a - moll op 17, walca Es - dur op.18, nokturn Fis - dur op.15, scherzo b - moll op. 31, 
mazurka h - moll op 33 oraz słynnego poloneza As - dur op 53 stworzonego przez Chopina pod 
koniec życia, o którym znawca Chopina, Hugo Leichtentritt napisał  Wszystko, co pod względem 
blasku, dostojeństwa, siły i entuzjazmu tkwi w polonezie – zostało w arcydziele tym wyrażone w 
sposób  najbardziej  porywający  z  możliwych.  W ten  sposób  powiat  hajnowski  wziął  udział  w 
ogólnopolskim Roku Chopinowskim. 
2.1.10 Spektakl studentów PWST z Krakowa, 26 września 2010
Bisem ostatniej pieśni pt. Koń zakończył się spektakl Piosenka rosyjska, który w w wypełnionym 
po brzegi Teatrze w Teremiskach zaprezentowali studenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w 
Krakowie, którzy przez tydzień gościli w domu Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach.
Przedstawienie, grane już przez grupę wielokrotnie, powstało jako egzamin z piosenki aktorskiej na 
II roku na Wydziale Aktorskim ze specjalizacją wokalno-aktorską w klasie mistrzowskiej  Beaty 
Fudalej, aktorki Teatru Narodowego. Ciekawe aranżacje, w większości znanych, piosenek porwały 
publiczność,  która  biła  brawo nie  tylko  po  każdym utworze,  ale  i  w trakcie  ich  trwania  oraz 
śpiewała i płakała ze wzruszenia wraz z aktorami. 
Z towarzyszeniem pianina, na którym akompaniował Oleg Sznicar (znakomity muzyk i pedagog, 
pracujący na PWST i UJ w Krakowie oraz w Chórze Polskiego Radia) młodzi wykonali piosenki 
Włodzimierza  Wysockiego:  Bokser,  Tatuaż,  Wańka,  Murka, Bułata  Okudżawy:  Balonik,  Kot,  
Rozmowa,  Modlitwa  a  także  piosenkę  śpiewaną  niegdyś  przez  Sławę  Przybylską  pt  Brzydka, 
Gałubczik Biczewskiej,  Niebieską chusteczkę do muzyki Jerzego Petersburskiego, przy której cała 
sala szeptała słowa wraz z solistą Mateuszem Mikosiem oraz melodie tradycyjne.
2.1.11 Koncert Klezzmates, 8 października 2010
Muzyka klezmerska to nie to samo co muzyka żydowska, podkreślają muzycy zespołu Klezzmates. 
Łączy w sobie  brzmienia  tradycyjnej  muzyki  żydowskiej  z  brzmieniami  kultur  tych  krajów,  w 
których Żydzi  przez  wieki  mieli  swoje  diaspory.  W czasie  koncertu  mogliśmy więc  posłuchać 
autorskich kompozycji zespołu, w których odnajdowaliśmy zarówno brzmienia bałkańskie, jak i 
elementy  jazzu  i  klasyki.  Utwór  Railroad powstał  z  inspiracji  utworem  Taniec  z  szablami 
Kaczaturiana, ormiańskiego kompozytora, a akompaniament Dance in the Moonlight został oparty 
na takim instrumentarium, jakie  towarzyszyło żydowskiej  horze,  tańcowi w kręgu popularnemu 
zwłaszcza w Izraelu. Muzycy zagrali większość utworów ze swojej pierwszej płyty, jednak dzięki 
dominującemu duchowi improwizacji stworzyli jednocześnie nową ich jakość. Mimo dojmującego 
zimna  zespół  grał  cała  parą  a  Bartek  Staniak  użył  po  raz  pierwszy  swoich  elektrycznych 
pięciostrunowych skrzypiec. 
2.1.12 Spektakl Opowieści Teremiszczańskie, 16 października 2010
Historia o Cyganach, którzy "jak leżeli tak tańczyli" w domu rodziców pani Wandy, poszerzyła 
spektakl  Uniwersytetu  Powszechnego  pt.  Opowieści  Teremiszczańskie  o  nową  scenę.  Historię 
zapisaliśmy  podczas  wrześniowej  serii  spotkań  z  mieszkańcami  Teremisek  w  czasie  obozu 
studentów  Szkoły  Działania  UP.  Przed  spektaklem,  gromadząca  się  publiczność,  wchodziła  w 
nastrój  dawnej  wsi  podczas  wyświetlanej  prezentacji  starych  zdjęć  mieszkańców  Teremisek. 
Zdjęcia  przechodziły  od  najstarszych  fotografii  przodków  aż  do  obrazków  współczesnych 
posiadówek kilku pokoleń na ławeczkach i publiczności w teremiszczańskim teatrze. Po spektaklu, 
przy kompocie z jabłek, zebranych w uniwersyteckim sadzie i cieście marchewkowym toczyły się 
jeszcze rozmowy między mieszkańcami Teremisek,  resztą publiczności i  aktorami – twórcami i 
animatorami Uniwersytetu - Katarzyną i Pawłem Winiarskimi, którzy mieszkają w Teremiskach od 



8  lat.  Oni  właśnie  oraz,  działająca  przez  2  lata  w  Teremiskach,  Joanna  Filarska  przygotowali 
spektakl z historii i pieśni zebranych od mieszkańców wsi. Premiera drugiej, trzyosobowej wersji 
przedstawienia,  miała  miejsce  podczas  Święta  Teatru  w  Teremiskach  14  sierpnia  2009  roku. 
Spektakl,  na  zaproszenie  Thomasa  Richardsa,  dyrektora  Ośrodka  Grotowskiego  w  Pontederze, 
został pokazany rok temu we Wrocławiu na Zero Budget Festival.
2.1.13 Koncert Todara w ramach festiwalu  Bardauskaja Vosień, 23 października 2010
23  października  na  Uniwersytecie  Powszechnym  w  Teremiskach  wystąpił,  wzbudzający 
powszechny entuzjazm na Podlasiu, białoruski bard Žmicier Wajciszkiewicz – Todar. Todara znają 
wszyscy, a jednak za każdym razem zaskakuje – gra solo oraz z różnymi zespołami, obecnie przede 
wszystkim  z  WZ  Orkiestra  (Wschód-Zachód  Orkiestra),  różne  gatunki  muzyczne  czerpiąc 
inspiracje z białoruskiego folku, motywów muzycznych z Podlasia, Ukrainy, muzyki żydowskiej i 
tatarskiej,  ludów  i  narodowości  zamieszkujących  niegdyś  i  dzisiaj  tereny  Białorusi, 
multikulturowego tygla Wschodniej Europy. Na Uniwersytecie Powszechnym wystąpił sam z gitarą 
śpiewając utwory z cyklu muzycznego do wierszy Uładzimira Karatkiewicza, poety i jednego z 
najwybitniejszych prozaików w historii literatury białoruskiej. Zaprezentował również fragmenty 
najnowszego swojego projektu – pieśni do wierszy Rafała Wojaczka, wybitnego polskiego poety 
czasów powojennych, zaliczanego do grona poetów wyklętych. Koncert odbył się w ramach XVII 
Festiwalu  Białoruskiej  Poezji  Śpiewanej  i  Piosenki  Autorskiej  "Bardauskaja  Vosień"  (Jesień 
Bardów) organizowanego przez Związek Młodzieży Białoruskiej.
2.1.14 Koncert Duetu SzaZa, 19 listopada 2010
Mgła w Teremiskach, Lato w Teremiskach  i  Oczy żubra to tylko kilka z wymyślonych na gorąco 
tematów improwizacji,  jakie  na naszych oczach komponowali  i  wykonywali  Patryk  Zakrocki  i 
Paweł Szamburski – twórcy Duetu SzaZa, którzy w naprawdę mglisty wieczór 19 listopada gościli 
na  scenie  w  Teremiskach.  Patrząc  na  dwóch  muzyków  mieliśmy  wrażenie  uczestniczenia  w 
koncercie  wieloosobowego  zespołu.  Muzycy nagrywali  własną  grę  na  skrzypcach  (Zakrocki)  i 
klarnecie (Szamburski) tworząc loop (ang. pętla), do którego następnie dokładali kolejne muzyczne 
głosy tych samych lub innych instrumentów i rezonując jednocześnie z sygnałami z sali, stworzyli 
niezwykły performance możliwy tylko „tu i teraz”.
2.1.15 Warsztaty mazurków i Potańcówka na Andrzejki, 27-28 listopada 2010
W ostatni  weekend listopada  Teremiski  wypełniły dźwięki  mazurków i  oberków w najlepszym 
wykonaniu  –  Trio  Janusza  Prusinowskiego.  Artyści,  którzy  już  gościli  w Teatrze  w stodole  w 
Teremiskach  dwukrotnie,  tym  razem  przyjechali  prosto  z  trasy  koncertowej  w  Azerbejdżanie, 
Gruzji,  Estonii,  Kanadzie  i  Stanach Zjednoczonych,  gdzie  w Nowym Jorku grali  w najbardziej 
prestiżowej na świecie sali koncertowej – Carnegie Hall. Ci znakomici muzycy: Janusz Prusinowski 
(skrzypce, akordeon, głos); Piotr Piszczatowski (baraban, bas), Michał Żak (flet, klarnet, szałamaja) 
i Piotr Zgorzelski (bas) wirtuozerii tradycyjnych mazurków uczyli się od wiejskich muzykantów z 
Mazowsza,  Radomskiego  i  Lubelszczyzny.  Pod  kierunkiem  Piotra  Zgorzelskiego,  tancerza  i 
animatora  tańca,  uczyliśmy się  tańców korowodowych,  takich  jak  chodzony,  i  wirowych  czyli 
kujawiaków, mazurków i oberków, a w czasie sobotniej  Potańcówki bawiliśmy się też w różne 
taneczne zabawy.
2.1.16 Spektakl Opowieści Teremiszczańskie w Lublinie, 11 grudnia 2010
Opowieści Teremiszczańskie  pokazaliśmy na 20-tej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Ludowej Mikołajki Folkowe w Lublinie. Po przedstawieniu odbyło się spotkanie publiczności z 
aktorami - animatorami Uniwersytetu: Katarzyną i Pawłem Winiarskimi. 
2.1.17 Koncert Quartet Alternativo, 19 grudnia 2010
Ostatni w tym roku koncert cieszył nie tylko ucho, ale i oko. Wyjątkowo atrakcyjna była ogromna 
harfa, na której  grała, mniejsza od niej, Michaela, córka państwa Jurčo. Razem z siostrą Laurą, 
która  grała  na  skrzypcach,  wystąpiły  w  pięknych  stylowych  sukniach.  Głównymi  muzykami 
Quartetu  są  Katarzyna  Jurco,  flecistka  oraz  lider  zespołu,  akordeonista,  Robert  Jurco,  który 
poprzedzał  kolejne  utwory  krótkimi  wprowadzeniami.  Wysłuchaliśmy  m.in.  pieśni  Moniuszki, 



utworów Bacha, Debussego, utworu Mack the knife z Opery za trzy grosze oraz przeboju Beatlesów 
Yesterday i dwóch utworów napisanych przez jazzmana, Chicka Corea, specjalnie dla dzieci. Na bis 
zespół zagrał kolędę Bóg się rodzi. 

2.2 Współpraca z podlaskimi Białorusinami
2.2.1 – Sesja, 1-6 lutego 2010 - intensywne warsztaty w okresie ferii przeplatały się z zabawami, 
projekcjami  filmów  i  zimowymi  spacerami. Podczas  warsztatów  z  Elżbietą  Rojek  ze 
Stowarzyszenia Teatralnego Chorea młodzież nauczyła się kilkunastu pieśni w różnych językach, 
tym razem głównie z obszaru Bałkanów, ale i z Czeczeni. Pod kierunkiem Eli grupa wykonywała 
ćwiczenia  ruchowe  wzmacniające  poszczególne  partie  mięśni,  uczyła  się  "czuć"  swoje  ciało. 
Podczas zajęć z Mieczysławem Giedrojciem, mimem z Teatru Małych Form z Bydgoszczy, młodzi 
pracowali  nad  wyrażaniem  emocji  za  pomocą  ciała,  przygotowując  na  koniec  małe  etiudy 
"Operacja" i "Woźnica". Mieczysław Giedrojć poprowadził też zajęcia dotyczące reguł pięknego 
recytatorstwa.  Jeden  z  wieczorów  wypełniły  dźwięki  nieznane  tradycji  Podlasia  –  afrykańskie 
rytmy tańca brzucha, które pod kierunkiem muzyka Tomka Kozdraja wygrywaliśmy na bębnach. 
Uczestnicy dzielili  się też  kolejnymi historiami i  zdjęciami rodzinnymi.  Wieczorami odbyły się 
projekcje filmów:  "Jagodowa miłość", "Po-lin", "Kola", "Idź i patrz". 
2.2.2 – Sesja,  26-28 marca 2010 -  porządkowanie zebranych przez młodzież własnych historii 
rodzinnych i rozmowy o mającym powstać z nich spektaklu (wzorem  Kronik Sejneńskich) były 
najważniejszą  częścią  bardzo  wypełnionej  kolejnej  sesji  warsztatowej.   Alina  Wawrzeniuk, 
prowadząca grupę, poza przećwiczeniem znanych już pieśni, wprowadziła dwie nowe współczesne 
białoruskie  piosenki,  m.in.  Aksamitny lekki  wieczar.  Wycieczka śladami białowieskich Żydów z 
Katarzyną i Pawłem Winiarskimi stała się pretekstem do rozmowy o tysiącletnim współistnieniu 
Żydów na terenach Rzeczpospolitej i tworzeniu przez nich polskiej kultury. Młodzież wzięła też 
udział  w  koncercie  chóru  Concordia  z  Mińska  i  późniejszym  wspólnym  śpiewaniu  z  jego 
członkami. Atrakcją były także drugie już warsztaty bębniarskie z Tomkiem i Barnim Kozdrajami, 
w czasie których uczestnicy mogli też poćwiczyć żonglowanie flower stickami i diabolo. 
2.2.3 – Sesja, 23 - 25 kwietnia 2010
Weekendowa  sesja  warsztatowa  poświęcona  była  przede  wszystkim  pracy  nad  historiami 
rodzinnymi. Młodzież dzieliła się zebranymi opowieściami a niektórzy przygotowali już relacje z 
nagrań  na  piśmie.  Staną  się  one  materiałem,  z  którego,  wzorem  Kronik  Sejneńskich, zostanie 
zbudowany  spektakl.  Jego  premiera  planowana  jest  na  grudzień  2010.  Alina  Wawrzeniuk 
wprowadziła też nowe wielogłosowe pieśni, związane z obrzędowością wiosenną: Tam po majowuj  
rosi i  Iszła  Manieczka. Wieczory  poświęcone  były  oglądaniu  filmu  Andrieja  Konczałowskiego 
Syberiada.
2.2.4 – Sesja, 30 kwietnia – 3 maja 2010
Grupa Kronik Podlaskich wzięła aktywny udział w 5. Spotkaniach Teatralnych w Teremiskach (opis 
powyżej).
2.2.5 – Sesja, 21 – 23 maja 2010
Bretoński taniec z XV wieku Tourdion, rumuński Drumul Draculi, łotewski Pięć białych źrebaków 
oraz  białoruskie  Padyspań,  Hreczaniki,  Wierabije,  Matlot  to  tylko  niektóre  z  ponad 20  tańców 
jakich uczył zespół Stary Olsa grupę młodzieży Kronik Podlaskich, która jak co miesiąc spotkała 
się  w  weekend  w  Teremiskach  wraz  z  grupką  młodzieży  białowieskiej  biorącej  udział  w 
warsztatach  „Od  sztuki  ulicy  do  kultury  klasycznej”.  Stary  Olsa  to  kultowy zespół  białoruski 
rekonstruujący  i  grający  muzykę  dawną  z  terenu  przede  wszystkim  Wielkiego  Księstwa 
Litewskiego, ale i całej Europy. Przez trzy dni dźwięki archaicznych instrumentów dochodziły z 
budynku  Uniwersytetu,  gdzie  poza  tańcami  młodzież  uczyła  się  też  pieśni  białoruskich:  XII- 
wiecznej ballady  Szto j pa moru, XV-wiecznej  Pieśnia pra Witauta  i XVI-wiecznych Bitwa pad 
Worszaj i Wajtouna oraz ludowych pieśni Oj siwy koń biażyć, Róża kwietka, Litwin oraz przełożonej 
z łaciny pieśni biesiadnej z XV wieku U karczmie. Młodzież wykonała te pieśni razem z zespołem 
Stary Olsa podczas ich koncertu, który odbył się w Teatrze w Teremiskach.



2.2.6 – Sesja, 6-8 lipca 2010
Białoruski zespół Stary Olsa ponownie gościł w Teremiskach w dniach 6-8 lipca. I znów spotkał się 
z młodzieżą z programu Stowarzyszenia na rzecz zieci uczących się języka białoruskiego AB-BA 
Kroniki Podlaskie oraz grupą białowieską. Po majowych warsztatach, w czasie których Stary Olsa 
uczył  nas  rekonstruowanych  utworów  z  terenu  Wielkiego  Księstwa  Litewskiego,  padł  pomysł 
wspólnego występu młodzieży z  muzykami  podczas  imprezy plenerowej  z  okazji  600 rocznicy 
bitwy pod Grunwaldem, jaka odbędzie się 11 lipca w Białostockim Muzeum Wsi. Ćwiczyliśmy 
więc poznane wcześniej pieśni Szto j pa moru, Pieśnia pra Witauta, Bitwa pad Worszaj, Wajtouna, 
Oj siwy koń biażyć,  Róża kwietka,  Litwin. A starsze mieszkanki Teremisek siedząc na ławeczkach 
rozpoznawały dobiegające z domu Uniwersytetu dźwięki dud, cytry i fletów słyszane w maju w 
stodole.
2.2.7 – Sesja, 26-29 lipca 2010
Wakacyjna sesja białoruskiej młodzieży z Białegostoku uczestniczącej w programie Stowarzyszenia 
AB-BA Kroniki  Podlaskie  poświęcona  była  pracy  nad  zbudowaniem scenariusza  do  mającego 
powstać spektaklu. Mają znaleźć się w nim historie rodzinne dzieci zbierane przez ostatni rok od 
dziadków i babć. Alina Wawrzeniuk, animatorka grupy, zaczerpnęła inspirację, jak mówi z Kronik 
Sejneńskich  i  Opowieści  Teremiszczańskich.  Wprowadzeniem  do  budowania  scenariusza  było 
spotkanie z Dariuszem Szada-Borzyszkowskim, reżyserem teatralnym i telewizyjnym. Równolegle 
do prac nad scenariuszem młodzież uczestniczyła w warsztatach teatralnych prowadzonych przez 
Teresę Filarską, aktorkę Teatru Osterwy z Lublina – ćwicząc plastykę ciała, wymowę, ekspresję 
oraz  wypowiedź  grupową.  Jak  zawsze  było  dużo  śpiewania  a  wieczorem  projekcje  filmów: 
Wszystko co kocham Jacka Borcucha i Nieprawdopodobna historia Mike'a Newella. 

2.3 Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, 13-16 marca 2010
Dzień I, 13 marca
Bogaty  w  emocje  pierwszy  dzień  8  Objazdowego  Festiwalu  Filmowego  Watch  Docs  Prawa 
Człowieka w Filmie, który nasz Uniwersytet organizuje od pięciu lat zgromadził pełną salę widzów, 
którzy  po  projekcji  filmów  mogli  spotkać  się  z  gościem  festiwalu  Pawłem  Smoleńskim, 
dziennikarzem i reporterem Gazety Wyborczej.
Ci najmniejsi, szarzy ludzie – oni mogą zmienić ten świat. To idealistycznie brzmiące przesłanie 
filmu  Korzenie.  Wizje  Wangarii  Maathai  ma  silne  praktyczne  uzasadnienie  w  historii,  jaka 
wydarzyła  się  w  Kenii.  Tytułowa  bohaterka  filmu  Wangarii  Maathai,  późniejsza  laureatka 
Pokojowej  Nagrody Nobla,  z  troski  o  masowo niszczone środowisko naturalne  i  miejsce życia 
tradycyjnych kenijskich rodzin namawiała kobiety do sadzenia drzew, nie wiedząc że zaprowadzi je 
to do powstania społecznego ruchu, który w rezultacie wywalczył przemiany demokratyczne w 
Kenii pod rządami dyktatury. Filmy tak napawające optymizmem, wynikającym z wygranej walki o 
prawa człowieka, na Festiwalu spotyka się rzadko. 
Film  Zaginieni,  wyprodukowany  przez  nowojorską  organizację  WITNESS  i  rosyjskie 
Stowarzyszenie Memoriał, pokazał że są miejsca na świecie, jak północny Kaukaz, gdzie nie ma 
nadziei  na  jakąkolwiek  wygraną.  Co  nie  znaczy,  jak  mocno  podkreślił  gość  pierwszego  dnia 
festiwalu, Paweł Smoleński, że nie trzeba o nie walczyć. Przeciwnie – trzeba o nich krzyczeć. W 
czasie spotkania dziennikarz Gazety Wyborczej, reporter, autor książki  Pochówek dla rezuna  (za 
którą dostał nagrodę Pojednania Polsko-Ukraińskiego w 2003 roku), zbioru reportaży Irak. Piekło  
w  raju  oraz  Izrael  już  nie  frunie i  ostatniej  Powiatowa  rewolucja  moralna  mówił  o  swoim 
doświadczeniu  z  wyjazdów  do  Izraela  i  na  Kubę  odwołując  się  do  kolejnych  festiwalowych 
filmów: B'Tselem: Kamery dla Palestyńczyków i Malowana wyspa. 
B'Tselem to izraelska organizacja, która zajmuje się walką o przestrzeganie praw człowieka wobec 
Palestyńczyków przez własny kraj.  Czterominutowy film wstrząsa widzem prezentując nagrania 
amatorskimi kamerami dwóch brutalnych aktów izraelskiej  policji.  Obie sprawy obiegły świat i 
skończyły się wyrokami skazującymi winnych. 



Drugi  z  filmów,  w  którym  słyszymy  relacje  Kubańczyków  represjonowanych  za  kontakty  z 
cudzoziemcami,  w kraju w którym za zabicie człowieka dostaje się kilkanaście lat a za zabicie 
krowy 30, nie daje nadziei na szansę dochodzenia sprawiedliwości. Zwłaszcza w dniu, w którym po 
15 dniach głodówki traci  przytomność Farinas,  kolejny kubański dysydent,  który w ten sposób 
domaga się uwolnienia więźniów politycznych, których istnieniu rząd zaprzecza. 
Od  tematu  kubańskiego  i  izraelskiego  rozmowa  Pawła  Smoleńskiego  z  widzami  przeszła  do 
omawiania  potrzeby zaangażowania  w obronę  praw człowieka  i  tego  jak każdy z  nas  może ją 
realizować. 
Dzień II, 14 marca
Po pierwszym dniu, w czasie którego kolejne filmy prowadziły po różnych zakątkach świata, drugi 
dzień prezentował filmy z naszego kręgu: polskiego i białoruskiego. 
Najnowszy film Wiktora Daszuka, słynnego twórcy dokumentalnego kina białoruskiego, Królestwo 
zdechłych myszy porusza ogromnie, mimo że odnajdujemy w nim sceny widziane już w innych 
filmach (np.  Płoszczy J. Chaszczewadzkiego). Porusza, bo nie sposób pozostać obojętnym wobec 
przemocy i manipulacji, ale również dlatego, że jest mocnym oskarżeniem już nie tylko samego 
dyktatora,  ale  rzeszy  jego  sługusów  (określenie  użyte  w  filmie)  –  służb  specjalnych,  milicji, 
parlamentarzystów, dziennikarzy, piosenkarzy, którzy dla kariery, pieniędzy czy własnego spokoju 
współtworzą dyktaturę. 
Jako drugi tego dnia wyświetliliśmy polski film studenta reżyserii Pawła Jóźwiaka-Rodana Mama, 
Tata,  Bóg  i  Szatan.  Film,  co  powiedziane  wprost,  jest  poszukiwaniem  przez  autora  własnej 
tożsamości,  próbą zrozumienia rozwiedzionych rodziców, którzy reprezentują skrajnie odmienne 
poglądy i style życia. Mama, śpiewaczka należąca do rodziny Radia Maryja i tata, antyklerykał, 
cynik, autor erotycznych powieści typu Życie seksualne papieży, dla którego słowa kocham Cię i  
wypierdalaj są bliskoznaczne. Znakomity materiał na film,a jednak głównym bohaterem filmu staje 
się kierujący kamerą autor, próbujący skleić swój popękany obraz świata.
Dzień III, 16 marca
Pokazem w Areszcie  Śledczym zakończył  się  we wtorek  Objazdowy Festiwal  Filmowy Watch 
Docs. Prawa Człowieka w Filmie. 
Osadzeni  wraz  z  funkcjonariuszami  więziennymi,  dwójką  licealistów  oraz  osobami  z  naszego 
Uniwersytetu  obejrzeli  trzy  filmy:  polski  dokument  Amerykanin  w  PRL-u o  wizycie 
amerykańskiego ministra  sprawiedliwości  Roberta  Kennedy'ego i  materiałach  operacyjnych SB, 
jakie przy tej okazji powstały; pokazywany już pierwszego dnia festiwalu film B'Tselem. Kamery 
dla Palestyńczyków oraz niemiecki dokument Rebiya Kadeer – wróg publiczny Nr 1, który zrobił na 
widzach  największe  wrażenie.  Film  opowiada  o  dramatycznej  sytuacji,  w  jakiej  znajduje  się 
muzułmańska mniejszość Ujgurów zamieszkująca północno-wschodnie Chiny i o Rebiyi Kadeer, 
bizneswomen, która podjęła działania w ich obronie, za co ona i jej rodzina są represjonowani. Z 
powodu choroby nie dojechał reżyser Piotr  Morawski,  który miał spotkać się z osadzonymi po 
projekcji swojego filmu. Obiecane spotkanie odbędzie się w innym terminie. 

2.4 Festiwal Filmów Młodego Widza Wędrujące Ale Kino, 10-13 września 2010
Festiwal zorganizowany przez Centrum Sztuki Dziecka z Poznania i Uniwersytet Powszechny im. 
Jana  Józefa  Lipskiego  w  Teremiskach,  który  oficjalnie  otworzył  10  września  o  godz.  11.00 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Gwaj, zgromadził dzieci od przedszkolaków do gimnazjalistów z 
Białowieży i Hajnówki, którzy obejrzeli ponad 30 tytułów - filmy aktorskie i animowane, krótko- i 
pełnometrażowe oraz wzięli udział w warsztatach. 
Wiele filmów na różne sposoby opowiadało o przyjaźni i miłości, między dziećmi, między ludźmi a 
zwierzętami,  w  rodzinie.  Pierwszego  dnia,  w  Kinie  Żubr,  dzieci  obejrzały  urokliwy  film  o 
poznawaniu  przyrody  przez  Maxa  i  Jesse  w  czasie  poszukiwania  skrzeku  (Żaby  i  ropuchy)  i 
niezwykle mądry film o grupie  dorastającej  młodzieży budującej  swój  kodeks etyczny podczas 
walki z bandą złodziei (Krokodyle). Starszych wciągnął film o miłości i przyjaźni Max Minsky i ja, 



który dostał nagrodę publiczności wyprzedzając nostalgiczną Podróż Teo o meksykańskim chłopcu 
zagubionym  na  pustkowiu.  Wydarzeniem  dnia  była  projekcja  trzymającego  w  napięciu  filmu 
Magiczne  drzewo  o  czarodziejskim  krześle  spełniającym  życzenia  z  udziałem  jednego  z  jej 
bohaterów – Adasia Szczegóły,  którego po projekcji można było zapytać o to,  jakim sposobem 
magiczne krzesło jechało samo na motorze,  czy nie bał  się zjeżdżać ogromnym tunelem, która 
scena była najtrudniejsza i jak to jest czuć się prawdziwym aktorem. 
Równolegle  z  projekcjami,  korzystając  z  sali  szkoły  w  Białowieży,  odbyły  się  dwugodzinne 
warsztaty animacji dla dwóch grup dzieci z Białowieży i Hajnówki prowadzone przez instruktorów 
Paulinę  Wyrt,  Agnieszkę  Krajewską  i  Kaspra  Piaseckiego.  Dzieci  obejrzały  kilka  filmów 
animowanych  wykonanych  w  różnych  technikach,  a  następnie  wzięły  udział  w  ćwiczeniach 
symulacji ruchu za pomocą własnego ciała, jak i z użyciem papierowych postaci. W atmosferze 
burzy mózgów powstały scenariusze planowanych filmów i pierwsze szkice scenografii i postaci. 
Następnego dnia podczas kontynuacji warsztatów, tym razem w domu Uniwersytetu Powszechnego 
w Teremiskach, grupy wykonały kolorowe makiety scenografii,  postacie i rekwizyty.  Siedząc w 
drewnianych  kabinach  pod  kierunkiem  instruktorów  animowały  kolejne  sceny  mając  podgląd 
wykonanej pracy na ekranach telewizorów. 
W tym samym czasie w Kinie Żubr w Białowieży odbyła się druga projekcja Magicznego drzewa 
oraz  spotkanie  z  Adasiem  Szczegółą  i  kierownikiem  produkcji  filmu  Magdą  Gensler.  Dzień 
zakończył,  wyświetlany  wieczorem  w  sali  działań  Uniwersytetu  w  Teremiskach,  film  Żaby  i  
ropuchy. 
Niedzielne projekcje rozpoczął pokaz dla najmłodszej publiczności – zestaw animacji prezentował 
filmy wykonane w różnych technikach (np. piaskiem na szkle), wśród których znalazły się urokliwe 
historie  o  wróżkach,  o  postaciach  uszytych  ze  szmatek,  o  problemach  małej  wrony,  której  nie 
wyrosły piórka na pupie oraz plastelinowa historia o przyjaźni bałwanka i zajączka. Ponadto dzieci 
zobaczyły Tajemnicę kwiatu paproci wykonaną przez Tadeusza Wilkosza w technice lalkarskiej a 
wieczorem w Teremiskach Małych rabusiów, którzy zostali też powtórnie pokazani w poniedziałek 
w Kinie Żubr. Historia dwójki rodzeństwa, które postanawia napaść na bank by ratować swoich 
zadłużonych rodziców zdobyła główną nagrodę festiwalu przyznaną po burzliwych naradach przez 
dziecięce jury. 
Rekord publiczności pobił jednak seans dla przedszkolaków, którzy w poniedziałek 13 września, 
wypełnili salę kinową do ostatniego miejsca. Dzieci obejrzały zestaw filmów animowanych, wśród 
których znalazły się jedne z najstarszych animacji dla dzieci - pierwszy odcinek serii o Bolku i 
Lolku  pt.  Kusza,  Reksio  Poliglota,  prościutki  Piesek  w  kratkę,  który  najbardziej  podbił  serca 
maluchów,  ale  także  filmy  artystyczne  takie  jak  Mały  western,  parodię  słynnego  gatunku 
filmowego, w którym autor Witold Giersz po raz pierwszy zastosował technikę rozlewających się 
plam farby i Przygodę w paski Aliny Maliszewskiej z muzyką Stefana Kisielewskiego. 
Popołudniowa  projekcja SOS  –  niespokojne  lato,  opowieść  o  przyjaźni  dziewczynki  z  foką 
wpleciona w historię sensacyjną przemytników narkotyków była przedostatnią projekcją festiwalu. 
Ostatnia projekcja odbyła się podczas uroczystej Gali Festiwalu, którą otworzył Radek Tomasik z 
Centrum  Sztuki  Dziecka  z  Poznania  i  Katarzyna  Winiarska  z  Uniwersytetu  Powszechnego  w 
Teremiskach wspomnieniem Piotra  Szpakowicza,  mistrza animacji  dziecięcej  techniką  malarską 
pochodzącego z Białowieży. 
Werdykt  jury dziecięcego przyznającego nagrodę  Festiwalu filmowi  Mali  Rabusie odczytał  Jan 
Gwaj, Przewodniczący Rady Gminy. Najważniejszą częścią Gali poza nagrodą była prezentacja, 
powstałych w czasie  dwudniowych warsztatów animacji,  kilkuminutowych filmów stworzonych 
przez dzieci.  Duch puszczy zrealizowany przez uczniów z klas czwartej, piątej i  szóstej Szkoły 
Podstawowej w Białowieży to opowieść o tym, jak uczniowie z białowieskiej szkoły zwyciężają 
straszącego  ich  Ducha  pałacu  carskiego  dzięki  pomocy  wyczarowanego  w  Miejscu  Mocy  z 
magicznego kamienia ducha żubra. Z kolei Nawiedzony dom, film przygotowany przez uczniów z 
klas drugiej, trzeciej, czwartej i szóstej ze szkół podstawowych nr 2 i nr 6 z Hajnówki, to zabawna 
historia miłości gąsienicy do znalezionego w sałacie ślimaka i ich walka z wampirem – Francuzem, 
który owego ślimaka chce pożreć. Sposobem na panoszącego się po domu wampira okazuje się 



czosnek wysypany śmiało z torebki przez gąsienicę. 
Dodatkowo  została  pokazana  też  króciutka  animacja  o  pożeraczach  rakiet  kosmicznych 
przygotowana  przez  trójkę  przedszkolaków  oraz  minutowa  relacja  z  meczu  Lech  Poznań  – 
Argentyna zrealizowana przez kilka osób z grupy organizatorów festiwalu. 
Uczennice  liceum  nr  1  z  Hajnówki:  Olga  Szlachciuk  i  Joanna  Kisielewska  zaprezentowały, 
przygotowany  pod  kierunkiem  Łukasza  Augustyniaka,  film  dokumentalny  o  festiwalu.  Galę 
uświetnił pokaz oscarowego filmu Piotruś i wilk  wg. klasycznego utworu Sergiusza Prokofiewa 
zrealizowany lalkową animacją poklatkową, do którego ścieżkę dźwiękową wykonali na żywo dwaj 
beatboxerzy, którzy bawili publiczność jeszcze długo po zakończeniu projekcji. Już w czasie Gali 
została też zapowiedziana następna edycja Wędrującego Ale Kina w przyszłym roku.
Nagrodzona recenzja, 6-12 grudnia 2010
Ewelina  Szuma,  uczennica  klasy  III  Gimnazjum w  Białowieży  wygrała  konkurs  na  napisanie 
recenzji z objazdowej wersji festiwalu Ale Kino!  W nagrodęc wzięła udział w trwającym tydzień 
26.  Międzynarodowym  Festiwalu  Filmów  Młodego  Widza  Ale  Kino! w  Poznaniu.  Nie  tylko 
obejrzała  najciekawsze  na  świecie  filmy  dla  młodej  publiczności,  ale  decydowała  o  wyborze 
najlepszego z nich wraz z innymi członkami jury dziecięcego!  

3.  PROGRAM AKADEMICKI  Uniwersytetu  Powszechnego  im.  Jana  Józefa  Lipskiego  w 
Teremiskach

3.1 Szkoła działania
3.1.1 - Sesja 19-21 luty  2010, Teremiski
Lutowa  sesja  stanowiła  spotkanie  dwóch  roczników  Szkoły  Działania:  pierwszego  i  drugiego, 
odchodzącego i  rozpoczynającego swoją przygodę z  Uniwersytetem im.  Jana Józefa Lipskiego. 
Było to doskonałe pole do dzielenia się wrażeniami, refleksjami i oczekiwaniami. 
Pierwsi studenci przybyli do Teremisek już w czwartek i niezwłocznie zabrali się do pracy: nastąpił 
podział na wachty i wspólne przygotowywanie budynku Uniwersytetu do uroczystego rozpoczęcia 
roku. W piątek wszystkie pokoje zapełniły się gwarem nowo przybyłych. Wieczorem Kasia i Paweł 
Winiarscy opowiedzieli o programie Uniwersytetu Powszechnego w latach 2002-2009.
Trzydniowy pobyt rozbrzmiewał dźwiękiem pieśni, których studenci nauczyli się na piątkowych 
warsztatach z Elą Rojek – były wśród nich utwory białoruskie, ukraińskie, żydowskie i litewskie. 
W sobotę, podczas wykładu Janusza Korbela, pochodzący z różnych stron Polski adepci Szkoły 
Działania, zapoznali się ze specyfiką Puszczy Białowieskiej, lasu pierwotnego i fenomenu natury na 
skalę  światową,  a  także  obejrzeli  serię  slajdów  prezentujących  architekturę  podlaskich  wsi  i 
miasteczek. 
Po południu zorganizowane zostało nastrojowe spotkanie  z  mieszkańcami wsi,  podczas  którego 
przy cieście i herbacie wspólnie śpiewaliśmy teremiszczańskie piosenki. Stare pieśni najpiękniej 
brzmiały  w  ustach  rdzennych  mieszkanek  wsi  Teremiski,  przechowujących  w  pamięci  ślady 
odchodzącego czasu. Sobotę dopełnił bal przebierańców: wachta balowa przystroiła Salę Działań, a 
studenci  i  wykładowcy  wcielili  się  w  postaci  z  bajek:  przybyła  i  Cruella  De  Mon  ze  101 
dalmatyńczyków i Smerf, i Eko-boy (którego próżno szukać w jakiejkolwiek kreskówce, ale który 
świetnie  wpasowywał  się  w  klimat  Puszczy  Białowieskiej),  a  także  Batman,  Kapelusznik  i 
Alladyn… 
Podczas  weekendowej  sesji  prowadzący ćwiczenia  zapoznali  studentów z  zagadnieniami,  które 
będą opracowywane i dyskutowane w roku akademickim 2010/2011. Danuta Kuroń wprowadziła 
do  konwersatoriów  Budowa  przestrzeni  wspólnej  oraz  Myśli  o  programie  działania,  Paweł 
Winiarski zainaugurował  Warsztat animatora zmiany, a  Katarzyna Winiarska i Paulina Macianis 
przedstawiły projekt Świetlica w sieci. Jako materiał pracy na następną sesję zapowiedziany został 
List otwarty Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego. 
Po  południu  grupa  studentów  poszła  na  spacer  po  zaśnieżonych  obrzeżach  Puszczy.  Potem 
przyszedł czas na rozjazdy i ponowne sprzątanie Uniwersytetu – przestrzeni wspólnej. 



3.1.2 - Sesja 19-20 marca 2010, Warszawa 
Marcową sesję rozpoczęliśmy od wspólnego śpiewania wraz z Elą Rojek pieśni poznanych podczas 
inauguracji w Teremiskach, a także uczyliśmy się nowych, między innymi bułgarskiej Tri momi. 
Piątkowe  zajęcia  zakończyły  łączone  ćwiczenia  Program  białowieski i  Program  sołecki  w 
Teremiskach.  Rozmawialiśmy  o  potrzebie  rozwoju  i  modernizacji  gminy  Białowieża  oraz 
zastanawialiśmy się nad sposobami, które mogłyby do tego celu zbliżyć mieszkańców. Głównym 
filarem  działania  będzie  plan  stworzenia  Centrum  Kultury  Lokalnej  Stara  Szkoła.  Fundacja 
Edukacyjna i Urząd Gminy Białowieża założyły w tej sprawie konsorcjum, które rozpoczęło już 
działanie składając wniosek w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury. Dalsze 
prace wymagają zrobienia dokładnej inwentaryzacji w gminie Białowieża. Specjalnie do tego celu 
utworzona grupa studentów Szkoły Działania będzie pomagać w kolejnych etapach wspólnej pracy. 
Konwersatorium  Myśli o programie działania naświetliło uniwersalną potrzebę uczestniczenia w 
rzeczywistości politycznej i społecznej, która wiąże się z analizowaniem, rozumieniem i zadaniem 
sobie trudu poszukiwania informacji spoza mediów masowych. Jest to jednak wysiłek konieczny do 
pełnego zaangażowania w życie małej (lokalnej) i wielkiej (polskiej) ojczyzny. 
Student Szkoły Działania, Maciej Gach, przybliżył kontekst historyczny powstania Listu otwartego 
do partii  autorstwa Jacka Kuronia i  Karola Modzelewskiego, Danuta Kuroń nakreśliła kontekst 
biograficzny tekstu.
Konwersatorium pobudziło  studentów do dyskusji,  która  pokazała,  że  doświadczenia  Kuronia  i 
Modzelewskiego są w stanie wzbudzić szereg pytań i pragnienie poszukiwania na nie odpowiedzi. 
Fakultet  Retoryka  i  argumentacja,  prowadzony przez  Pawła  Gałkowskiego  z  Uniwersytetu  im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, będzie kontynuacją zajęć z poprzedniego roku. Zastanowimy się 
nad pojęciem własności (kontekstem tego jest problem "własności" Puszczy Białowieskiej) i jego 
funkcjonowaniem. Pierwsze zajęcia poświęcone były teorii kłamstwa i łączyły wiedzę teoretyczną z 
poszukiwaniem przez studentów przykładów językowego funkcjonowania prawdy i fałszu. 
W początkowej części spotkania  Tradycje i  inspiracje,  wokół książki  Etos lewicy prof.  Andrzej 
Mencwel  opowiedział  o  polskich  społecznikach  z  przełomu  XIX  i  XX  wieku,  nazwanych  za 
Żeromskim  Warszawiakami.  Ich  tradycja  -  wyjątkowa  postawa  oraz  imponujące  dokonania, 
zwłaszcza w sferze edukacji - została w znacznej mierze zapomniana. Tymczasem obecna sytuacja 
przypomina  tę  sprzed  stu  lat:  wyzwania  związane  z  przemianami  społecznymi  sprawiają,  że 
znalezienie nowych pomysłów na działalność społeczną i edukacyjną staje się absolutnie konieczne, 
nawet  jeśli  wydaje  się,  że  wszystkie  możliwe  formy  zostały  już  wyczerpane.  Po  wykładzie 
rozmawialiśmy o tym, na ile można przenieść dokonania  Warszawiaków w naszą rzeczywistość i 
jak  dzisiaj  miałoby  wyglądać  zastosowanie  ich  postawy  w  praktyce.  Zastanawialiśmy  się  też, 
dlaczego przekaz tej  lewicowej  tradycji  został  przerwany.  Ponieważ znaczna część dyskusji  nie 
nastrajała pozytywnie, Andrzej Mencwel zakończył optymistycznym cytatem z Marksa:  Ludzkość 
stawia sobie zawsze takie zadania, które jest w stanie rozwiązać. 
Odbyły się także pierwsze zajęcia z cyklu Warsztat animatora zmiany, które poprowadził dr Roman 
Chymkowski, socjolog z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Tegoroczne  wykłady,  ćwiczenia  i  konwersatoria  tworzą  całość  połączoną  bezpośrednimi 
powiązaniami, zaś ostateczny wynik ma przybliżyć studentów do przyswojenia podstawowej idei 
autonomicznych organizacji społecznych – umiejętności wspólnego, bezinteresownego (lub raczej 
dokonywanego w interesie wspólnym) działania. 
3.1.3 - Sesja 16-17 kwiecień 2010, Warszawa
Wieczorne zajęcia zaczęły się od milczenia. Trudno było - wobec ogromu cierpienia, jakie stało się 
udziałem tamtych dni – o mądre, rzeczowe słowa. Dopiero po kilku długich chwilach przyszedł 
czas na osobiste refleksje, na trudną rozmowę o tragedii i żałobie. Czy pojednanie polsko-polskie 
jest możliwe? Jaki wpływ może mieć katastrofa smoleńska na przyszłość polskiej polityki i Polski 
w ogóle? Jak należy oceniać „decyzję wawelską”? Dyskusja nie przyniosła gotowych odpowiedzi, 
ale pokazała, że dyskutować trzeba – od rozmowy, sporu, wymiany zdań zaczyna się działanie. 
Zresztą,  jak  przypomniała  prof.  Małgorzata  Kowalska  kierowniczka  katedry  filozofii  Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, uczennica prof. Barbary Skargi, demokracja jest sporem, 



na nim jest  ufundowana,  sztuką  (i  powinnością)  jest  zachować przy tym zasady kultury,  etyki 
dyskusji i przede wszystkim szacunek dla drugiego człowieka. 
W sobotę część studentów naszego Uniwersytetu wzięła udział w uroczystościach żałobnych na 
placu Piłsudskiego, gdzie symbolicznie pożegnaliśmy ofiary, które zginęły w katastrofie samolotu 
pod Smoleńskiem. Sobotnie ćwiczenia i  konwersatoria odbyły się późnym popołudniem i  tylko 
niewielka część słuchaczy mogła w nich uczestniczyć. 
Na zajęciach z  Warsztatu animatora zmiany,  prowadzonych przez dr  Romana Chymkowskiego, 
wysłuchaliśmy  przedstawionego  przez  Aleksandrę  Kędziorek  raportu  badań  bibliotek.  Paweł 
Winiarski  przedstawił  plany  budowy  ekspozycji,  jaka  ma  się  znajdować  w  Starej  Szkole  w 
Białowieży  (w  ramach  projektu  na  Centrum  Kultury  Lokalnej  złożonego  wspólnie  z  Gminą 
Białowieża). W ramach przygotowania do majowej sesji studenci zostali poproszeni o wybranie i 
przedstawienie przykładów współczesnych instytucji muzealnych. Zastanowimy się, co zrobić, aby 
przyszła ekspozycja była przeżyciem dla potencjalnych turystów i zachęciła ich do zainteresowania 
się tą wielokulturową częścią Polski. 
3.1.4  Obóz  letni  Szkoły  Działania,  17-28  września  2010  w  Teremiskach.  Pod  kierunkiem 
Katarzyny  i  Pawła  Winiarskich  studenci  kontynuowali  prowadzone  od  2008  roku  zbieranie 
materiałów dotyczących historii i kultury wsi Teremiski. Zostały przeprowadzone, nagrane i spisane 
kolejne  wywiady  z  mieszkańcami  dotyczące  ich  losów  oraz  zeskanowane  kolejne  fotografie. 
Elżbieta  Rojek,  wieloletnia  aktorka  Teatru  Gardzienice,  specjalistka  od  śpiewu tradycyjnego,  z 
doświadczeniem  odkrywania  starych  pieśni  u  ludzi  ożywiała  pamięć  muzyczną  mieszkanek 
Teremisek.  Nagrywała  i  opracowała  pieśni,  których  nauczy  studentów  podczas  warsztatów 
muzycznych  w  grudniu.  Ponadto  studenci  oczyścili,  oznakowali,  sfotografowali  i  opisali  w 
zbudowanej  specjalnie  do  tego  celu  bazie  danych  ponad  100  eksponatów  pochodzących  z 
teremiszczańkich  gospodarstw  –  dawnych  narzędzi  rolniczych,  sprzętów  domowych,  tkackich, 
kowalskich itd. Konsultacji udzielał Tomek Tichoniuk, dyrektor Ośrodka Kultury Białoruskiej w 
Hajnówce.  Zebrane  materiały  oraz  te  zgromadzone  wcześniej  zostały  w  grudniu  udostępnione 
światu  w  Wirtualnym  Muzeum  Teremiszczańskim  dostępnym  za  pośrednictwem  internetu  pod 
adresem:  www.muzeum.teremiski.edu.pl.  Cześć  nowych  historii  poszerzyła  też  zestaw  historii 
opowiadanych w spektaklu "Opowieści Teremiszczańskie".

3.2 Prace studyjne Uniwersytetu
3.2.1 Cytadela Południowa
W roku 2010 zakończyliśmy pracę  nad  opisem Osiedla  Cytadela  Południowa na  warszawskim 
Żoliborzu  (wynikające  z  opisu  rekomendacje  przekazaliśmy  architektom  pracującym  nad 
rewitalizacją osiedla) i kontynuowaliśmy nad Raportem o gminie Białowieża, w czym brali udział 
studenci Szkoły Działania. 

3.2.2.Stara Szkoła
Opierając się na diagnozie lokalnej gminy Białowieża opracowaliśmy koncepcję białowieskiego 
Centrum Kultury Lokalnej „Stara Szkoła”. 
Wnioski i rekomendacje wynikające z Raportu o gminie Białowieża:
Gmina Białowieża posiada wielkie bogactwo zasobów w postaci dziedzictwa 600 letniej historii i 
wieloetnicznej  kultury  pogranicza  na  obszarze  dawnego  Wielkiego  Księstwa  Litewskiego  oraz 
ostatniego zachowanego naturalnego kompleksu lasów strefy umiarkowanej na świecie, który poza 
bezcenną wartością przyrodniczą niesie w sobie głęboki sens symboliczny związany z wyzwaniami 
w zakresie technologii, ekologii i stylów życia, jakie stoją dziś przed ludzkością. Nasza odpowiedź 
na te  wyzwania ukształtuje  najbliższą przyszłość  planety i  stworzonej  przez  człowieka  kultury. 
Białowieża posiada również niezwykłą, jak na gminę wiejską, infrastrukturę instytucji naukowych i 
edukacyjnych,  duży udział  osób dobrze  wykształconych  w ogólnej  liczbie  mieszkańców,  żywe 
powiązania z ludźmi i instytucjami na całym świecie.  Stale rozwijający się sektor usług,  marki 
„Białowieża” i „Puszcza Białowieska” są powszechnie rozpoznawalne, a białowieski żubr stał się 
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symbolem całego Województwa Podlaskiego. Wszystkie te cechy predestynują Białowieżę do roli 
kulturowego centrum, które weźmie udział w globalnym tworzeniu nowej umowy społecznej.
Zarazem  Białowieża  jest  gminą  zadłużoną,  od  niedawna  wykorzystującą  środki  unijne, 
infrastrukturalnie  zaniedbaną  i  zmarginalizowaną  cyfrowo.  Gminą  starzejącą  się,  nie  dającą 
perspektyw życiowych ludziom młodym. Gminą społecznie zdezintegrowaną,  w której  brak jest 
komunikacji  pomiędzy  różnymi  środowiskami  zawodowymi  i  instytucjami.   Rozbitą  przez 
odmienne definicje sytuacji oraz fałszywą alternatywę: człowiek czy przyroda. Gminą, która wciąż 
próbuje uciec przed własną przeszłością i dorobkiem. W efekcie zablokowane pozostają główne 
potencjały  Białowieży.  Rozwój  dokonuje  się  w  sposób  nieskoordynowany,  często  drogą 
przypadkowych prywatnych inwestycji (brak planu zagospodarowania przestrzeni), brak mu stałych 
i  stabilnych  podstaw,  dzięki  którym  mógłby  dokonywać  się  wzrost  kapitału  kulturowego, 
społecznego i ekonomicznego mieszkańców.
Aby  przełamać  bariery  i  uruchomić  potencjały  należy  podjąć  działania  w  5  obszarach  celów 
wyodrębnionych ze względu na dokonaną diagnozę:

1. Cele  społeczne:  budowa  spójnej  społeczności  międzykulturowej,  integracja  różnych 
środowisk w ramach struktury stratyfikacyjnej  i  demograficznej,  twórcze zaangażowanie 
mieszkańców na rzecz życia społecznego gminy, reintegracja społeczna osób starszych.

2. Cele  kulturowe:  stworzenie  oferty  wydarzeń  kulturalnych  i  wzorów  uczestnictwa, 
dowartościowanie i zachowanie zasobów kulturowych i naturalnych, nawiązanie zerwanego 
przekazu międzypokoleniowego, rewitalizacja obiektów zabytkowych, stworzenie trwałych 
mechanizmów finansowania kultury.

3. Cele  edukacyjne:  wyrównanie  luki  jakościowej  w zakresie  edukacji,  budowa narzędzi  i 
programów  umożliwiających  stałe  poszerzanie  i  pogłębianie  kompetencji  wszystkim 
grupom mieszkańców gminy. Budowa narzędzi i programów edukacji cyfrowej niwelującej 
lukę  międzypokoleniową  i  marginalizację  technologiczną,  stworzenie  trwałych 
mechanizmów wsparcia finansowego edukacji.

4. Cele  cywilizacyjne:  włączenie  w  główny  nurt  przemian  kulturowo-cywilizacyjnych, 
stworzenie  perspektyw  zawodowych  oraz  cywilizacyjnych  dla  młodych  i  dobrze 
wykształconych  ludzi,  struktura  społeczno-ekonomiczna  oparta  na  usługach  i  wysokim 
kapitale intelektualnym (infrastruktura, instytucje, kapitał społeczny).

5. Cele  infrastrukturalne:  wypracowanie  trwałego  mechanizmu  rozwoju  ekonomicznego 
umożliwiającego  wyjście  z  zadłużenia  i  dającego  środki  na  inwestycje,  stworzenie 
informacji  turystycznej,  przełamanie  barier  komunikacyjnych  i  telekomunikacyjnych, 
upowszechnianie tanich i niskoemisyjnych systemów energetyki odnawialnej, zwiększenie 
skuteczności Urzędu Gminy w zabieganiu o fundusze zewnętrzne.

Wobec  specyfiki  gminy Białowieża,  centrum kultury  lokalnej,  wypracowane  wspólnymi  siłami 
mieszkańców, mogłoby stać się katalizatorem przemian i środowiskiem włączającym społeczność 
mieszkańców w globalne  procesy  komunikacji  i  tworzenia  kultury.  Ulokowany tu,  holistyczny 
interdyscyplinarny  ośrodek  kultury  czynnej,  stałby  się  demokratycznym  laboratorium  życia 
społecznego i sprzyjał  rozwiązywaniu problemów kulturowych w szerokim rozumieniu. Rozwój 
indywidualny, wpleciony w rozwój społeczny, stanowił by podstawę do budowy wszechstronnych 
zasobów będących podstawą do uczestniczenia  w globalnych procesach,  aktualizacji  i  trwałego 
rozwoju gminy i jej mieszkańców, znajdujących swój wyraz w poziomie i jakości ich życia. Sukces 
tak pomyślanego przedsięwzięcia stałby się dobrą praktyką będącą inspiracją dla tworzenia innych 
podobnych  instytucji  nastawionych  na  rozwiązywanie  problemów  wynikających  z  globalnych 
wyzwań i lokalnej specyfiki.
Wobec  wniosków  z  diagnozy  rekomendujemy podjęcie  działań  w  obszarach  analogicznych  do 
wyznaczonych celów:
Działania  1:  budowa narzędzi  i  programów odpowiadających  na  potrzeby i  dostosowanych  do 
specyfiki wszystkich grup mieszkańców, które jednocześnie nie zamkną ich w „gettach”.
Działania  2:  organizacja  regularnych  wydarzeń  kulturalnych,  wystaw,  działań  i  warsztatów 
twórczych,  bliska  współpraca  z  krajowymi  i  zagranicznymi  twórcami  i  ośrodkami 



kulturotwórczymi,  dokumentowanie  dziedzictwa  kulturowego  regionu,  jego  opracowanie  i 
udostępnianie w formie nowoczesnych interaktywnych przekazów multimedialnych, opracowanie 
szlaku turystycznego ukazującego dorobek i krajobraz kultury w krajobrazie przyrodniczym.
Działania 3: stała współpraca z gminnymi instytucjami oświatowymi na każdym poziomie edukacji, 
budowa narzędzi i programów edukacji artystycznej, twórczej i oraz wspierającej rozwój myślenia 
analitycznego,  krytycznego  i  twórczego,  budowa  narzędzi  i  programów  edukacyjnych 
wprowadzających w świat wirtualny, technologii informacyjnych, niwelujący wykluczenie cyfrowe, 
cyfrową lukę międzypokoleniową zwłaszcza w edukacji
Działania 4: budowa ciekawego i wartościowego życia kulturalnego i społecznego, otwarcie gminy 
Białowieża  na  świat  za  pomocą  powszechnie  dostępnego  szerokopasmowego  internetu,  co 
umożliwi  młodym  dobrze  wykształconym  ludziom  rozwijanie  przedsiębiorczości  opartej  na 
usługach sieciowych, integracja potencjału lokalnych instytucji.
Działania  5:  opracowanie  strategii  rozwoju  opartej  na  przekształceniu  zasobów  kulturowych  i 
naturalnych w walory edukacyjne i ekonomiczne, powołanie zespołu stale pracującego nad wizją 
przyszłości gminy (think tank) prowadzącego badania i analizy,  dyskusje, wykłady specjalistów, 
tworzenie programów rozwojowych.

3.3 Zajęcia w Warszawie
3.3.1 - Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim, 19 kwietnia 2010, Warszawa
Od początku istnienia naszego Uniwersytetu w Teremiskach co roku, 19 kwietnia, towarzyszyliśmy 
Markowi Edelmanowi w jego drodze pamięci od Pomnika Bohaterów Getta, gdzie rozpoczęły się 
powstańcze walki, przez bunkier na Miłej, gdzie grupa powstańców popełniła samobójstwo, aż na 
Umszlagplatz, miejsce rampy kolejowej, z której odchodziły transporty ludzi do obozu w Treblince. 
Pod tablicą poświęconą Szmulowi Zygielbojmowi, który popełnił samobójstwo w proteście przeciw 
milczącej zgodzie świata na odbywające się ludobójstwo, śpiewaliśmy Markowi Edelmanowi hymn 
Bundu, partii żydowskiej, z którą obaj byli związani. W tym roku, mimo że bez Marka Edelmana, 
zaśpiewaliśmy go także: studenci Szkoły Działania i wykładowcy Uniwersytetu Powszechnego w 
Teremiskach,  białoruska  młodzież  z  Białegostoku,  uczniowie  Wielokulturowego  Liceum 
Humanistycznego im. Jacka Kuronia w Warszawie i przyjaciele.
3.3.2 - Toast za wolność, 4 czerwca 2010, Warszawa
Mimo długiego weekendu na Święto Wolności pod okno Jacka Kuronia na warszawskim Żoliborzu 
przyszło więcej osób niż w ubiegłym roku. Wznieśliśmy cztery toasty. Pierwszy śpiewając Sto lat 
za wolną Polskę, drugi śpiewając  Mnohaja lieta za to, aby Polska była otwartą Rzeczpospolitą, 
ojczyzną urodzonych tu Białorusinów, Ukraińców, Litwinów.... Wznosząc trzeci toast śpiewaliśmy 
Hewenu  shalom  alejchem tym,  którzy  się  tu  urodzili,  ale  musieli  wyjechać.  Ostatni  toast 
wznosiliśmy śpiewając  Plurimos annos. Studentki Uniwersytetu w Teremiskach częstowały gości 
domowym ciastem i domowymi wafelkami, rozmowy trwały do zmroku. 
3.3.3 - Spotkanie Przyjaciół w rocznicę śmierci Jacka, 17 czerwca 2010, Warszawa
W szóstą rocznicę śmierci Jacka Kuronia, jak w zeszłym roku, spotkaliśmy się w gronie przyjaciół 
w  siedzibie  Studium  Teatralnego  Piotra  Borowskiego  w  Warszawie,  by  wspólnie  obejrzeć 
przedstawienie,  w którym spełnia  się Jacka marzenie  o współistnieniu na jednej  ziemi różnych 
narodowości i kultur - Kroniki Sejneńskie. Przedstawienie Bożeny Szroeder z Ośrodka Pogranicze 
w Sejnach realizuje już trzecie pokolenie dzieci, które opowiadają i wyśpiewują międzykulturową 
historię przedwojennego miasteczka. Na sali było też drugie pokolenie Kronikarzy, które wraz ze 
studentami i  animatorami naszego Uniwersytetu oraz Danutą Kuroń, która Spotkanie Przyjaciół 
zorganizowała,  śpiewało  po  spektaklu  pieśni  ukraińskie,  białoruskie  i  żydowskie.  Wśród  gości 
mieszały się  pokolenia:  byli  zarówno członkowie  drużym walterowskich Jacka  jak i  uczniowie 
dwóch praskich liceów. Obiecane domowe wafelki dodały spotkaniu rodzinnej atmosfery. 


