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Województwo podlaskie leży wzdłuż wschodniej granicy Polski; graniczy z:
województwem

lubelskim,

województwem

mazowieckim,

województwem

warmińsko-mazurskim, a także z Białorusią (260 km) i Litwą (ok. 100 km).
Województwo ma powierzchnię 20 187 km2. Jest w nim 17 powiatów: Białostocki,
Sokólski,

Białystok,

Bielski,

Hajnowski,

Kolneński,

Łomżyński,

Siemiatycki,

Wysokomazowiecki, Zambrowski, Łomża, Augustowski, Grajewski, Moniecki,
Sejneński, Suwalski, Suwałki.

W 2010 roku w województwie podlaskim mieszkało 1181047 osób, gęstość
zaludnienia

województwa

wynosi

59

mieszkańców/m2.

60,4%

ludności

województwa podlaskiego to mieszkańcy miast.
Statystyczny mieszkaniec województwa ma 38,7 lat. Osób w wieku poniżej 25 lat
jest tu 29,8%, a w wieku powyżej 65 – 14,8%. Jednak przyrost naturalny jest
bardzo niski – wynosi 0,1 na 1000 mieszkańców i jest znacznie niższy od
średniego przyrostu naturalnego mieszkańców całej Polski – 0,9 na 1000
mieszkańców.

struktura wiekowa
8% mieszkańców województwa podlaskiego ma wyższe wykształcenie.
13,2% mieszkańców województwa podlaskiego jest bezrobotna. Przeciętny
mieszkaniec województwa podlaskiego zarabia 2 854,02 PLN brutto. 32%
wszystkich pracujących, pracuje w leśnictwie, rolnictwie lub łowiectwie i
rybactwie, a tylko 2,6% przy działalności

fnansowej, i ubezpieczeniach,

obsłudze rynku lub nieruchomościach.

Podlasie wielokulturowe
W województwie podlaskim żyją osoby należące do wielu wyznań; katolicy,
prawosławni, grekokatolicy, muzułmanie i staroobrzędowcy. Poza Polakami
mieszkają tu Białorusini, Litwini, Tatarzy, Rosjanie, Ukraińcy, Romowie a dawniej
także Żydzi.

mniejszości narodowe na Podlasiu

- Żydzi Od XVIII do XX w. stanowili znaczny procent mieszkańców Podlasia. W Tykocinie
na początku XX w. 70% mieszkańców było Żydami, w Białymstoku – 45%, w
Międzyrzeczu Podlaskim – 81%, a w Sarnakach 80%. W czasie II wojny
światowej Holocaust doprowadził do eksterminacji prawie trzech milionów Żydów
w całej Polsce. Dziś na Podlasiu możemy spotkać tylko pojedyncze osoby
pochodzenia żydowskiego. Po tej licznej grupie niegdysiejszych mieszkańców
zostały po cmentarze, synagogi i nietak wcale liczne miejsca pamięci.

- Tatarzy To mniejszość etniczna, której potomkami są uciekinierzy pochodzący ze Złotej
Ordy i Krymu. Na Podlasiu żyje ich ok. 300 osób, zamieszkujących m. in. rdzenne
kolonie tatarskie na Białostocczyźnie. Tatarzy w Polsce zatracili znajomość
swojego ojczystego języka, pozostali natomiast wierni religii muzułmańskiej.
Istotne

znaczenie

w

życiu

mniejszości

tatarskiej

odgrywa

działalność

Muzułmańskiego Związku Religijnego. W 2002 roku w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań przynależność do tej mneijszości etnicznej
zadeklarowało 447 obywateli polskich, w tym: w województwie podlaskim – 319
(0,03 % wszystkich mieszkańców).

- Staroobrzędowcy To odłam prawosławia powstały wskutek reform Kościoła Wschodniego w poł.
XVII w. Wierni nie zgadzający się na zmiany formalne w praktykowaniu religii
zostali represjonowani i musieli uciekać poza terytoria Rusi. W ten sposób
starowiercy wierni staremu obrządkowi prawosławnemu pojawili się na podlaskich
ziemiach. Tworzą dziś nieliczne i zamknięte wspólnoty, identyfkujące się poprzez
wyznanie, a nie świadomość narodową, która stanowi czynnik drugorzędny. Dziś
na Podlasiu żyje ok. 500 osób tego wyznania.
http://staroobrzedowcy.pl/

- Białorusini Stanowią największa mniejszość narodową w Polsce, tradycyjnie zamieszkałą na
południowo-wschodnich

terenach

Podlasia,

jako

ludność

autochtoniczna.

Białorusini posiadają własny system oświaty a także liczne ośrodki kulturalne i
religijne. W regionie Podlasia zdarza się, że słowa prawosławny i Białorusin są
często

traktowane

określający

się

jako

jako

synonimicznie.

"tutejsi"

dają

Również
wyraz

mieszkańcy

problematycznym

pogranicza
kwestiom

tożsamościowym na owych terenach.
W 2002 roku w województwie podlaskim narodowość białoruską zadeklarowało
46041 osób (3,9% ludności Podlasia). Na terenie 12 gmin województwa
podlaskiego przedstawiciele mniejszości białoruskiej stanowią ponad 20 %
mieszkańców gminy, w tym w 4 - ponad 50 %.

- Litwini To mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkała na północnych terenach
województwa podlaskiego, w którym żyje ich około 5000. Zdecydowana
większość

przedstawicieli

mniejszości

litewskiej

to

wierni

Kościoła

Rzymskokatolickiego. Jako jedyna mniejszość w Polsce, Litwini wybrali model
nauczania w języku litewskim jako wykładowym, w Polsce działa blisko 20 takich

placówek naukowych. W każdej szkole litewskiej jest pielęgnowana kultura
litewska, dzieci uczą się tańców, działają zespoły wokalne, kółka dramatyczne. W
Polsce prężnie działają litewskie organizacje społeczne, m.in. Stowarzyszenie
Litwinów w Polsce, Dom Kultury Litewskiej.
W spisie powszechnym z 2002 roku narodowość litewską zadeklarowało 5097
(0,4%) osób. Największe skupisko osób należących do mniejszości litewskiej
znajduje się na terenie powiatu sejneńskiego w województwie podlaskim, gdzie
21,20% obywateli polskich zadeklarowało w trakcie spisu powszechnego
narodowość litewską.

- Ukraińcy Do 1947 roku Ukraińcy mieszkali na terenach będących przedłużeniem
ukraińskiego obszaru etnicznego, rozciągających się wzdłuż południowej i
wschodniej granicy Polski. W wyniku przeprowadzonej w 1947 roku przez
władze komunistyczne akcji "Wisła" niemal cała ludność ukraińska, zamieszkująca
te tereny, została przesiedlona na tereny Polski północnej i zachodniej.
Obecnie w większych miastach, w których obecna jest mniejszość ukraińska,
funkcjonują oddziały powstałego w 1990 roku, Związku Ukraińców w Polsce
(ZUP). Przy oddziałach ZUP powstają tak zwane „Domiwki” - domy narodowe.
Wokół nich skupia się ukraińskie życie kulturalne i społeczne: odbywają się
imprezy kulturalne, występy ukraińskich zespołów muzycznych oraz tanecznych z
Polski i z Ukrainy itp.
To mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w
2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało w
województwie podlaskim 1366 osób.

Ochotnicze Straże Pożarne
Pierwsze wzmianki o prekursorach ochotniczych straż pożarnych pojawiły się
jeszcze w średniowieczu, a pierwsze odpowiedniki współczesnych OSP pojawiły

się w XIX wieku. Po odzyskaniu niepodległości, we wrześniu 1921 związki
strażackie łączą się w Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej. W 1949 związek ten został przez ówczesne władze rozwiązany, po
czym reaktywowany w 1956. W 1992 zmienił nazwę na Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
OSP to zorganizowana jednostka umundurowana i wyposażona w specjalistyczny
sprzęt niezbędny przy ratowaniu ludzi podczas pożarów, klęsk żywiołowych i
innych

niebezpiecznych

zdarzeń.

Członkowie

pracują

w

ramach

OSP

dobrowolnie i wolontariacko. Ochotnicze Straże Pożarne działają przede
wszystkim w małych miejscowościach i na wsiach. Przy Ochotniczych Strażach
Pożarnych

działają

Młodzieżowe

Ochotnicze

Straże

Pożarne.

Poza

podstawowym celem jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzi, Ochotnicze Straże
Pożarne pełnią także funkcje kulturowo-wychowawcze. Przy wielu jednostkach
straży

działają

orkiestry,

grupy

teatralne,

sekcje

sportowe.

W

wielu

miejscowościach budynek Ochotniczej Straży Pożarnej pełni funkcje swoistego
domu kultury, jest miejscem spotkań lokalnej młodzieży. Patronem Ochotniczej
Straży Pożarnej jest św. Florian. Strażacy OSP obchodzą swoje święto 4 maja.
http://www.zosprp.pl/

Koła Gospodyń Wiejskich
To poza Kółkami Rolniczymi najstarsza organizacja społeczna działająca obecnie
w Europie. Pierwsza organizacja kobieca powstała 14 marca 1866 roku w
Piasecznie na Pomorzu Gdańskim. Przyjęła wówczas nazwę: "Towarzystwo
Gospodyń". Towarzystwo zachęcało żony włościańskie do gospodarności,
rozwoju ogrodnictwa, gospodarstwa domowego i oszczędności.
W 1918 roku organizacje Kobiet Wiejskich w Polsce przybrały jedną nazwę:
„Koło Gospodyń Wiejskich”. Zadaniem kobiet w tym okresie była praca oparta na
samopomocy społecznej, podnoszeniu kultury, oświaty, pogłębianiu specjalizacji
zawodowej i stanu gospodarczego członkiń. Organizowano różnego rodzaju

kursy i konkursy, odczyty, pokazy i wystawy.
Dzisiaj Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczą w organizacji życia społecznokulturalnego w swoich miejscowościach, współdziałając podczas świąt lokalnych
oraz ogólnopolskich, jak Andrzejki, Ostatki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień
Dziecka czy świąt takich jak Wielkanoc i Boże Narodzenie. Program działalności
KGW jest bardzo szeroki. Wynika on głównie z potrzeb kobiet wiejskich i ich
rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. Jest stale dostosowywany do zmieniających
się warunków zewnętrznych i wzbogacany o nowe formy działania. Koncentruje
się na obszarach działania związanych z pomocą rodzinie wiejskiej, również w
wychowaniu i edukacji; rozwijaniu różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet;
kultywowaniu kultury i sztuki ludowej oraz tradycyjnej.

Teatry wiejskie
Teatr wiejski to taki, w którym mieszkańcy wsi są twórcami, jak i odbiorcami
przedstawień. Nie chodzi tu o kopiowanie teatrów zawodowych, lecz wręcz
przeciwnie – ważna jest zespołowość, spontaniczność oraz proces powstawania
dzieła. Teatr ten ściśle opiera się na oddolnej twórczości lokalnej. Aktorami są
nieprofesjonaliści wszyscy należący do tej samej grupy społecznej, do której
należy również ich widownia. Pierwsze teatry wiejskie pojawiły się w latach 60.
XIX w. Obecnie wiejskie zespoły teatralne działają przy KGW, OSP lub gminnych
domach kultury, niektóre mają formę prywatną lub pozarządową.
Tematami spektakli bywają tradycyjne wierzenia, legendy i podania ludowe,
współczesne życie wsi, a także dzieła klasyczne. Biuletyny Ogólnopolskiego
Sejmiku Teatrów Wsi Polskich wyróżniają dwa główne typy spektakli: obrzędowe
oraz dramatyczne, z przewagą tych pierwszych. Poza tym pojawiają się także
m.in. kabarety oraz małe formy. Jeśli zespoły wystawiają jakiś istniejący dramat,
jest

on

zazwyczaj

przefltrowany

przez

lokalny

język

i

obyczajowość.

Przedstawienia zazwyczaj nie są wystawiane na scenach teatralnych, lecz
wszędzie, gdzie może zgromadzić się grupa widzów – jak choćby w stodole lub

na świeżym powietrzu, ale także w remizie, domu kultury, szkole. Obecnie
organizowane są przeglądy, sejmiki i festiwale teatrów wiejskich na szczeblu gmin
i powiatów, ale także w większych ośrodkach miejskich.
http://www.sejmikiteatralne.pl/

Twórcze społeczności
- projekty i organizacje -

- Alkierz Klub powstał w 2006 roku w Supraślu. Jest pionierską inicjatywą stworzenia
miejsca gdzie można w niebanalny sposób spędzić czas w towarzystwie
przyjaciół, a także poznać bogatą kuchnię Podlasia. Artystyczny profl Alkierza
łączy restaurację, alternatywny klub muzyczny, kino i galerię, a dzięki sąsiedztwu
Teatru Wierszalin, spełnia również rolę kawiarni przyteatralnej.
http://alkierz.pl

- Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach Centrum założone przez Związek Młodzieży Białoruskiej. W 2009 roku pozyskali
dotację na zakup budynku po byłej szkole w miejscowości Szczyty, która znajduję
się na styku trzech gmin: Orla, Czyże i Bielsk Podlaski, w znacznym stopniu
zamieszkałych przez białoruską mniejszość narodową. Centrum prowadzi
projekty edukacyjne skierowaną do lokalnej społeczności oraz działalność
wystawienniczą i teatralną.
http://szczyty.org/

- Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu Instytucja jest laureatem konkursu na koncepcję centrum kultury lokalnej w ramach
programu Domy Kultury+ realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
Podstawowym celem CKiR w Supraślu są szeroko pojęte działania kulturalne oraz

rekreacyjno-sportowe. CKiR organizuje festiwale, koncerty i wystawy, a także
prowadzi regularną działalność edukacyjną: zajęcia muzyczne, plastyczne i in. W
ramach CKiR działa także 7 gminnych pracowni edukacji kulturalnej, które
znajdują się w okolicznych miejscowościach.
www.ckirsuprasl.com

- Dom Kultury Litewskiej w Puńsku Powstał w 1956 roku i od początku skupiali się w nim śpiewacy, muzykanci,
tancerze i aktorzy teatrów stodolanych. Ludzie zbierali się tu także, aby
wysłuchać wykładów na różne tematy. Organizowano turnieje szachowe i
warcabowe. Rolnicy w wolne wieczory przychodzili czytać prasę, posłuchać
litewskiego radia. Organizowano tu także wystawy, spotkania z pisarzami,
czytanie baśni dla dzieci, wyświetlano litewskie flmy. Obecnie pracuje tu 8
zespołów, a wśród nich: teatralne, taneczne i chór, działa także małe muzeum
etnografczne. Wśród wielu wydarzeń Dom Kultury współorganizuje także
Festiwal Teatrów Stodolanych.
http://punskas.lkn.w.interia.pl

- Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach To prywatne muzeum-skansen o charakterze etnografczno-historycznym założone
w 1993 roku przez Doroteusza Fionika w Studziwodach, dzielnicy Bielska
Podlaskiego. Prowadzi działalność związaną z wielokulturowym dziedzictwem
ziemi bielskiej, w ramach projektu „Żyjemy razem” Stowarzyszenie zajęło się
odkrywaniem zapomnianych kart historii Bielska związanej z żydowskimi
mieszkańcami. Stowarzyszenie posiada swoje 2 obiekty zabytkowe.
https://www.facebook.com/studziwody

- OSP Boćki Jesdnostka została założona w 1909 roku. Oprócz drużyny męskiej (30

członków) w OSP znajdują się dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (5
chłopców i 5 dziewcząt) i Kobieca Drużyna Pożarnicza (11 kobiet). Przy OSP
działa także Orkiestra Dęta oraz Zespół Folklorystyczny Klekociaki. OSP
dysponuje strażnicą murowaną z centralnym ogrzewaniem, z trzema stanowiskami
na samochody. Posiadają dwa lekkie i jeden ciężki samochód pożarniczy.
Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie działań: gaśniczych,
ratownictwa technicznego i drogowego oraz ratownictwa medycznego.

- Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach Ośrodek został powołany do istnienia w styczniu 1991 roku przez wojewodę
suwalskiego. Działalność programowa Ośrodka poświęcona jest propagowaniu
etosu pogranicza i budowaniu mostów pomiędzy ludźmi różnych religii,
narodowości i kultur. Do pracowni Ośrodka, w których toczy się ciągła, codzienna
praca należą: Pracownia Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, Pracownia
Edukacji Regionalnej, Pracownia Kronik Sejneńskich, Pracownia Muzyczna,
Pracownia Nowych Mediów, Pracownia Plastyczna, Pracownia Wystawiennicza,
Małe Muzeum Sejneńskie, Galeria "Biała Synagoga", i Sejneńska Spółdzielnia
Jazzowa.
http://pogranicze.sejny.pl/

- Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich Asman w Kruszynianach Celem działania Fundacji Asman jest m.in. ochrona tradycji, dóbr kultury, sztuki
Tatarów Polskich, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, działanie na
rzecz wspólnoty tatarskiej w Polsce, wspieranie, podejmowanie, realizacja i
promocja różnorodnych zadań edukacyjnych i integracyjnych.
http://www.fundacja-asman.pl/kontakt.html

- RIABINA Zespół powstał w 1988 roku w Gabowych Grądach i jest jedynym zespołem

śpiewaczym Rosjan – staroobrzędowców w Polsce. Wykonuje w dialekcie dawne,
rosyjskie pieśni weselne, ballady i korowody. Zgodnie ze swoją tradycją nie
używają

instrumentów

muzycznych.

RIABINA

wielokrotnie

z

sukcesem

występowała na wielu ogólnopolskich festiwalach folklorystycznych.
http://www.folk.pl/folk/Zespoly/Zespol.php?Riabina

- Stowarzyszenie „Pocztówka” Stowarzyszenie

działa

we

wsi

Policzna,

koło

Kleszczel,

organizuje

międzynarodowy Wędrowny Festiwal Teatralny WERTEP na terenach wiejskich w
okresie letnim. Stowarzysznie prowadzi także edukację teatralną w szkołach
podlaskich.
http://www.stowarzyszenie.podlasie.pl

- Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach To nieformalna społeczna instytucją kultury prowadzona przez Fundację
Edukacyjną Jacka Kuronia, działacza opozycji demokratycznej i myśliciela. Przez
pierwsze lata misją Uniwersytetu było przełamanie barier w dostępie do kultury i
edukacji, jakie piętrzyły się przed młodzieżą pochodzącą ze wsi, a adresowany
był do młodych ludzi z całej Polski. Później Uniwersytet skupił się na działaniu na
obszarze, na którym się mieści, a więc przede wszystkim w gminie Białowieża.
Powstała scena teatralna, na której organizowane są Spotkania Teatralne,
prowadzone są stałe programy edukacyjne, kulturalne, związane z dziedzictwem
regionu, a także z rozwojem gminy.
http://www.teremiski.edu.pl

- Zespół „Malinki” z Malinnik Zespół został założony 1998 roku, dzisiaj działa przy Gminnym Ośrodku Kultury
w

Orli.

„Malinki”

kultywują

lokalną

tradycję

i

język,

wykonując

bez

akompaniamentu pieśni charakterystyczne dla wsi Malinniki oraz przedstawiając

dawne zwyczaje. Oprócz obrzędu żniwnego, zespół przenosi na scenę także
wesele i chrzciny. „Malinki” otrzymały nagrody m.in. na: Ogólnopolskim Sejmiku
Teatrów Wsi Polskiej, przeglądach teatrów obrzędowych, a także na festiwalach
kultury białoruskiej.

Fragmenty raportów, reflective diaries
- Agnieszka Skalska Podlasie to region, w którym społeczności lokalne i wewnętrzne relacje między
mieszkańcami mają szczególny charakter. Bardzo wielu ludzi zapytanych o to,
skąd są, odpowiadają – stąd. Wielu zapytanych o to, jakim językiem mówią,
odpowiadają – tutejszym. Wielu mieszkańców wsi na wschodnich granicach Polski
nie opuszcza swojej miejscowości w zasadzie wcale, a rodziny zakładają z
najbliższymi sąsiadami. Mimo różnic, które dotyczą sąsiadów – kulturowych,
etnicznych, religijnych – często żyją ze sobą w pełnej zgodzie i przyjaźni.
Tym trudniej jest wejść w tę społeczność, jeszcze trudniej coś w niej zmienić, albo
– tym bardziej – narzucić, jeśli się jest spoza niej. Podczas objazdu po Podlasiu
miałam okazję zaobserwować kilka modeli tego, jak można pracować ze
społecznością lokalną, jeśli nie jest się jej członkiem. [...]
Każdy z tych przykładów pokazuje nieco inny model pracy ze społecznością
lokalną – pracy trudnej, bo powstającej nie w ramach oddolnej inicjatywy, lecz
poprzez pomysły ludzi – artystów, animatorów, działaczy, którzy nie są z miejsc,
na których polu działają. Historia takich działań może być zniechęcająca –
decyzja, aby stać się częścią społeczności lokalnej, do której nie przynależy się w
sposób naturalny obarczona jest dużym ryzykiem. Dylemat animatora kultury,
który chce wykonywać realną pracę, taką, która faktycznie przysłuży się ludziom,
z którymi pracuje, a nie pozostanie jedynie zaliczonym projektem, polega na tym,
żeby pracować ze społecznością, która tego naprawdę potrzebuje, a przede
wszystkim – chce. Żeby związać się z taką społecznością i stać się przez nią w

pełni zaakceptowaną, należy wykonać pracę – wymagającą lat przygotowań i
aktywności. Żeby zacząć zmieniać lokalną społeczność, poruszać ją do działania,
zachęcać do zachowania tożsamości, trzeba poznać ją w pełni i stać się jej
częścią.
Ciekawym pytaniem pozostaje kwestia – co sprawia, że działacze społeczni,
artyści i animatorzy kultury uciekają od swoich rodzimych społeczności i starają
się wprowadzać zmiany, realizować swoje pomysły w miejscach, w których mogą
szybko stać się intruzami. Sami decydują się na trudności, na często syzyfową
pracę, na nieprzyjemności, na ryzyko niezrozumienia. Czy motywacją jest chęć
zapuszczenia korzeni gdzieś poza centrum, gdzieś dokąd prowadzi intuicja? A
może chodzi o to, że z zewnątrz widać więcej? W większości opisywanych przeze
mnie przykładów ci obcy, „intruzi” pojawiali się w miejscach swoich działań
zbiegiem okoliczności. Ich działanie zaś wynikło z tego, że im bardziej stawali się
częścią społeczności, w której się pojawiali, tym więcej zauważali w niej
możliwości zmian. I sami stali się tych zmian motorem.
- Małgorzata Piętowska Zdecydowaną dominantą wśród działań, o których opowiadali nam nasi podlascy
rozmówcy, były działania teatralne. Wielu z nich wywodzi się ze środowisk
teatralnych i z różnych powodów postanowili porzucić instytucjonalne teatry (albo
nigdy w nich nie pracowali) i rozpocząć działalność kulturalną na Podlasiu.
Dariusz Skibiński, założyciel Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka” w
Policznej, jest absolwentem PWST we Wrocławiu, pracował w Teatrze Nowym w
Poznaniu, później założył Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema, teraz – obok
działalności w „Pocztówce”, prowadzi również formację a3 teatr. Podobnie
Joanna Stelmaszuk, która niedawno ukończyła studia aktorskie w Białymstoku,
postanowiła porzucić ofcjalną karierę i występuje w monodramie „Ja j u poli
verboju rosła”, który jest pierwszym profesjonalnym spektaklem w gwarze
podlaskiej. Związana jest z ośrodkiem Centrum Edukacji i Promocji Kultury

Białoruskiej, jest też aktywnym członkiem Związku Młodzieży Białoruskiej.
Również założyciele fundacji i ośrodka „Pogranicze” mają teatralne korzenie.
Bożena Szroeder opowiadała, że do Sejn właściwie przyjechali robić teatr, Sejny
miały być miejscem prób i przygotowywania spektakli, które mogliby pokazywać
również poza nimi. Od wielu lat m.in. realizuje z dziećmi projekt „Kroniki
sejneńskie”, którego jedną z form jest spektakl pod tym samym tytułem, obecnie na
scenie występuje trzecie pokolenie młodych aktorów. Uczestniczyliśmy również w
spotkaniu z teatrem wiejskim „Malinki” oraz opiekunką teatru stodolanego, który
jest jednym z projektów prowadzonych przez Uniwersytet Powszechny w
Teremiskach. Także w Domu Kultury Litewskiej w Puńsku są prowadzone grupy
teatralne. […] sądzę, że zarówno „Kroniki sejneńskie”, jak i spektakl „Ja j u poli
verboju rosła” oraz działania teatralne prowadzone w Policznej czy Teremiskach
mają charakter teatru społecznego. Jeśli artyści decydują się na prowadzenie
projektu teatralnego, który angażuje społeczności mniejszościowe, bądź też jest
kierowany przede wszystkim do lokalnych, tutaj wielokulturowych środowisk, to
wkraczają w przestrzeń pełną kulturowych, socjologicznych i psychologicznych
odniesień, które nie pozostają bez wpływu na charakter ich praktyk teatralnych.
Musi towarzyszyć im również przekonanie o pewnej wyjątkowości sytuacji osób,
które uczestniczą w organizowanych przez nich projektach czy przestrzeni, którą
starają się w jakiś sposób zmienić swoimi działaniami.

- Maria Grzybowska Podczas objazdu mieliśmy okazję odwiedzić miejsca, które mogą poszczycić się
działającymi społecznościami lokalnymi. Należy do nich m. in. Centrum Edukacji i
Promocji Kultury Białoruskiej we wsi Szczyty, którą jest pierwszą placówka w
regionie aktywizującą mniejszość Białoruską. Utworzona dzięki grupie ze Związku
Młodzieży Białoruskiej, którzy jako pomysłodawcy projektu zdobyli na niego
pieniądze. Centrum powstało w byłej szkole, leżącej na styku trzech gmin: Orla,
Czyże i Bielsk Podlaski, w znacznym stopniu zamieszkałych przez białoruską

mniejszość narodową. Ośrodek ma za zadanie promować ideę bogactwa i
wielkiego potencjału wielokulturowości Podlasia, w którym dużą rolę odgrywa
mniejszość białoruska. Odremontowany wewnątrz budynek ze starej czerwonej
cegły jest miejscem spotkań, odbywają się tam wystawy i przedstawienia
teatralne, a także projekty kulturalno – edukacyjne. Jak mówi Barbara Kowalska,
sołtys wsi Szczyty - Dzięciołowo: „budynek ten ma służyć wszystkim ludziom, ale
przede wszystkim mieszkańcom okolicznych wsi. My jako mieszkańcy, młodzież
będziemy mogli tutaj spotykać się, mieć takie swoje miejsce, którego do tej pory
nie mieliśmy.” Przykład Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w
Szczytach znakomicie obrazuje potrzebę posiadania przez społeczność „swojego
miejsca”, które stanowi punkt odniesienia, skupiający ludność miejscową.
Widoczna jest potrzeba posiadania owej przestrzeni, poprzez którą dana
wspólnota się defniuje. Zależność ta jest równie wyraźna w działalności zespołów
ludowych takich jak „Malinki” ze wsi Malinniki, które wykonują przedstawienia
oparte na dawnych rytuałach w gwarze czy „Riabina” z Gabowych Grądów,
który działa od ponad 20 lat i jest jedynym zespołem staroobrzędowców w
Polsce. Oba zespoły przyjęły nas w miejscowych świetlicach, w których
najprawdopodobniej przeprowadzają próby. Budynki te są otwierane prze
specjalnie upoważnione do tego osoby. W tym kontekście widoczne jest
zaangażowanie władz lokalnych, które inwestują w odnowę świetlic i ich
utrzymanie, by służyły społeczności, która bez wątpienia potrzebuje własnej
przestrzeni.
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Annex
- Twórcze społeczności – nowe przykłady - Stowarzyszenie Pastwisko działalność na rzecz społeczności lokalnej, mieszkańców osiedla – blokowiska
zwanego Kaczym dołkiem w Suwałkach; www.pastwisko.org
- Towarzystwo Przyjaciół Sokola aktywna działalność kulturalna mieszkańców Sokola, wsi na skraju Puszczy
Knyszyńskiej; http://sokole-tps.pl/news.php
- Stowarzyszenie Nasze Zawykimieszkańcy przejęli budynek po szkole, gdzie zorganizowano siłownię, OSP,
KGW oraz planowana jest wioska tematyczna
- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki realizowało m.in. projekty: Akademia Lokalnego Animatora, Szkoła Super
Babci/Super Dziadka, Moje osiedle; http://www.klanza.bialystok.pl/
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Narewkowskiej organizowło m.in. Konkurs "Ziemia Narewkowska - ludzie i fakty - we
wspomnieniach najstarszych mieszkańców; http://www.spzn.narewka.pl/
- Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej “Nie Po Drodze” z Żyrwin http://niepodrodze.org/?page_id=16
- Muzeum Kultury Białoruskiej „Baćkauszczyna”inicjatywa społeczna w budynku starej szkoły w Rybołach
- Czeremcha prężnie działający Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej
oraz zespół folkowy Czeremszyna – organizują wspólnie Spotkania z Wiejskiego
Podwórza, międzynarodowy przegląd folkowy; http://www.gok.czeremcha.pl/
- Stowarzyszenie Edukacji Filmowej w Bielsku Podlaskim warsztaty flmowe w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy, ReFoto – społeczny
projekt fotografczny, Kino Pasikonik; http://www.sef.org.pl.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu fnansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.

