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Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia w roku 2012 - podsumowanie

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia jest autonomiczną organizacją społeczną zbudowaną na 
kapitale  intelektualnym  pozostawionym  przez  Jacka  Kuronia,  jego  wizji  przyszłości 
(Rzeczpospolita dla moich wnuków, Warszawa 2004, Rosner & Wspólnicy – książka z której 
honorarium Jacek przeznaczył  na założenie Fundacji  Edukacyjnej)  i  wypracowanym przez 
niego warsztacie (Działanie, Wrocław 2002, Wydawnictwo Dolnośląskie).
Fundacja  prowadzi  w  regionie  Puszczy  Białowieskiej  dwie  społeczne  instytucje  kultury: 
Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa w Teremiskach i Teatr w Teremiskach.

Strategia finansowa Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia
Podstawą  działania  Fundacji  jest  praca  społeczna,  zasoby  własne  zespołu  oraz  Mecenat 
Społeczny. Z pieniędzy wpłaconych przez Mecenasów finansujemy przede wszystkim koszty 
eksploatacji  Uniwersytetu i koszty księgowości zewnętrznej. Gdyby nie Mecenat Fundacja 
nie mogła by istnieć. Koszty programowe działań oparte są przede wszystkim na odpisie 1% 
dla OPP. Przewidywane dochody z odpisu są podstawą do aplikowania o środki publiczne 
(programy  Ministerstwa  Kultury,  Ministerstwa  Edukacji,  Urzędu  Marszałkowskiego 
Województwa  Podlaskiego  i  inne),  gdyż  każda  z  instytucji  dotacyjnych  wymaga  wkładu 
własnego, przeważnie na poziomie 20%. Jeśli nasze wnioski przegrywają konkursy (tak jak to 
się stało z większością złożonych przez nas wniosków na rok 2012), wpływy z odpisu 1% są 
główną podstawą działań programowych. W roku 2012 suma którą dysponowaliśmy wyniosła 
98 009,52 zł. z czego 16 116,68 zł stanowiło pozostałość z roku poprzedniego. Zestawienie 
wpływów i wydatków, zestawienia wpływów z darowizn oraz odpisu podatkowego podajemy 
w załączonych  plikach.  Ekonomia  czyli  relacja między potrzebami mieszkańców gminy a 
możliwościami Fundacji oraz optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów materialnych i 
niematerialnych ma swoją bazę w autonomii Fundacji. 

Uniwersytet im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach
Po śmierci Jacka Kuronia prowadzenie programu akademickiego okazało się być niemożliwe, 
w tej sytuacji Uniwersytet skupił się na działaniach lokalnych. We współpracy z Urzędem 
Gminy  Białowieża  prowadzimy  prace  studyjne  zorientowane  na  powołanie  do  życia 
samofinansującej  się  instytucji  kultury.  Zawarta  z  Urzędem  Gminy  umowa  partnerska 
przewiduje realizację:  zadań związanych z powołaniem do życia i prowadzeniem społecznej  
instytucji kultury o roboczej nazwie Centrum Kultury Lokalnej „Stara Szkoła” w Białowieży.  
Centrum powstanie po to, by społeczność Gminy Białowieża mogła się włączyć w główny nurt  
przemian  kulturowych  i  cywilizacyjnych  zachodzących  w  świecie.  Budynek  w  którym  
powstanie Centrum Kultury Lokalnej  w świadomości  mieszkańców funkcjonuje  jako Stara  
Szkoła. W swojej nowej formie Stara Szkoła otworzy się dla dawnych uczniów oraz nowych  
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pokoleń.  Przywrócimy ją życiu wspólnotowemu jako przestrzeń,  w której  każdy odnajdzie  
swoje miejsce. Będzie to przestrzeń spotkania, twórczych działań i uczestnictwa w kulturze  
wszystkich grup i pokoleń Gminy Białowieża, przestrzeń, która nie tworzy barier, jest otwarta  
i przyjazna, pozwala realizować aspiracje, uczyni kapitał kulturowy i przyrodniczy Puszczy  
Białowieskiej motorem sukcesu ekonomicznego mieszkańców oraz rozwoju gminy. 

Elementem tego działania było powołanie do życia Białowieskiej Pracowni Społecznej.  22 
marca  2012 roku reprezentująca  prowadzony przez  Fundację  Uniwersytet  w Teremiskach 
Danuta Kuroń oraz reprezentujący Collegium Civitas prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński 
zawarli  Porozumienie  o  współpracy  naukowej  i  dydaktycznej.  Powołaliśmy  do  życia 
Białowieską  Pracownię  Społeczną,  której  celem  jest  integracja  interdyscyplinarnego 
środowiska  badaczy  wokół  projektów  badawczych  prowadzonych  we  współpracy  z 
samorządem, organizacjami społecznym,  instytucjami oraz przyswojeniu wyników badań i 
zdiagnozowanych  problemów  przez  społeczność  mieszkańców.  Zrealizowaliśmy  projekt 
badawczy  „Społeczne  światy  Białowieży  –  diagnoza  kapitału  kulturowego”  (którego 
dofinansowanie uzyskało Collegium Civitas w MKiDN). Projekt ten jest kontynuacją badań 
przeprowadzonych  przez  członka  naszego  zespołu,  Pawła  Winiarskiego  ”Rozbieżności  w 
definicji sytuacji - w kierunku hipotezy społecznych światów Białowieży” (praca magisterska 
napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Szpocińskiego, Collegium Civitas 2010). 
Tekst Raportu dostępny jest na www.teremiski.edu.pl

Równocześnie rozpoczęliśmy prace związane z tworzeniem koncepcji poświęconej kulturze i 
historii  Ekspozycji  (Nowa  Stara  Szkoła  składać  się  ma  z  Przestrzeni  Spotkań,  Działań  i 
Ekspozycji). Uzyskaliśmy z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego dofinansowanie na przeprowadzone jesienią w Uniwersytecie  w Teremiskach, 
gromadzące podlaską inteligencję, cztery seminaria „Od tożsamości kulturowej do wspólnoty 
ojczyzn”. Puszcza Białowieska leży na obszarze dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Niegdyś leżała w centrum polityczno-kulturowej wspólnoty jaką była I Rzeczypospolita, dziś 
znajduje  się  na  granicy  zjednoczonej  Europy.  Nie  można  dyskutować  o  tożsamości  bez 
objęcia  myślą  całego  obszaru  europejskiej  wspólnoty  kulturowej  bez  względu  na  obecne 
podziały  polityczne  i  administracyjne  w  obrębie  kontynentu.  Seminarium  podjęło 
transgraniczną potrzebę refleksji nad wspólnym obszarem kulturowym,  jego przeszłością i 
przyszłością.  Tematy  podjęte  na  seminarium  w  formie  wykładów  dostępne  są  na 
www.teremiski.edu.pl
Bazą społeczną dla tego programu jest współpraca Fundacji z białostockimi Białorusinami 
(Stowarzyszenie  na  rzecz  dzieci  uczących  się  języka  białoruskiego  AB-BA)  i  puńskimi 
Litwinami (Litewski Dom Kultury w Puńsku). Program ten wspólnie nazwaliśmy kilka lat 
temu Wielkie Księstwo Litewskie – nasze wspólne dziedzictwo a jego istotą jest refleksja nad 
tym  czy  możliwa  jest  wspólnota  która  nie  neguje  odrębności.  Tegoroczna  kontynuacja 
programu możliwa była dzięki Irenie i Mateuszowi Kowalikom. Pieniądze przekazane przez 
Komitet  „Zamiast  kwiatów  na  grób  prof.  Tadeusza  Kowalika”  pomogły  w  organizacji 
trzydniowego spotkania w Uniwersytecie w Teremiskach młodzieży białoruskiej, litewskiej i 
polskiej,  połączonego  z  warsztatami  w  których  wzięła  udział  młodzież  białowieska  oraz 
spotkaniem z mieszkańcami Teremisek.

Teatr w Teremiskach
Prowadzony przez Fundację w stodole będącej własnością Kasi i Pawła Winiarskich Teatr w 
Teremiskach,z  widownią  na  200  osób,  jest  ważnym  punktem  na  mapie  kulturalnej 
województwa,  miejscem niekomercyjnym,  w którym wstęp  na  wszystkie  wydarzenia  jest 
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bezpłatny.  Teatr  rozpoznawany  jest  również  w  innych  miejscach  Polski,  uznawany  i 
promowany przez Instytut Teatralny Raszewskiego.
W sezonie 2012 swoje spektakle zaprezentowali: grupa Coincidentia "Krwawa jatka", Piotr 
Ratajczak  „I  będą  święta”  w  wykonaniu  Agnieszki  Przepiórskiej,  grupa  młodzieży 
białoruskiej ze Stowarzyszenia na rzecz dzieci uczących się języka białoruskiego AB-BA z 
Białegostoku  dała  3  spektakle:  "Stacja  wariatów  na  podstawie  piosenek  Osieckiej"  i 
"Cacacznaja krama" oraz „Oj, dawno, dawno”, Teatr Wierszalin "Reportaż o końcu świata" w 
ramach programu Teatr Polska oraz Scena Szczyty spektakl napisany przez ukraińską pisarkę 
Oksanę Zabużko grany w gwarze podlaskiej "Ja j u Poli verboju rosła" w wykonaniu Anny 
Stelmaszuk. Ponadto odbył się koncert improwizatora skrzypka Patryka Zakrockiego (wraz z 
orkiestrą dziecięcą), dwie projekcje filmów, wystawa plenerowa pt. "Viatoris" krakowskiego 
malarza Piotra Jargusza oraz międzykulturowe Pożegnanie Lata z udziałem młodych grup 
muzycznych z Białegostoku (Białorusini) i Puńska (Litwini).
Specjalnie  dla  nas  wybitny  reżyser  Paweł  Passini  przygotował  z  młodymi  aktorkami  ze 
Studium Animatorów Kultury w Kaliszu  i pokazał spektakl  "Ifigenie– Królestwo" będący 
częścią  szerszego  autorskiego  artystyczno-naukowego  projektu  Passiniego  pt.  Dynamika 
metamorfozy.  Spektakle  i  warsztaty  grane  w  ramach  corocznych  wiosennych  Spotkań 
Teatralnych dofinansowane były przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Program edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w gminie Białowieża
Ideą programu jest  stworzenie dzieciom i  młodzieży z Puszczy Białowieskiej  całościowej 
propozycji kulturowej  edukacji,  której  nie  mają  w  swoim zasięgu  mieszkając  w miejscu 
odizolowanym od centrów i niedoinwestowanym. Od kilku lat organizujemy cykle twórczych 
warsztatów sięgających do środków: filmowych, teatralnych, plastycznych, muzycznych oraz 
bezpośredni  kontakt  z  wybitnymi  twórcami  kultury  ma  kształtować  w uczestnikach 
kompetencje do bycia świadomymi  uczestnikami kultury i jej twórcami.  Sięganie podczas 
zajęć  do  różnorodnego  dziedzictwa  obszaru  zamieszkania  uczestników  i  poszerzanie 
poznawania różnorodności na kultury świata w połączeniu z realizacją własnych projektów 
przełamujących niechęć wobec obcych ma budować postawę otwartości wobec Inności. W 
roku  2012  nie  udało  się  nam  pozyskać  na  ten  program  pieniędzy  publicznych  więc 
realizowaliśmy go we własnym, z konieczności zawężonym, zakresie korzystając z pomocy 
zaprzyjaźnionych osób i organizacji.
Muzyka w przedszkolu – 10 lekcji muzycznych prowadzonych w białowieskim przedszkolu 
przez Filharmonię Narodową z Warszawy. 
Białowieża czyta dzieciom – akcja obejmuje głośne czytanie dzieciom w przedszkolu przez 
wychowawczynie oraz zaproszone osoby, spotkania dzieci z autorami książek i aktorami oraz 
udostępnienie  rodzicom  książek  z  biblioteki  przedszkolno-szkolnej  do  wypożyczania  do 
domu. Akcję,  nawiązującą  do  ogólnopolskiej  akcji  „Cała  Polska  czyta  dzieciom” 
rozpoczęliśmy kilka lat temu  od przekazania przedszkolu i szkole w Białowieży ponad 200 
książek najlepszych wydawnictw. W roku 2012 odbyło się 15 spotkań, a dzięki darowiźnie 
Fundacji Dziecko i Kultura mogliśmy powiększyć bibliotekę przedszkolną o 15 i bibliotekę 
szkolną o 14 nowych książek.
Warsztaty  filmowe  –  dzięki  Centrum  Sztuki  Dziecka  z  Poznania  po  raz  trzeci 
zorganizowaliśmy  dla  dzieci  z  powiatu  hajnowskiego,  we  współpracy  z  Białowieskim 
Ośrodkiem Kultury, trwający dwa dni Festiwal Filmu Dziecięcego Ale Kino, a w lecie, we 
współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych Ę, warsztaty filmu animowanego w czasie 
których białowieskie dzieci stworzyły film „Białowieża naszych marzeń”.   
Warsztaty  twórcze  –  od  stycznia  do  marca  organizowaliśmy  dla  białowieskich 
przedszkolaków  zajęcia  rytmiczno-ruchowe  oraz  granie  przez  dzieci  na  instrumentach, 
śpiewanie,  tworzenie  orkiestry perkusyjnej,  układów choreograficznych,  wykorzystując  do 



zajęć instrumentarium Orffa z zasobów naszej Fundacji. Niestety środków własnych starczyło 
nam tylko na trzy miesiące. Dwukrotnie organizowaliśmy warsztaty graficzne: w czerwcu z 
artystą krakowskim Piotrem Jarguszem, a we z autorką książek dla dzieci Marią Mariańską-
Czernik.  W  lecie  dzieci  mogły  wziąć  udział  w  kilkudniowych  warsztatach  muzycznych 
prowadzonych  przez  Patryka  Zakrockiego  podczas  których  powstała  orkiestra  dziecięca 
prezentująca przygotowany utwór w Teatrze w Teremiskach.

Program Współpracy
Na przełomie października i listopada byliśmy z wizytą w Menigoute (departament Deux-
Sevres  we Francji).  Jest  to  gmina  położona  na  terenie  postrolniczym,  w której  od 20 lat 
realizowany jest Międzynarodowy Festiwal Filmów Ornitologicznych, a w gminie sąsiedniej 
mieści  się  jedyna  w  Europie  Szkoła  Filmu  Przyrodniczego.  Omówiliśmy  możliwość 
zorganizowania w Białowieży przeglądu filmów laureatów ich konkursu.
W  ramach  współpracy  z  Zespołem  Szkolno-Przedszkolnym  gminy  Białowieża 
przygotowaliśmy dla  szkoły wniosek do Ministerstwa Administracji,  aplikując o udział  w 
pilotażowym programie Cyfrowej Szkoły. Po wygraniu konkursu przekazaliśmy szkole 1000 
zł na wkład własny.
Fundacja przekazała również 500 zł na remont, odzyskanego przez - współpracujący z nami- 
Związek Ukraińców w Polsce, Narodnowo Doma w Przemyślu.

Wszystkim Mecenasom, Darczyńcom, osobom które skierowały na nasze konto swój odpis 
1% podatku, Partnerom i Przyjaciołom serdecznie za ten rok dziękujemy.

Danuta Kuroń
Katarzyna i Paweł Winiarscy
Katarzyna Górniak
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