
Sprawozdanie z działań

Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia

w Gminie Białowieża w 2014 roku



Wstęp

Fundacja  Edukacyjna  Jacka  Kuronia  jest  organizacją  pożytku  publicznego  i  społeczną 

instytucją  zajmującą  się  badaniami,  rozwojem  i  innowacją  (B+R+I).  Obszarami,  na  których 

koncentrujemy nasze działania są animacja kultury, wsparcie edukacyjne oraz programy badawczo-

rozwojowe. Strategia taka opiera się na założeniu, zgodnie z którym dynamizacja gospodarcza i 

społeczna oparta jest nie tylko na zapleczu instytucjonalnym, wiedzy i technologiach, ale przede 

wszystkim na  kapitale  społeczno-kulturowym mieszkańców  regionu.  Szczególne  miejsce  w  tej 

grupie  zajmują  dzieci  i  młodzież,  która  to  grupa  niebawem jako młodzi  dorośli  zmierzy się  z 

rozlicznymi problemami społeczno-strukturalnymi, jakie stawia przed nami współczesność.

Fundacja  działa  na  terenie  Gminy Białowieża  za  pośrednictwem oddziału  terenowego  i 

prowadzi dwie społeczne instytucje kultury: Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w 

Teremiskach (od 2002 roku) oraz Teatr w Teremiskach (od 2004 roku).

Ścisły zespół Fundacji stanowią cztery osoby. Danuta Kuroń (prezes), dr Katarzyna Górniak 

i  Katarzyna  Winiarska  tworzą  zarząd  Fundacji.  Ich  praca  jest  w  całości  społeczna.  Ponadto 

Katarzyna Winiarska  oraz  Paweł  Winiarski  pełnią  rolę  animatorów działań  Fundacji  w Gminie 

Białowieża. Praca ta jest wynagradzana na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło (szczegóły 

poniżej).  Danuta  Kuroń  prowadzi  zarówno  w  gminie,  jak  i  w  instytucjach  samorządowych, 

centralnych i  europejskich rzecznictwo związane z  programami rozwojowymi skierowanymi do 

Gminy  Białowieża  i  Regionu  Puszczy  Białowieskiej.  Praca  ta  jest  w  całości  wykonywana 

społecznie.

W  celu  prowadzenia  zajęć  Fundacja  zatrudnia  w  ramach  poszczególnych  programów 

specjalistów z zakresów objętych działaniami (umowy o dzieło). Ponadto Fundacja współpracuje z 

licznymi  wolontariuszami  zarówno  z  regionu,  jak  i  z  innych  części  kraju.  Bardzo  ważnym 

elementem  jest  stała  współpraca  ze  społecznością  gminy  Białowieża,  w  tym  z  samorządem 

lokalnym,  Zespołem  Szkolno-Przedszkolnym  w  Białowieży,  Białowieskim  Ośrodkiem  Kultury, 

Instytutem  Biologii  Ssaków  PAN  w  Białowieży,  Technikum  Leśnym  w  Białowieży  oraz 

Białowieskim Parkiem Narodowym.

Szczegółowe informacje dotyczące naszej działalności dostępne są na stronie internetowej: 

www.teremiski.edu.pl, w tym informacje finansowe w zakładce:

http://www.teremiski.edu.pl/fundacja-jacka-kuronia/sprawozdania.

http://www.teremiski.edu.pl/
http://www.teremiski.edu.pl/fundacja-jacka-kuronia/sprawozdania


Środki pozyskane i wydane na działanie w 2014 roku

W 2013 roku Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia aplikowała o fundusze na 2014 rok w 

programach  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  Ministerstwa  Administracji  i 

Cyfryzacji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Narodowego Centrum Kultury, 

Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacji Kronenberga, Funduszy Norweskich 

oraz  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego.  Udało  nam  się  uzyskać  wsparcie  finansowe  od 

MKiDN,  MAiC,  Urzędu  Marszałkowskiego  i  Fundacji  Steczkowskiego.  Jak  zawsze 

najistotniejszym było  dla  nas  wsparcie,  jakie  otrzymaliśmy od  mecenasów społecznych  oraz  z 

tytułu odpisu 1%  podatku dochodowego.

Struktura środków pozyskanych na działania Fundacji w 2014 roku:

1. Mecenat społeczny, darowizny - 38 895,00 zł.

2. 1 procent - 20 231,40 zł.

3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- Program Edukacja Kulturalna - 50 000,00 zł.

- Program Infrastruktura Teatru - 40 000,00 zł.

- Program Czytelnictwo - 25 000,00 zł.

4. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego:

- środki na działalność Teatru w Teremiskach - 8 000,00 zł.

- środki na edukację kulturalną - 4 500,00 zł. 

5. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji:

- program wsparcia nauczania języka białoruskiego - 7 500,00 zł.

6. Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego - 7 000,00 zł.

Struktura wydatków w 2014:

1. Administracja (księgowość, koszty bankowe, telefon) - 15 605,13 zł.

2. Koszty  budynku  w  Teremiskach  (energia,  ogrzewanie,  woda,  środki  czystości, 

ubezpieczenie) - 8 036,97 zł.

3. Koszty programowe - 70 094,79 zł.

4. Honoraria (brutto) - 102 769,26 zł., w tym:

Katarzyna Winiarska: wynagrodzenie podstawowe – umowa zlecenie 250,00 zł miesięcznie brutto 1 

oraz umowy o dzieło w 7 programach w ciągu roku  - 24 000,00 zł. brutto

1 250 zł brutto miesięcznie jest to kwota, która pozwala pracodawcy odprowadzić minimalną składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Pozostała wysokość wynagrodzenia zależy od tego, czy Fundacji uda się 
pozyskać środki na prowadzenie działań. Jest to suma obarczona dużym stopniem niepewności i z racji na rytm 
przyznawania i przelewania środków na konto Fundacji często wynagrodzenie nie może być wypłacane w 
pierwszych miesiącach roku.



Paweł Winiarski: wynagrodzenie podstawowe – umowa zlecenie 250,00 zł miesięcznie brutto oraz 

umowy o dzieło w 7 programach w ciągu roku  - 11 496,00 zł. brutto.

W ostatnich trzech latach poprzedzających rok budżetowy 2014 Fundacja Edukacyjna Jacka 

Kuronia pozyskała z tytułu odpisu 1% od podatku, mecenatu społecznego, grantów ministerialnych 

oraz od innych grantodawców następujące sumy:

- w 2013 roku 176 869,72 zł, z czego na działania w Gminie Białowieża wydaliśmy 175 819,73 zł;

- w 2012 roku 98 009,52 zł, z czego na działania w Gminie Białowieża wydaliśmy 91 074,68 zł;

- w 2011 roku 232 940,79 zł, z czego na działania w Gminie Białowieża wydaliśmy 229 019,91 zł.

Wszyscy grantodawcy zatwierdzili  rozliczenia finansowe i  sprawozdania merytoryczne z 

przekazanych  funduszy.  Nad  prawidłowością  rozliczania  środków finansowych  Fundacji  czuwa 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Opis działań

Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia w Gminie Białowieża w 2014 roku

Białowieska strategia rozwoju

Rok  2014  był  kolejnym  czwartym  rokiem  pracy  zespołu  Uniwersytetu  w  Teremiskach  nad 

białowieską strategią rozwoju na lata  2015-2020. Podstawą prawną dla  tej  pracy jest  Ustawa o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku i Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego  na  lata  2010-2020.  Dokument  ten  wprowadził  kategorię  obszarów  strategicznej 

interwencji,  a  samorządy Puszczy Białowieskiej  dostały  możliwość  „przygotowania  wspólnego 

subregionalnego  programu  rozwoju,  nakierowanego  na  przeciwdziałanie  występującym  w  tym 

obszarze  wyjątkowo  niekorzystnym  tendencjom  depopulacyjnym  oraz  dostosowanie  działań 

gospodarczych do ograniczeń wynikających z wysokiego stopnia ochronności przyrodniczej”. W 

porozumieniu  z  Urzędem  Gminy  Białowieża  przygotowaliśmy  koncepcję,  opartej  na 

endogenicznych  potencjałach  rozwojowych,  białowieskiej  specjalizacji,  dodatkowo  zaś 

opracowaliśmy koncepcję samofinansującej się instytucji społecznej, realizującej zadania w szeroko 

pojętej  sferze edukacji i  kultury oraz eksploratorium historycznego jako produktu turystycznego 

działającego w sektorze ekonomii społecznej finansującego te zadania. Powstała także koncepcja 

kreacji  nowego  regionu  funkcjonalnego,  możliwa  do  realizacji  w  ramach  programu  Obszar 

Strategicznej Interwencji Puszcza Białowieska.

  



Sezon 2014 w Teatrze w Teremiskach

Największym wydarzeniem tego roku były obchody 10. urodzin Teatru w Teremiskach, w ramach 

których  odbyły  się  spektakle:  Stowarzyszenia  Teatralnego  Chorea  "Bachantki",  Agnieszki 

Baranowskiej  "Orlando",  Teatru Małe  Mi "Tuwim Julek  para buch frazy w ruch"  oraz koncert 

zespołu Drekoty, potańcówka z kapelą Niwińskich i pokaz sejneńskich Bajek Pogranicza, a także 

wyprodukowano  film upamiętniający  10  lat  działania  teatru.  Poza  tym prezentowaliśmy też  w 

Teatrze  spektakl  cygański  "Spódnica  ze  wszystkich  kwiatów  świata"  Joanny  Sarneckiej  oraz 

cygańskie  storytelling  dla  dzieci,  spektakl  "Czerwony  kapturek"  Teatru  Lalki  i  Aktora  z 

Wałbrzycha,  spektakl  grupy  Sutari  "Watemelon",  spektakl  Teatru  Latarnia  "Historia  psa  pana 

Jezusa" oraz koncert z okazji roku Kolberga w wykonaniu Remka Hanaja z zespołem. 

Edukacja kulturowa „Ze sztuką na Ty” ( w tym wsparcie nauczania języka białoruskiego w 

szkole)

W ramach całorocznego programu edukacji kulturowej "Ze sztuką na Ty" skierowanego do dzieci i 

młodzieży z gminy Białowieża oraz ze szkół w Hajnówce odbywały się: 

-  cykl  comiesięcznych  koncertów  muzycznych  Filharmonii  Narodowej  z  Warszawy  dla 

przedszkolaków;

-  cykl  comiesięcznych warsztatów muzycznych dla  przedszkolaków wprowadzających dzieci  w 

świat muzyki i kultury prowadzony przez Annę Fionik z zespołu muzyki tradycyjnej Żemerwa (w 

okresie styczeń-czerwiec);

-  cykl  cotygodniowych  warsztatów  muzycznych  dla  dzieci  szkolnych,  które  po  białorusku 

prowadziła Alina Wawrzeniuk ze Stowarzyszenia ABBA (w okresie listopad-grudzień);

-  cykl  cotygodniowych  warsztatów  teatralnych  prowadzonych  przez  Joannę  Stelmaszuk-Troc, 

aktorkę i reżyserkę (od marca do grudnia), w czasie których dzieci przygotowały dwa spektakle po 

białorusku; 

- 3 dniowy Festiwal Filmowy Młodego Widza Wędrujące Ale Kino podczas którego odbywały się 

projekcje dla szkół i przedszkoli z regionu, warsztaty filmowe oraz uroczysta Gala Festiwalu. W 

festiwalu robionym przez nas od 5 lat co roku bierze udział około 1000 dzieci. 

- Spotkania Teatralne w Teremiskach - w czasie corocznego trzydniowego wydarzenia w tym roku 

zaprezentowaliśmy spektakl Sutari "Watermelon" i "Historia psa pana Jezusa" Teatru Latarnia oraz 

miały  finał  roczne  warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk-  Troc,  które 

zwieńczone były spektaklem "Dziwny horad" po białorusku. 

- wycieczka dzieci szkolnych do Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

-  pokaz w ramach  IX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych "Żubroofka" - 

projekcja 5 filmów nagrodzonych podczas ostatniej edycji Offeliady, Ogólnopolskiego Festiwalu 



Filmów Amatorskich i Niezależnych w Gnieźnie i spotkanie z dyrektorem tego festiwalu Piotrem 

Wiśniewskim. 

Białowieża Czyta Dzieciom

W  2014  roku  rozbudowaliśmy  prowadzony  od  2008  roku  program  czytania  dzieciom  w 

przedszkolu.  Poza  regularnymi  czytaniami  głośnymi  w  przedszkolu,  odbyło  się  5  warsztatów 

literacko-  przyrodniczych  z  naukowcami,  6  spotkań  z  autorami,  ilustratorami  i  opowiadaczami 

książek  (m.in.  Pawłem Pawlakiem,  Zofią  Beszczyńską,  Adamem Wajrakiem,  Joanną  Sarnecką, 

Tomaszem Samojlikiem), warsztaty kreatywnego pisania dla młodzieży z pisarzem Krzysztofem 

Kotowskim oraz spektakl "Czerwony kapturek" Teatru Lalki  i  aktora z Wałbrzycha.  Regularnie 

dostarczamy  do  przedszkola  i  szkoły  książki  dzięki  dwóm   naszym  partnerom  wspierającym 

program  czytania:  Fundacji  Dziecko  i  Kultura  z  portalem  Qlturka,  które  przekazują  nam  dla 

przedszkola  i  szkoły  paczki  z  książkami  i  audiobookami  pochodzące  z  ich  akcji  Dzielę  się 

książkami oraz prywatnemu darczyńcy, który co dwa miesiące zakupuje pakiet wybranych przez 

nas najwartościowszych książek dla dzieci, które również zasilają biblioteki przedszkola i szkoły. W 

sumie  w 2014 roku przekazaliśmy szkole  i  przedszkolu  100 książek wyselekcjonowanych pod 

względem literackim i graficznym.

Wyposażenie Teatru

W 2014 roku  w ramach projektu realizowanego w priorytecie MKiDN  Infrastruktura zakupiliśmy 

ze  środków  Ministra,  naszych  własnych  oraz  Urzędu  Marszałkowskiego  profesjonalny  sprzęt 

nagłośnieniowy i oświetleniowy a także wyposażenie sceniczne:

Reflektory Showtec PAR 64 LED RGBW - 6 szt.

Reflektory DTS Scena S 650/1000 PC/F - 6 szt.

Reflektory profilowe ETC 575 jr zoom - 2 szt.

Reflektor PC - 2 szt.

Naświetlacze NK 500A - 2 szt.

PXM ściemniacze AC Dimmer 6x1200 PX 170 - 4 szt.

Sterownik Agat Alfa-255

Zestaw nagłaśniający HK Audio L.U.C.A.S Performer System

Mikser Allen  Heath MixWizard3 12:2

Mikrofony (2 x Shure SM 57 LC, 2 x Shure SM 58 LC, 2 x Audio Technica AT2020)

statywy Athletic MIC-6ET - 6 szt.

Okablowanie do w.w. sprzętu

Projektor BenQ MW 621ST



Sztankiety

Kulisy z bistoru

Skrzynie transportowe - 4 szt.

Programy  realizowaliśmy  we  współpracy  z  Zespołem  Szkolno-Przedszkolnym  w  Białowieży, 

Białowieskim Ośrodkiem Kultury oraz Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży ze środków: 

Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Białymstoku, 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego oraz ze środków 

własnych.

Kalendarium działań

Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia w Gminie Białowieża w 2014 roku

10.01.2014

• „Olesia!” - warsztaty muzyczne dla dzieci z przedszkola w Białowieży prowadzone przez 

Annę Fionik.

20.01.2014

• „Polowanie na bawoły w przedszkolu” – „Białowieża czyta dzieciom”, głośne czytanie w 

przedszkolu.

20.01.2014

• Koncert Filharmonii Narodowej w białowieskim przedszkolu pod tytułem „Z czego Polska 

w świecie słynie”

24.01.2014

• „Tańce  przy  dudach”  -  warsztaty  muzyczne  dla  dzieci  z  przedszkola  w  Białowieży 

prowadzone przez Annę Fionik.

27.01.2014

• „Ptasi  czarodziej”  –  „Białowieża  czyta  dzieciom”,  warsztat  przyrodniczo-literacki  z 

Wojciechem Sobocińskim.

10.02.2014

• Koncert Filharmonii Narodowej w białowieskim przedszkolu pod tytułem „Piotruś i wilk na 

kwintet dęty”.

10.02.2014

• „Przygody kota Filemona” – „Białowieża czyta dzieciom”, głośne czytanie w przedszkolu.



14.02.2014

• „Zajczyk” - warsztaty muzyczne dla dzieci z przedszkola w Białowieży prowadzone przez 

Annę Fionik.

18.02.2014

• „Jak zostać indiańskim tropicielem” – „Białowieża czyta dzieciom”, warsztat przyrodniczo 

literacki z Adamem Wajrakiem.

21.02.2014

• „Tranozaur i  traktorzystki  przed kamerą Telewizji  Arte” – „Białowieża czyta dzieciom”, 

głośne czytanie w przedszkolu.

28.02.2014

• „Pawońka” - warsztaty muzyczne dla dzieci z przedszkola w Białowieży prowadzone przez 

Annę Fionik.

04.03.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

10.03.2014

• „Mysi  domek  i  Afryka  Kazika”  –  „Białowieża  czyta  dzieciom”,  głośne  czytanie  w 

przedszkolu.

10.03.2014

• Koncert  Filharmonii  Narodowej  w  białowieskim  przedszkolu  pod  tytułem  „Opera 

"Wyszydzony zazdrośnik"”.

11.03.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

14.03.2014

• „Oj pad mostam” - warsztaty muzyczne dla dzieci z przedszkola w Białowieży prowadzone 

przez Annę Fionik.

17.03.2014

• „Piaskowy wilk” – „Białowieża czyta dzieciom”, głośne czytanie w przedszkolu.

18.03.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

25.03.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 



szkoły podstawowej w Białowieży.

27.03.2014

• „Przedszkolaki  w  laboratorium”  –  „Białowieża  czyta  dzieciom”,  warsztat  przyrodniczo-

literacki z dr Martą Sobocińską w labolatorium IBS.

28.03.2014

• „Jak wyskoczył  worobiej” -  warsztaty muzyczne dla  dzieci z  przedszkola w Białowieży 

prowadzone przez Annę Fionik.

08.04.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

11.04.2014

• „Ojra” - warsztaty muzyczne dla dzieci z przedszkola w Białowieży prowadzone przez Annę 

Fionik.

14.04.2014

• „Czym  się  różni  trup  od  trupy?”  –  „Białowieża  czyta  dzieciom”,  głośne  czytanie  w 

przedszkolu.

15.04.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

25.04.2014

• „Gra w jajka” - warsztaty muzyczne dla dzieci z przedszkola w Białowieży prowadzone 

przez Annę Fionik.

28.04.2014

• „Koń by się uśmiał” – „Białowieża czyta dzieciom”, warsztat przyrodniczo-literacki z dr 

Małgorzatą Tokarską i jej końmi.

29.04.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

01-04.05.2014 8. Spotkania Teatralne w Teremiskach

01-03.05.2014

• Warsztaty teatralne dla dzieci białowieskich prowadzone przez Joannę Stelmaszuk Troc.

02.05.2014

• Spektakl „Mała pasja, czyli historia psa pana Jezusa” Teatru Latarnia, oparta na fragmencie 

"Chłopów" Władysława Reymonta.

03.05.2014



• Spektakl  „Dziwny horad”  w  wykonaniu  dzieci  białowieski  pracujących  pod  kierunkiem 

Joanny Stelmaszuk Troc oparty na utworze białoruskiego pisarza Jerzego Geniusza z tomiku 

opowiadań „Na początku było tylko słowo”.

• Spektakl  „Watermelon”  zespołu  Sutari  oparty  na  utworach  pochodzących  z  tradycyjnej 

muzyki ludowej.

04.05.2014

• Warsztaty muzyczne dla dzieci białowieskich prowadzone przez artystki z zespołu Sutari.

05.05.2014

• „Odwiedziła mnie żyrafa” – „Białowieża czyta dzieciom”, głośne czytanie w przedszkolu.

06.05.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

09.05.2014

• Polska premiera filmu „Leśna kraina” Kolektywu „Żubr”, który tworzą absolwenici szkoły 

filmowej  dokumentu  przyrodniczego  z  Ménigoute  we  Francji  (Institut  Francophone  de 

Formation Au Cinema Animalier de Menigoute – IFFCAM).

13.05.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

20.05.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

22.05.2014

• „Opowiedział  dzięcioł  sowie  w  rezerwacie”  –  „Białowieża  czyta  dzieciom”,  warsztat 

przyrodzniczo-literacki z OEP BPN w Rezerwacie Pokazowym Żubrów.

23.05.2014

• „Czym się różni mysz od nornika?” – „Białowieża czyta dzieciom”, warsztat przyrodniczo-

literacki z dr Karolem Zubem w laboratorium IBS.

26.05.2014

• „Domki zwierząt” – „Białowieża czyta dzieciom”, warsztat plastyczno-literacki z Pawłem 

Pawlakiem i ewą Kozyra Pawlak.

26.05.2014

• Powtórzenie pieśni i tańców przed pokazem dla rodziców - warsztaty muzyczne dla dzieci z 

przedszkola w Białowieży prowadzone przez Annę Fionik.



27.05.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

29.05.2014

• Spektakl „Czerwony Kapturek” Teatru Lalek i  Aktora z Wałbrzycha w reżyserii  Jerzego 

Jana Połońskiego.

31.05.2014

• Koncert  z  okazji  200 urodzin Oskara Kolberga w wykonaniu muzyków pod kierunkiem 

Remka Mazur-Hanaja połączony z opowieścią o etnografie i inspiracjach płynących z jego 

dzieła.

02.06.2014

• „Jak narysować Pompika?” – „Białowieża czyta dzieciom”, warsztat plastyczno-literacki z 

Tomkiem Samojlikiem.

02.06.2014

• Koncert  Filharmonii  Narodowej  w  białowieskim przedszkolu  pod  tytułem „Na  Dworze 

króla Słońce”.

03.06.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

06.06.2014

• Przygotowanie  pokazu  dla  rodziców  -  warsztaty  muzyczne  dla  dzieci  z  przedszkola  w 

Białowieży prowadzone przez Annę Fionik.

06-08.06.2014

• Warsztaty kreatywnego pisania dla młodzieży ze szkół hajnówki i Białowieży prowadzone 

przez Krzysztofa Kotwskiego – działanie w ramach „Białowieża czyta dzieciom”.

09.06.2014

• „Baśń o stalowym jeżu” – „Białowieża czyta dzieciom”, głośne czytanie w przedszkolu

09.06.2014

• Wodzenie  Kusta  –  wiosenne  kolędowanie  na  ulicach  Białowieży w ramach  warsztatów 

muzycznych dla dzieci z przedszkola w Białowieży prowadzonych przez Annę Fionik wraz 

z muzykami z zespołów Żemerwa oraz  Czabatuchi i Tria z Dziatłowicz koło Łunińca.

10.06.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

16.06.2014



• Próba generalna przed pokazem dla rodziców - warsztaty muzyczne dla dzieci z przedszkola 

w Białowieży prowadzone przez Annę Fionik.

17.06.2014

• Pokaz pracy białowieskich przedszkolaków w kinie „Żubr”- warsztaty muzyczne dla dzieci 

z przedszkola w Białowieży prowadzone przez Annę Fionik oraz końcowy pokaz spektaklu 

„Dziwny horad” dzieci z grupy Joanny Stelmaszuk Troc.

30.06.2014

• „Bajka  prowansalska  o  Klementynce”  –  „Białowieża  czyta  dzieciom”,  głośne  warsztat 

plastyczno-literacki z Joanna Sarnecką.

06.07.2014

• Koncert  12  waltornistów  pod  kierunkiem  Czesława  Czopka  (pierwszego  waltornisty 

Filharmonii Wrocławskiej) i Igor Szeligowskiego (solisty Opery Narodowej w Warszawie). 

W repertuarze utwory Heinza Lieberta, J.S. Bacha, Piotra Czajkowskiego, Händla, Wagnera 

i Ennio Morricone.

07.04.2014

• Koncert  Filharmonii  Narodowej  w  białowieskim  przedszkolu  pod  tytułem  „Dźwiękiem 

malowane”.

29-31.08.2014 10-lecie Teatru w Teremiskach

29. 08.2014

• „Bachantki” spektakl Teatru Chorea w reżyserii Tomasza Rodowicza .

• Premiera   filmu  -  klipu  przygotowanego  przez  Marię  Porzyc  będącego  przeglądem 

wydarzeń, jakie miały miejsce przez 10 lat w Teatrze w Teremiskach.

• Koncert awangardowego zespołu Drekoty.

30.08.2014

• Spektakl teatru Małe Mi „Tuwim Julek Para Buch frazy w Ruch” według scenariusza Marty 

Guśniowskiej i piosenek Jacka „Budynia Szymkiewicza, na podstawie książek „Rany Julek” 

Agnieszki  Frączek  oraz  zbioru  „Tuwimowo”  z  wierszami  m.in.  Wandy  Chotomskiej  i 

Michała Rusinka.

• Monodram Agnieszki Baranowskiej „Orlando”.

• Potańcówka przy muzyce Kapeli Niwińskich. Zespół gra tradycyjne tańce polskie: oberki, 

mazurki, kujawiaki oraz polki z różnych części Polski.

31.08.2014

• Spotkanie  z  Bożeną  Szroeder  z  Ośrodka  Pogranicze  w  Sejnach,  która  zaprezentowała 

kilkanaście  spośród  32  bajek  animowanych  znajdujących  się  w  stworzonej  przez  nią  z 



dziećmi i artystami Filmowej Kolekcji  Bajek "Opowieści Pogranicza" opowiadających o 

tradycjach sąsiedzkich, wielokulturowych i międzypokoleniowych Sejneńszczyzny.

05.09.2014

• „O człowieku, który zwał się nikt” spektakl dla dzieci w wykonaniu Joanny Sarneckiej i 

Macieja Harda oparty na bajkach cygańskich Jerzego Ficowskiego.

06.09.2014

• „Spódnica  ze  wszystkich  kwiatów  świata”  spektakl  Joanny  Sarneckiej  inspirowany 

wierszami Bronisławy Wajs Papuszy.

22.09.2014

• „Podróż Srebrnego” – „Białowieża czyta dzieciom”, głośne czytanie w przedszkolu.

22.09.2014

• Koncert  Filharmonii  Narodowej  w  białowieskim  przedszkolu  pod  tytułem  „Sprzedana 

narzeczona”.

29.09.2014

• „Poczytaj mi mamo” – „Białowieża czyta dzieciom”, głośne czytanie w przedszkolu.

01.10.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

02-04.10.2014 5. Festiwal Filmów Młodego Widza „Wędrujące ALE KINO” w Białowieży

• Projekcje  filmowe  dla  przedszkoli,  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych  Białowieży  i 

Hajnówki

• Warsztaty filmowe dla dzieci ze szkoły podstawowej w Białowieży

05.10.2014

• Gala Festiwalu „Wędrujące ALE KINO” wraz z pokazem filmów przygotowanych przez 

dzieci podczas warsztatów.

06.10.2014

• Koncert Filharmonii Narodowej w białowieskim przedszkolu pod tytułem „Stroiki, guziki, 

pałeczki, szczoteczki”.

08.10.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

15.10.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.



20.10.2014

• „O  myszkach,  niesfornym  kocie  i  niegrzecznych  dziewczynkach  –  „Białowieża  czyta 

dzieciom”, głośne czytanie w przedszkolu.

27.10.2014

• „Jak się koty urodziły” – „Białowieża czyta dzieciom”, głośne czytanie w przedszkolu.

29.10.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

03.11.2014

• Koncert  Filharmonii  Narodowej  w  białowieskim  przedszkolu  pod  tytułem  „Karnawał 

wenecki”.

03.11.2014

• „Bajki” – „Białowieża czyta dzieciom”, głośne czytanie w przedszkolu.

05.11.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

12.11.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

15.11.2014

• Warsztaty  muzyczne  dla  dzieci  z  klas  I-III  szkoły  podstawowej  w  Białowieży  pod 

kierunkiem Aliny Wawrzeniuk.

18.11.2014

• Warsztaty  muzyczne  dla  dzieci  z  klas  I-III  szkoły  podstawowej  w  Białowieży  pod 

kierunkiem Aliny Wawrzeniuk.

19.11.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

24.11.2014

• „Pogoda” – „Białowieża czyta dzieciom”, głośne czytanie w przedszkolu.

25.11.2014

• Warsztaty  muzyczne  dla  dzieci  z  klas  I-III  szkoły  podstawowej  w  Białowieży  pod 

kierunkiem Aliny Wawrzeniuk.

26.11.2014



• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

29.11.2014

• Wycieczka  uczniów  z  klas  I-V  szkoły  podstawowej  w  Białowieży  do  Muzeum  Małej 

Ojczyzny w Studziwodach.

02.12.2014

• Warsztaty  muzyczne  dla  dzieci  z  klas  I-III  szkoły  podstawowej  w  Białowieży  pod 

kierunkiem Aliny Wawrzeniuk.

03.12.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

04.12.2014

• Białowieska  edycja  9.  Międzynarodowego  Festiwalu  Filmów  Krótkometrażowych 

Żubroffka – pokaz filmów nagrodzonych na festiwalu Offeliada i spotkanie z dyrektorem 

festiwalu Piotrem Wiśniewskim.

08.12.2014

• Spotkanie z pisarką Zofią Beszczyńską w klasach I i III szkoły podstawowej w Białowieży.

09.12.2014

• Warsztaty  muzyczne  dla  dzieci  z  klas  I-III  szkoły  podstawowej  w  Białowieży  pod 

kierunkiem Aliny Wawrzeniuk.

10.12.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

12.12.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży.

13.12.2014

• Warsztaty  teatralne  prowadzone  przez  Joannę  Stelmaszuk  Troc  dla  dzieci  z  klas  IV-VI 

szkoły podstawowej w Białowieży

15.12.2014

• „Proszę mnie przytulić” – „Białowieża czyta dzieciom”, głośne czytanie w przedszkolu.

15.12.2014

• Koncert Filharmonii Narodowej w białowieskim przedszkolu pod tytułem „O cudownych 

dzieciach”.



15.12.2014

• Spotkanie Tomka Samojlika z uczniami szkoły podstawowej w Białowieży.

16.12.2014

• Warsztaty  muzyczne  dla  dzieci  z  klas  I-III  szkoły  podstawowej  w  Białowieży  pod 

kierunkiem Aliny Wawrzeniuk.

16.12.2014

• Pokaz pracy grupy Joanny Stelmaszuk Troc, spektakl „Szczaście z jano nie czakaje” oraz 

grupy Aliny Wawrzeniuk.

21.12.2014

• Spektakl świąteczny "Szydełkowa szopka babci Klary" Teatru Małe Mi;


