
Sprawozdanie Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia z działalności w roku 2011

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  2011  otrzymaliśmy  dotacje  od 
Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego i  Fundacji  Orange oraz wsparcie Departament Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

Serdecznie dziękujemy Mecenasom Społecznym i Darczyńcom, redakcji  „Krytyki Politycznej” i redakcji 
„Przeglądu” za pomoc oraz wszystkim, którzy przekazali nam 1% od swojego podatku dochodowego. 
Dziękujemy również partnerom wszystkich prowadzonych przez nas działań: Białowieskiemu Ośrodkowi 
Kultury, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Białowieży, Urzędowi Gminy Białowieża, Centrum Sztuki 
Dziecka, Fundacji Helsińskiej a także wszystkim wolontariuszom, którzy pomagali w organizacji działań i 
wspierali  dobrym słowem,  a  spośród  nich  w  sposób  szczególny dziękujemy wszystkim lektorom akcji 
Białowieża Czyta Dzieciom.

Szczegółowy opis wszystkich działań omówionych poniżej w formie skróconej znajduje się na naszej stronie 
internetowej: www.teremiski.edu.pl. 

1. Wielkim wydarzeniem w minionym roku był Rok Czesława Miłosza w Białowieży

Koszt zadania ogółem: 28 297,10 zł, w tym 17 999,85 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, 7 697,25 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i 2 600,00 zł ze 
środków Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.
Partnerzy działania: wójt gminy Białowieża, Białowieski Ośrodek Kultury.

Największymi wydarzeniami były koncert poezji Czesława Miłosza prezentowanej przez Jerzego Zelnika do 
muzyki największych polskich kompozytorów granej na fortepianie przez Zofię Łałak (11 czerwca w Teatrze 
w Teremiskach) oraz spektakl pt.  MIŁOSZTŁUMACZYHAIKU (24 czerwca)inspirowany tłumaczeniami 
Miłosza japońskiej poezji haiku, przygotowany specjalnie dla nas przez znanego reżysera Pawła Passiniego, 
dwukrotnie  nagrodzonego w tym roku na największym europejskim festiwalu teatralnym w Edynburgu. 
Passini zrealizował spektakl z aktorami założonego przez siebie internetowego teatru NetTheatre włączając 
jako aktorów i muzyków również troje młodych ludzi z Białowieży. W ramach zadania zaprosiliśmy też 
mieszkańców  gminy  Białowieża  do  współtworzenia  wystawy  poświęconej  Miłoszowi  –  na 
wielkoformatowych planszach na elewacji budynku Starej Szkoły w centrum Białowieży zawisły wiersze 
wybrane  przez  mieszkańców  oraz  fotografie  Miłosza.  Wystawa,  nad  którą  patronat  objął  wójt  gminy, 
Waldemar Albert Litwinowicz, prezentowana była od czerwca 2011 do lutego 2012. 
Na łamach lokalnego periodyku Głos Białowieży co miesiąc prezentowaliśmy postać i twórczość Czesława 
Miłosza w dodatku zatytułowanym Rok z Czesławem Miłoszem (przygotowaliśmy i wydaliśmy 11 numerów, 
w tym jeden podwójny). Publikowaliśmy poezje, fragmenty prozy, teksty problemowe i wywiady. Jeden z 
numerów dotyczył  Białowieży i  Puszczy Białowieskiej  i  zawierał  miedzy innymi  głośny artykuł  poety 
"Rozebrać Wawel na cegłę?" postulujący ochronę przyrody Puszczy Białowieskiej.
Rok zakończył w zaaranżowanej na kawiarnię sali Uniwersytetu w Teremiskach wieczór poezji Miłosza pt. 
„Wieczór na dwa głosy i skrzypce".  Wiersze poety czytały aktorki Teatru Narodowego - Beata Fudalej i 
Aleksandra Zamachowska, którym na skrzypcach, grając tradycyjne melodie pograniczne, towarzyszył Piotr 
Fiedorowicz z grupy Otako. Obie  aktorki wystąpiły społecznie – nie pobierając honorariów za swój występ.

Partner projektu – Gmina Białowieża udostępniła nieodpłatnie powierzchnię ścian budynku starej szkoły na 
ekspozycję wystawy oraz sprzęt do jej zamontowania. 
Druki  partner  projektu  –  Białowieski  Ośrodek  Kultury  organizował  druk  i  kolportaż  dodatku  „Rok  z 
Czesławem Miłoszem” wraz z „Głosem Białowieży” na terenie gminy.
Dziękujemy Agnieszce Kosińskiej i Anthony'emu Oskarowi Miloszowi za zgodę na wykorzystanie utworów 
Czesława  Miłosza  i  Bibliotece  Narodowej  za  udostępnienie  zdjęć  Czesława  Miłosza  na  wystawę  oraz 



Nadleśnictwu Białowieża i Białowieskiemu Parkowi Narodowemu za druk dodatków „Rok z Czesławem 
Miłoszem”. 

2.  Kontynuowaliśmy  w  regionie  Puszczy  Białowieskiej  nasz  podstawowy  program  czyli program 
edukacji kulturalnej

Koszt zadania ogółem: 169 932,07 zł, w tym 132 140,07 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, 20 000 zł ze środków Fundacji Orange i  17 792,00 zł ze środków Fundacji Edukacyjnej Jacka 
Kuronia.

Partnerzy  działania:  Białowieski  Ośrodek  Kultury,  Gmina  Białowieża,  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w 
Białowieży.

2.1  Cykl  całorocznych  wydarzeń  kulturalnych  w  Teatrze  w  Teremiskach, którym  towarzyszyły 
spotkania z artystami. 

W Teatrze  w stodole  w Teremiskach  odbyło  się  10 otwartych  dla  publiczności  lokalnej,  jak i  turystów 
wydarzeń  artystycznych  wysokiej  klasy artystów i  zespołów.  Zaprezentowaliśmy następujące  spektakle: 
„Tańcząca Linia” – spektakl Elżbiety Rojek, „Marsz, marsz Gombrowski...” - spektakl Białostockiego Teatru 
Lalek, „Alicja” Teatru Malabar Hotel, „Apoteoza w dźwięku” Teatru Brama oraz „O niewiedzy w praktyce 
czyli rowerem do Portugalii” w wykonaniu trio Cieplak- Sza-Za. Odbyły się koncerty grupy Klezmafour (na 
zakończenie obozu filmowego), Sarakina, koncert Jauhiena Barysznikawa, białoruskiego barda w ramach 
Festiwalu Bardauskaja Vosień oraz koncert Karoliny Cichej z okazji Święta Niepodległości. Ponadto po raz 
szósty zorganizowaliśmy 3 dniowy festiwal filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka.

Partner  projektu  –  Białowieski  Ośrodek  Kultury  nieodpłatnie  wypożyczał  sprzęt  nagłaśniający  na 
organizowane przez nas wydarzenia oraz zamieszczał zaproszenia i relacje z nich na łamach wydawanego 
przez siebie miesięcznika „Głos Białowieży”. 
Dziękujemy  wszystkim  wolontariuszom  za  pomoc  w  organizacji  wydarzeń,  fotografom  za  ich 
dokumentowanie, a w sposób szczególny Oldze Szlachciuk i Joannie Kisielewskiej za pomoc w promocji 
wydarzeń.  

2.2 Program historyczny Między Wschodem a Zachodem 

We współpracy z Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej, lokalnymi historykami i młodzieżą z regionu 
zajmowaliśmy  się  wielokulturowym  dziedzictwem Białowieży  w  kontekście  historii  Polski.  W ramach 
programu zrealizowaliśmy kilka nurtów działań:

Wykłady poświęcone historii  Puszczy Białowieskiej  -  procesom,  które  przez wiele  stuleci  kształtowały 
tożsamość i kulturę Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w okresie istnienia Rzeczypospolitej Wielu 
Narodów  skierowane  do  mieszkańców,  naukowców  i  przewodników  z  regionu  Puszczy  Białowieskiej. 
Wygłosili  je:  Dariusz  Krasnodębski  z  Instytutu  Archeologii  i  Etnologii  PAN  („Puszcza  Białowieska  – 
Pompeje Europy Środkowej”) oraz dr hab. Dorota Michaluk z Katedry Europy Wschodniej Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu („Puszcza Białowieska – dzieje przynależności politycznej i administracyjnej 
od czasów najdawniejszych po współczesne”, „Puszcza Białowieska i ludzie – Zygmunt August, król polski, 
wielki  książę  litewski,  reformator  agrarny  i  strażnik  przyrody”  oraz  „Puszcza  Białowieska  i  ludzie  – 
działalność Antoniego Tyzenhauza, podskarbiego nadwornego litewskiego”). Wykładowcy dostarczyli  też 
teksty artykułów zawierających treść wykładów wraz z bibliografią.

Lekcje  historyczne –  wymienieni  wykładowcy  przygotowali  również  scenariusze  zajęć  dla  młodzieży 
szkolnej dotyczące tej samej tematyki co wykłady wraz z prezentacjami i literaturą tematu oraz poprowadzili 
według nich lekcje w lokalnych szkołach (D. Krasnodębski w Gimnazjum w Białowieży oraz w Technikum 
Leśnym w Białowieży,  Dorota Michaluk – 3 lekcje (po jednej do każdego tematu) dla uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego  im.  M.  Curie  Skłodowskiej  w  Hajnówce.  W sumie  125  uczniów  poznało  historię 



regionalną podejmując refleksję nad wielokulturowym dziedzictwem Rzeczpospolitej.

Film animowany „Między Wschodem a Zachodem – historia Puszczy Białowieskiej”- powstał podczas 
dwutygodniowych warsztatów filmowych  w Teremiskach,  w czasie  których  grupa  młodzieży z  powiatu 
hajnowskiego  i  Białegostoku  pracowała  pod  kierunkiem  doświadczonych  filmowców  animatorów  i 
reżyserów: Marty Stróżyckiej oraz Magdy Bryll. Konsultantem historycznym filmu był dr Tomasz Samojlik 
z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży od lat zajmujący się historycznym związkiem człowieka z 
Puszczą Białowieską. Ścieżkę dźwiękową do filmu skomponowali artyści  z Duetu Szamburski/Zakrocki, 
których występ wraz z Piotrem Cieplakiem w Teatrze w Teremiskach rozpoczął obóz filmowy. Lektorem w 
filmie  społecznie  została  Zofia  Kucówna.   Premiera  filmu,  której  towarzyszył  koncert  Starego  Olsy  - 
białoruskiego zespołu grającego muzykę z terenu dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego - oraz wystawa 
scenografii do filmu odbył się 3 grudnia w Kinie Żubr w Białowieży.  Film dodatkowo został też dwukrotnie 
zaprezentowany na pokazach w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku w ramach koncertu "Adam 
Wajrak opowiada o zwierzętach Podlasia" (20 i 21 stycznia 2012). Dodatkowo podczas warsztatów powstał 
też reportaż filmowy, pokazujący pracę młodzieży podczas obozu.

Cały pakiet: film, reportaż filmowy, wykłady w postaci artykułów, scenariusze lekcji oraz prezentacje i spisy 
literatury tematu zostały zamieszczone na wydanych przez nas płytach DVD, które zostały rozesłane do 
szkół  oraz instytucji  kultury i  edukacji  w regionie a także został opublikowany na stronie Uniwersytetu 
Powszechnego w Teremiskach, w obu przypadkach zastosowaliśmy prawa autorskie Creative Commons

Partner projektu: Białowieski Ośrodek Kultury bezpłatnie udostępnił salę Kina Żubr wraz ze sprzętem na 
premierę filmu oraz przestrzeń holu kina wraz z gablotami na towarzyszącą jej wystawę. 

Dziękujemy Zofii Kucównie i Tomaszowi Samojlikowi za społeczną pracę przy filmie, Karolinie Cichej za 
bezpłatne udostępnienie studia nagrań , firmie Raj Media za pomoc w wydaniu płyty oraz Białowieskiemu 
Parkowi Narodowemu za bezpłatne użyczenie sali konferencyjnej na wykłady oraz za zaangażowanie w ich 
organizację.

2.3. Program edukacji kulturalnej dzieci składał się z kilku działań:

Cykl koncertów Filharmonii Warszawskiej w przedszkolu w Białowieży
Przedszkolaki wzięły udział w 6 koncertach muzycznych Filharmonii Warszawskiej podczas swojego pobytu 
w przedszkolu poznając nie tylko utwory muzyczne, ale także szersze tło kulturowe, rodzaje i gatunki muzy-
ki oraz instrumenty. Poznały utwory klasyczne wielkich kompozytorów, utwory jazzowe, country, melodie 
musicalowe, melodie filmowe, zarówno tradycyjne tańce polskie w wykonaniu Baletu Dworskiego Cracovia 
Danza oraz w przedstawieniu operowym „Cud mniemany czyli krakowiacy i górale”, jak i tańce innych krę-
gów kulturowych. Poznały nie tylko skrzypce, akordeon, perkusję, kontrabas, puzon i i nne instrumenty or-
kiestrowe, ale też archaiczne instrumenty (lirę korbową, harmonie pedałową etc) dzięki prezentacji świata 
wiejsko-miejskiej kultury przez czołówkę polskiej sceny muzyki tradycyjnej. 

Cykl cotygodniowych warsztatów muzycznych dla dzieci z klas nauczania zintegrowanego ze szkoły 
podstawowej w Białowieży
W okresie wrzesień- grudzień 2011 dzieci wzięły udział w sumie w 10 godzinnych warsztatach w czasie któ-
rych mogły aktywnie rozwijać swoje kompetencje muzyczne pod kierunkiem nauczycielki muzyki ze szkoły 
muzycznej w Siemiatyczach – Anny Szymczukiewcz, flecistki. Zajęcia obejmowały ćwiczenia rytmiczno-ru-
chowe oraz granie przez dzieci na instrumentach, śpiewanie unisono i w dwugłosie, tworzenie orkiestry per-
kusyjnej, układów choreograficznych, a także prezentację instrumentów muzycznych: flet, klarnet, trąbka, 
pianino, gitara itd. Do zajęć wykorzystane zostały instrumenty z zestawu ok. 100 instrumentów z instrumen-
tarium Orffa z zasobów naszej fundacji.

Białowieża Czyta Dzieciom – akcja społeczna
Celem akcji, która nawiązuje do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom prowadzonej przez Fundację ABCXXI, 
jest wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez kształcenie nawyku 
codziennego czytania.  W ramach  naszej  akcji  organizujemy lektorów,  którzy społecznie  przychodzą  do 



przedszkola czytać dzieciom. Są wśród nich rodzicie i rodzeństwo przedszkolaków, mieszkańcy Białowieży 
reprezentujący wszystkie środowiska oraz goście z zewnątrz. W minionym roku odbyło się 15 spotkań w 
każdej z dwóch grup dzieci, w czasie których czytano zarówno  klasykę taką jak wiersze Brzechwy, Tuwima, 
opowiadania z serii „Poczytaj mi mamo”, jak i nowsze utwory: „Opowiadania z piaskownicy” Renaty Piąt-
kowskiej,  „Rwetes w ogrodzie”  Svena Nordqvista czy „Piaskowego wilka” Asy Lind. 

Festiwal Filmowy Młodego Widza Wędrujące ALE KINO
W dniach 29 września - 1 października zorganizowaliśmy w Białowieży i Teremiskach podróżującą wersją 
międzynarodowego festiwalu filmowego odbywającego się od ponad 40 lat w Centrum Sztuki Dziecka w 
Poznaniu. Blisko  900 osób: dzieci i młodzież oraz ich opiekunów ze szkół i przedszkoli w Białowieży i Haj-
nówce obejrzało 15 nagrodzonych na świecie filmów dla dzieci opowiadających o świecie z perspektywy 
różnych kultur i konwencji artystycznych. Projekcjom towarzyszyły warsztaty filmowe z Pauliną Wyrt i Se-
bastianem Kurdelskim, pod których kierunkiem dzieci ze szkoły w Białowieży oraz ze szkoły podstawowej 
nr 2 w Hajnówce stworzyły 2 filmy animowane łączące techniki animacji poklatkowej z fotografowaniem 
aktora w tak zwanym green boxie, co pozwala w efekcie zobaczyć dzieci poruszające się w baśniowych, na-
rysowanych samodzielnie światach. Pod kierunkiem innego poznańskiego filmowca Łukasza Augustyniaka 
powstał reportaż o festiwalu przygotowany przez gimnazjalistki z Białowieży Anię Lendę i Anitę Tarase-
wicz. Wszystkie filmy zostały wydane przez CSD na płytach DVD, które trafiły do uczestników warsztatów 
i partnerów działania. W czasie festiwalu publiczność dziecięca głosowała na najlepszy film, a dziecięce jury 
przyznało nagrodę wybranemu przez siebie filmowi, a werdykt ogłoszony został podczas uroczystej gali w 
Kinie Żubr w Białowieży zamykającej festiwal, którą uświetniła obecność Bożeny Walencik (współautorki 
m.in. pionierskiego w polskiej kinematografii serialu przyrodniczego „Tętno Pierwotnej Puszczy”) oraz re-
żysera Jerzego Moszkowicza, dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, inicjatora i dyrektor Międzyna-
rodowego  Festiwalu  Filmów  Młodego  Widza  „Ale  Kino!”.  Po  prezentacji  filmów  powstałych  podczas 
warsztatów odbyła się projekcja filmu "Przygoda w paski" w reż. Aliny Maliszewskiej (1960 r.), do której 
muzykę wykonał na żywo pianista i kompozytor Arnold Dąbrowski. 

Partner  programu dziecięcego Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Białowieży bezpłatnie  udostępnił  sale  na 
koncerty w przedszkolu oraz warsztaty muzyczne i filmowe w szkole oraz współprowadził akcję Białowieża 
Czyta Dzieciom.
Drugi partner – Białowieski Ośrodek Kultury bezpłatnie udostępnił salę Kina Żubr, hol kina oraz przestrzeń 
Galerii wraz ze sprzętem i obsługą na czas festiwalu filmowego.
Centrum Sztuki Dziecka - było głównym organizatorem festiwalu filmowego ALE KINO, dla którego nasza 
Fundacja była partnerem lokalnym. 

Dziękujemy wszystkim lektorom, którzy wzięli udział w akcji czytania w przedszkolu oraz tym, którzy po-
magali organizować lektorów.    

3. Współpraca z Collegium Civitas
Na jesieni  2011 roku nawiązaliśmy współpracę z  Katedrą  Socjologii  warszawskiego Collegium Civitas. 
Celem współpracy jest poprowadzenie w 2012 roku wspólnych prac badawczych w celu diagnozy kultury i 
kapitału społecznego w  gminie Białowieża. W dniach 13-15 października trójka socjologów z Collegium 
Civitas:  doktorzy  Xymena  Bukowska,  Barbara  Markowska  i  Zbyszek  Karpiński  przeprowadzili  w 
Białowieży pierwszy zwiad badawczy.  W końcu 2011 roku złożyliśmy do MKIDN wspólny wniosek na 
finansowanie badań, który otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany od lipca 2012.

4. Pracownia Białowieska
W minionym roku zespół Fundacji  prowadził  prace koncepcyjne nad programem,  którego celem byłoby 
uruchomienie  procesu  całościowego  rozwiązania  problemów,  przed  którymi  stoją  mieszkańcy  Puszczy 
Białowieskiej.  Program  nazwany  „Pracownia białowieska – laboratorium praktyki  społecznej” w końcu 
2011 roku negocjowany był z partnerami społecznymi.  


