DRUGI SPECJALNY ZJAZD UCZESTNIKÓW AKADEMII PARTNERSTWA
„Polski/a działacz/ka NGO wobec praw człowieka i globalnych kryzysów”
formuła online
15 pażdziernika 2021

„Walka o prawa człowieka nigdy się nie kończy. Chociaż obecnie wiele wydaje się beznadziejnych, widzimy, że
walka z niesprawiedliwością przynosi rezultaty. Razem z aktywistami na całym świecie tworzymy silny bufor
przeciwko autorytarnym przywódcom i innym siłom, które grożą zniszczeniem demokracji i wolności”.
Bjørn Engesland, Norweski Komitet Helsiński
Akademia Partnerstwa jest skierowana do lokalnych liderów/ek i aktywistów/ek działających na rzecz społeczności
związanych z sektorem pozarządowym. Uczestnicy/czki będą zdobywać wiedzę i kompetencje, przy wykorzystaniu
niekonwencjonalnych narzędzi, nowych metod działań lokalnych budujących więzi i odpowiedzialność za wspólne dobro.
Ważnymi elementami Akademii Partnerstwa są: interaktywność, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk,
organizacja zjazdów w różnych miejscach i kontekstach na terenie Polski, dostęp do wiedzy wypracowanej przez
międzynarodowy zespół z Europy Środkowej i Norwegii.
Koncepcja Akademii oparta jest o wielowymiarowe znaczenie słowa PARTNERSTWO w przestrzeni działań obywatelskich.
PARTNERSTWO to współpraca, budowanie więzi między ludźmi i pokoleniami. Empatia wobec drugiego człowieka, jego
poglądów i priorytetów. PARTNERSTWO to także uważność na otoczenie i społeczność lokalną w całej jej różnorodności. To
wrażliwość i szacunek dla człowieka i przyrody. Wprowadzając zmiany na lepsze wokół siebie, małymi krokami zmieniamy
cały świat. Potrzebujemy dzisiaj nowego podejścia i wizji świata, w którym dobrostan ludzi osiąga się w poszanowaniu
środowiska i praw człowieka.
Akademia realizowana jest w ramach międzynarodowego projektu pt. „Reclaim our Civic Space!” finansowanego z dotacji w
wysokości 1,8 mln EUR od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii za pośrednictwem EEA and Norway Grants Fund for Regional
Cooperation.

ORGANIZATOR:

PARTNERZY WYDARZENIA:

Dom Przyrody i Kultury
w Teremiskach

15.10.2021 (piątek)
9.00-10.30

Cześć I

9.00-10.30

Spotkanie wewnętrzne
Uczestniczek/Uczestników Akademii
Partnerstwa

10.30-11.00

Przerwa

11.00-12.30

Część II: webinar z dyskusją

11.00-12.30

Istota działań na rzecz praw człowieka
i sprawiedliwości - przykłady i praktyki

Anna Woźniak-Lubaś – przywitanie
Katarzyna Paterek – moderacja spotkania
Dominika Zaręba
Nina Gałuszka
Katarzyna Szczęśniak

Bjørn Engesland
Norweski Komitet Helsiński (Norwegian
Helsinki Committee)

Prezentacja będzie tłumaczona z jęz.
angielskiego na jęz. polski i moderowana
przez Zbigniewa Jędrzejewskiego –
Ambasadora Akademii Partnerstwa wraz
z dyskusją, pytaniami
12.30-12.40

Przerwa

12.40-14.30

Część III: filmowo-reporterska

12.40-13.00

Relacja z terenu Puszczy Białowieskiej
i obszaru przygranicznego z Białorusią.
Wprowadzenie do filmu „Ostatnie
pokolenie”

13.00-14.00

Streaming filmu „Ostatnie
pokolenie” Mikołaja Borowego

14.00-14.30

Dyskusja po emisji filmu i zakończenie Moderacja dyskusji: Joanna
spotkania
Pawluśkiewicz
Zakończenie: Anna Woźniak-Lubaś

Joanna Pawluśkiewicz – Ambasadorka
Akademii Partnerstwa
Dom Przyrody i Kultury,
Obóz dla Puszczy w Teremiskach

Patronat medialny:

Goście specjalni
Bjørn Engesland, gość specjalny
Bjørn Engesland jest starszym doradcą Norweskiego Komitetu Helsińskiego,
zaangażowanym w działania na rzecz międzynarodowej ochrony praw człowieka i
sprawiedliwości. Od 1995 r. Bjørn jest sekretarzem generalnym Norweskiego Komitetu
Helsińskiego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Oslo. Jako student wstąpił
do Norweskiego Centrum Praw Człowieka jako asystent naukowy, a następnie został
tam zatrudniony jako zastępca dyrektora. Jako przewodniczący Norweskiego Komitetu
Helsińskiego przez wiele lat kierował Międzynarodową Federacją Helsińską (IHF). W
tym zakresie kluczowe znaczenie miały wysiłki na rzecz wzmocnienia współpracy
pomiędzy wszystkimi krajowymi Komitetami Helsińskimi. Od wielu lat aktywnie
angażuje się w prace mające na celu wzmocnienie poszanowania praw człowieka w
Rosji. Jednak praca ta stała się trudniejsza w 2009 r., kiedy Bjørn został uznany za
persona non grata w Rosji. Deklaracja ta stanowiła ustawowy zakaz wjazdu do kraju.
Mimo to Bjørn nadal wytrwale bada sprawiedliwość w Rosji.
Przez wiele lat aktywnie uczestniczył w dialogu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na
temat praw człowieka z Chinami, Indonezją, Kubą i Wietnamem. W szczególności
kluczowe znaczenie w tej pracy miały wysiłki na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa
prawnego osób zatrzymanych i aresztowanych.
Podczas wojen w byłej Jugosławii Bjørn był zaangażowany w misje rozpoznawcze do
Chorwacji podczas operacji Burza w 1995 r.
Bjørn jest obecnie członkiem Komitetu Doradczego ds. Zapobiegania Torturom przy
Rzeczniku Praw Obywatelskich, członkiem Komitetu Doradczego przy Narodowym
Instytucie Praw Człowieka oraz członkiem Rady przy Centrum Demokracji i Praw
Człowieka w Oslo.
Zbigniew Jędrzejewski
Wieloletni doradca i Przewodniczący Rady Funduszu Partnerstwa. Absolwent anglistyki
na Uniwersytecie Śląskim oraz zarządzania (studia MBA) na Uniwersytecie Bedfordshire
w Luton, Wielka Brytania. Ukończył studia doktoranckie w zakresie zarządzania na
Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Współzałożyciel Environmental Partnership for
Central Europe (EPCE, obecnie EPA – Environmental Partnership Association) i Fundacji
Partnerstwo dla Środowiska. Współautor programu szkoleniowego oferowanego w
ramach Environmental Partnership for Central Europe dla organizacji pozarządowych
oraz trener planowania i zarządzania strategicznego dla tych organizacji. W drugiej
połowie lat 90-tych, dyrektor amerykańskiego programu pomocowego LEM Projekt
(Program Lokalnego Zarządzania Środowiskiem) finansowanego przez Amerykańską
Agencję Rozwoju Międzynarodowego USAID. Wieloletni prezes zarządu firmy LEMTECH
Konsulting Sp. z o.o. oferującej usługi w sektorze komunalnym w zakresie planowania,
przygotowania oraz finansowania inwestycji pro środowiskowych w gminach.

Joanna Pawluśkiewicz
Aktywistka, improwizatorka, scenarzystka, autorka powieści „Pani na domkach” i
„Telenowela”, współautorka projektu „Nowe Legendy Miejskie”, „Duży Pies nie szczeka”,
stypendystka programu Homines Urbani i Ministerstwa Kultury, laureatka nagrody
filmowej Orzeł za film „Powstanie Warszawskie”, współtwórczyni Klubu Komediowego
w Warszawie. Joanna Pawluśkiewicz uczy w Szkoła Impro, jest działaczką w Obóz dla
Puszczy, zajmuje się działalnością społeczną w Puszczy Białowieskiej na polach
artystycznych, społecznych i przyrodniczych.

Ambasadorzy Akademii Partnerstwa

Film dokumentalny „Ostatnie pokolenie”

Janka wkracza w dorosłość ze świadomością, że należy do ostatniego pokolenia, które może ograniczyć skutki
katastrofy klimatycznej. Gotowa jest złamać prawo, aby ocalić przyszłość na żywej planecie.
#OstatniePokolenie
https://www.facebook.com/OstatniePokolenie.TheLastGeneration/
https://lastgeneration.pl

W imieniu Funduszu Partnerstwa składamy ogromne podziękowania Pani Marii Krauss, Producentce filmu
za możliwość jego transmisji w ramach Akademii Partnerstwa.

Mikołaj Borowy jest reżyserem filmowym i działaczem społecznym. Od grudnia 2018 roku silnie zaangażowany
w ruch klimatyczny. Współpracował z: Extinction Rebellion, Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym i Obozem dla
Klimatu. Student III roku Reżyserii w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Zrealizował dwa
krótkie metraże pt.: “Dolina nieświadomości” i “Pojechałam na Wakacje”. Współpracował z Wojtkiem Smarzowskim
jako asystent reżysera do scen zbiorowych w “Klerze” i “Weselu 2”. „Ostatnie Pokolenie”, które ma swoją premierę na
Millenium Docs Against Gravity FF 2021 jest jego debiutem dokumentalnym.
Lena Jabłońska, autorka zdjęć i aktywistka społeczna, studentka Realizacji Obrazu w Szkole Filmowej im.
Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Film dokumentalny „Ostatnie Pokolenie” jest jej debiutem. Zdobywała
doświadczenie pracując przy takich produkcjach, jak: “Lipstick on the glass” reż. Kuba Czekaj, fabuła, film w
produkcji; “Skarbek” reż. Tomasz Jurkiewicz; fabuła, film w produkcji - asystentka wideo; “Sala samobójców. Hejter”,
reż. Jana Komasa, fabuła - asystentka operatora; “Legiony”, reż. Dariusz Gajewski, fabuła - operatorka kamery
wybranych scen; “Romantyczny chłód”, reż. Zuzanna Solakiewicz, dokument - asystentka kamery.
Maria Krauss, producentka filmów dokumentalnych. Współzałożycielka firmy produkcyjnej Plesnar & Krauss
FILMS. Doświadczona w koprodukcjach międzynarodowych i uczestniczka wielu wydarzeń branżowych, m.in.
ZagrebDox Pro Workshop, w kilku edycjach Doc Lab Poland, Baltic Sea Forum, East Doc Platform i Match Me!
podczas Festiwalu Filmowego w Locarno. Produkowała i współpracowała przy m.in.: BLOODY DAUGTHER reż.
Stephanie Argerich; SZTUKA CHOPINA reż. Gerald Caillat; DRAMATY reż. Zvika Gregory Portnoy; U SIEBIE reż.
Agnieszka Arnold; ROMANTYCZNY CHŁÓD reż. Zuzanna Solakiewicz, W POSZUKIWANIU POLSKIEGO SCHINDLERA
reż. Barbara Necek czy wreszcie głośny JAK BÓG SZUKAŁ KARELA czeskiego duetu Vit Klusak & Filip Remunda.
Janka Świerzewska jest aktywistką społeczną i klimatyczną. Inspiruje osoby do działania, starając się łączyć różne
walki wiedząc, że jako ostatnie pokolenie chce żyć wspólnie na żywej planecie, z elementarnym bezpieczeństwem i
równością. Działa antyfaszystowsko, feministycznie, w Samba Warszawski Rumor, Food Not Bombs. Prowadzi debaty
i spotkania. Pojechała na demonstrację w trakcie COPu24 w Katowicach i wiedziała, że musi dołączyć do jakiegoś
ruchu klimatycznego tu w Polsce. Dołączyła w marcu 2019 do Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Studiuje
Etnologię i Antropologię Kulturową i uczy dzieciaków angielskiego.

Dom Przyrody i Kultury w Teremiskach
Dom Przyrody i Kultury to powstałe na początku tego roku stowarzyszenie, mające swoją siedzibę w starej szkole w
Teremiskach, w Puszczy Białowieskiej. Założone zostało przez grupę osób, zaangażowanych wcześniej w działania
nieformalnych inicjatyw Obozu dla Puszczy, a następnie Puszczańskiego Punktu Informacyjnego, jako swego
rodzaju kontynuacja i rozwinięcie wcześniejszych działań. Dom pełni obecnie funkcję lokalnego domu kultury,
centrum edukacyjnego, przestrzeni spotkań, działań kulturalnych, warsztatowych, gości też różnego rodzaju
zaprzyjaźnione inicjatywy społeczne, oferując swoją przestrzeń, a także bogate i bardzo zróżnicowane doświadczenie
członkiń i członków inicjatywy i całej sieci przyjaciół z regionu Puszczy oraz z całej Polski.

Jednym z głównych filarów jest działalność edukacyjno – rozwojowa, którą realizujemy poprzez organizowanie
różnego rodzaju warsztatów, spotkań, wykładów itd. i zaangażowanie w poszukiwanie i wspieranie alternatywnych
form edukacji, wymiany wiedzy i praktyk. Organizujemy Szkoły Leśne dla dorosłych i rodzin; współpracujemy z
ekofeministycznym kolektywem Wypuszczone zajmującym się organizacją wspierających leśnych obozów dla kobiet
i dziewczynek; prowadzimy różnego rodzaju zajęcia oparte o metody improwizacji, teatralne, taneczne, praktyki
ruchowe, dźwiękowe itd. - m.in. warsztaty Teatru Impro (https://szkolaimpro.pl/) czy Kręgi Pieśni. Regularnie
prowadzimy spacery i warsztaty przyrodnicze, wycieczki po lesie, współpracujemy z lokalną szkołą edukacji
domowej, grupami młodzieżowymi, grupami samorozowojowymi itd. Jednocześnie wciąż dzielimy przestrzeń z
Fundacją Dzika Polska, współpracujemy przy projektach przyrodniczych, naukowych, inwentaryzacjach, gościmy
wolontariuszy_ki. Prowadzimy też „urlopy dla aktywistów/ek”, zapraszając osoby działające na różnych polach, które
mocno odczuwają skutki wypalenia i potrzebują regeneracji.

DoPiK jest mocno zakorzeniony w lokalnym kontekście społeczno – przyrodniczym, dlatego bardzo ważna jest dla
nas różnego rodzaju współpraca z mieszkańcami i mieszkankami gminy Białowieża i całego regionu Puszczy.
Szczególnie zależy nam na poszukiwaniu nowych form inkluzywnej współpracy, co wciąż stanowi duże wyzwanie w
tak wyjątkowym miejscu, w którym ścierają się bardzo różne światy, perspektywy, grupy społeczne, kultury, historie,
doświadczenia i dążenia. Na co dzień współpracujemy z lokalnymi kołami gospodyń wiejskich, stowarzyszeniami i
instytucjami, których jest w gminie wyjątkowo dużo (Park Narodowy, kilka dużych, międzynarodowych instytutów
badawczych, ośrodki kultury, Dom Dziecka itd.). Gościmy lokalne grupy działania, prowadzimy warsztaty w lokalnych
szkołach, współtworzymy Puszczański Patrol Interwencyjny zrzeszający lokalne działaczki prozwierzęce (https://civiceurope.eu/capacity-building/poland/), wspieramy lokalne działania oporu (protesty przeciw inwestycjom
przemysłowym w regionie – fermy kurze, kopalnia torfu czy zabudowywaniu łąk). Współpracujemy z etnografkami,
etnomuzykolożkami, Szkołą Tradycji (http://www.akademiakolberga.pl/project/puszczanska-szkola-tradycjigenesis/), zawsze zachęcamy goszczące u nas grupy, aby w jakiś sposób podzieliły się swoimi praktykami z naszymi
sąsiadami – poprzez otwarte pokazy pracy, zaproszenie na wystawę czy wspólne muzykowanie. Ważnym elementem
stały się działania wspierające dla kobiet – zarówno poprzez cykliczne Kręgi Kobiet w Puszczy
(https://www.facebook.com/groups/802012477065857), regularne zajęcia z teatru Impro dla stałej grupy
mieszkanek czy Patrol Interwencyjny.
Kolejnym istotnym filarem są działania kulturalne i związane ze sztuką. Współpracujemy z wieloma artyst(k)ami, np.
grupą Lado ABC i lokalnie działającą Fundacją Kultura Kresu. Organizujemy koncerty, spektakle, festiwale – przede
wszystkim coroczny festiwal na koniec lata „Dzikie jest Piękne”.

Większość osób współtworzących Stowarzyszenie jest w jakiś sposób związana ze sztuką w swojej indywidualnej
pracy i często wnosi ją do wspólnych działań. Jednocześnie bardzo wiele artystek i artystów z różnych dziedzin
gościło już u nas, realizując swoje własne projekty artystyczne, najczęściej związane w jakiś sposób z lasem lub
aktywizmem. Współpracowałyśmy już m.in. z Kingą Kiełczyńską, Anną Siekierą, Dianą Lelonek, Irwanem Ahmettem
i Titą Saliną z Indonezji, Evgenią Emets (Eternal Forest) i wieloma innymi. Obecnie chcemy rozwinąć program
rezydencji artystycznych, do których zapraszać będziemy artystów i artystki różnych dziedzin, szczególnie
zainteresowanych pracą ze społecznością.

Historia Szkoły
Szkoła w Teremiskach zbudowana została po wojnie, w czynie społecznym. Przez długi czas pełniła wiele ważnych
społecznie funkcji, nie tylko dla mieszkańców samych Teremisek, ale też okolicznych wsi (głównie „Trójmiasta”, czyli
także Bud i Pogorzelec). W szkole znajdował się jedyny w okolicy telefon (podłączony do centrali w Białowieży), w
latach 1960 – 67 funkcjonowało objazdowe kino – co miesiąc samochód z agregatem prądotwórczym przywoził
nowe filmy. Szkoła była też miejscem wspólnej pracy i zabawy, zarówno dla dzieci, jak i młodzieży i dorosłych.
Opiekowano się sadem i wspólnym ogrodem. Działała też grupa harcerska.
Po bardzo aktywnym okresie lat 60-tych, dynamika życia szkoły zaczęła słabnąć. W roku 1973-74 starsze klasy (5-8)
zostały przeniesione do Białowieży. Na przełomie 1978/79 z powodu itp. malejącej liczby uczniów szkoła została
zamknięta, a dzieci zaczęto wozić do Białowieży.

W opuszczonym budynku szkolnym powstało schronisko – noclegownia dla wycieczek, z której korzystały między
innymi piesze obozy wakacyjne na trasie Białowieża – Narewka. W latach 90-tych schronisko przestało
funkcjonować, a w opustoszałym budynku mieszkała jeszcze tylko pani Janina Wiśniewska – prowadząca wcześniej
schronisko wdowa po byłym dyrektorze szkoły.

W 2000 roku szkołę kupił Adam Wajrak i udostępnił Fundacji „Pomoc Społeczna SOS” Jacka Kuronia, na stworzenie
społecznego programu edukacyjnego. „W 2002 powstał Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego, który
funkcjonował przez kilka lat, wychowując kolejne roczniki uczennic i uczniów. Był nieformalną (niezarejestrowaną w
Ministerstwie Edukacji) szkołą o eksperymentalnym programie edukacyjno-społecznym, prowadzoną przez
Fundację. Misją szkoły było wyrównywanie dystansu kulturowego między młodzieżą wiejską a miejską oraz uczenie
kreatywności. Szkoła odwołuje się do tradycji uniwersytetów ludowych, a zajęcia prowadziło wielu zaproszonych
gości z uznanych ośrodków.

Opiekunką projektu była Danuta Kuroń a osoby prowadzące Uniwersytet to Katarzyna i Paweł Winiarscy. Ośrodek
gościł wielu wybitnych twórców kultury, nauki a także jest forum spotkań artystycznych i poświęconych
zagadnieniom społecznym. Był m.in. organizatorem festiwalu praw człowieka, gościł stypendystów fundacji
Kastusia Kalinowskiego – relegowanych z uczelni białoruskich z powodów politycznych, współpracował z ośrodkiem
„Pogranicze” z Sejn, przy Uniwersytecie działała scena teatralna – Stodoła Kasi i Pawła Winiarskich ("Stodoła z
Kulturą") a ostatnio także oficyna wydawnicza.” (oprac. Janusz Korbel).
Po kilku latach działalność Uniwersytetu została znacznie ograniczona. W 2017 roku, kiedy wybuchł konflikt o
wycinkę Puszczy, szkoła została udostępniona grupie osób działających w Obozie dla Puszczy – aktywistycznym
ruchu zawiązanym w celu obrony lasu przed wycinką. W kolejnym roku, po wyroku trybunału, Obóz dla Puszczy
zaczął prowadzić działalność edukacyjno-informacyjną pod nazwą Puszczański Punkt Informacyjny.

https://www.facebook.com/domprzyrodyikultury

Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń! - Reclaim Our Civic Space!”

Strona internetowa projektu: www.eeagrants.org
www.funduszpartnerstwa.pl

Jesteśmy organizacjami społecznymi, tworzącymi kwitnącą przestrzeń obywatelską.
Pomóż nam ją zbudować!

Zobacz nasz spot o Akademii Partnerstwa:
https://youtu.be/mE18W95cmCc

Wsparcie instytucjonalne Funduszu Partnerstwa jest współfinansowane ze środków NIW CRSO w ramach Programu
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2018-2030.

