
 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SEK WIDOK ZA ROK 2020 

 
W roku 2020 z powodu pandemii covid-19 aktywność Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK 
uległa ograniczeniu. Najważniejszym przedsięwzięciem była organizacja półkolonii letnich dla 
dzieci. Były one odpowiedzią na społeczną potrzebę wynikającą z pandemicznych ograniczeń. 
Stowarzyszenie zrealizowało we współpracy z Fundacją DOM projekt dotyczący zachowania 
pamięci o Białostockim Zakładzie Przemysłu Włókienniczego Fasty. W 2021 praca ta jest 
kontynuowana. Wzięło też udział w zbiorowej wystawie upamiętniającej wybuch powstania w 
białostockim getcie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Szukamy Polski”. Zawieszeniu uległ 
program stypendialny. Natomiast Widok opracował nową jego formułę, opierająca się na opiece 
mentorskiej nad uzdolnioną młodzieżą i dziećmi z niezamożnych rodzin. Stowarzyszenie złożyło 
wnioski, by pozyskać fundusze na ten cel.  
W 2020 roku Stowarzyszenie opracowało też nową stronę www organizacji. 
 
 
Półkolonie “Zielono nam”  
Koordynatorka: Małgorzata Sadłowska 
Czas trwania: od 6 lipca do 18 sierpnia 2020 roku 
 
Latem pandemicznego roku 2020 Stowarzyszenie Widok zorganizowało półkolonie “Zielono nam” w 
Uniwersyteckim Centrum Kultury w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.  
Ich założeniem było: 
 

- pozwolenie dzieciom w wieku od 7 do 11 lat na zabawy na świeżym powietrzu i odciągnięcie 
ich od elektroniki i internetu, które zdominowały ich życie podczas wcześniejszej 
trzymiesięcznej narodowej kwarantanny i zdalnej nauki. W programie były więc zajęcia w 
naturze, m.in.: leśny survival, budowanie szałasu, podchody oraz zabawy naukowe: badanie 
pod mikroskopem tajemnic zielonego liścia, zwiedzanie centrum przyrodniczego i kompleksu 
akwariów oraz warsztaty w uniwersyteckim laboratorium chemicznym; 

- integracja dzieci w grupie rówieśniczej, której pozbawione były podczas izolacji spowodowanej 
pandemią; 

- odciążenie rodziców, którzy podczas kwarantanny musieli łączyć pracę zawodową z opieką nad 
dziećmi i z tego powodu często wykorzystali już przysługujące im urlopy; 



- zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podczas zabawy (spełnione wymogi sanitarne, 
grupy liczyły tylko 12 osób, Uniwersyteckie Centrum Kultury ma osobne wejściem, catering 
dostarczała zewnętrzna firma).  

 
Odbyło się 6 turnusów. W każdym uczestniczyło 24 dzieci. Zajęcia realizowane były od godz. od 7.00 
do 16.30. Dzieci miały zapewnione pełne wyżywienie i opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej 
oraz instruktorów harcerskich. Warsztaty prowadzili m.in. pracownicy naukowi uniwersytetu i 
zaprzyjaźnieni artyści. 
 
 
Działania w ramach współpracy z Fundacją Dom 

1. Współpraca przy projekcie „Fasty – historia miasta” 
Fundacja DOM otrzymała w czerwcu 2020 dofinansowanie ze środków budżetowych miasta 
Białystok na realizację projektu pt. „Fasty – historia miasta”. Członkowie Stowarzyszenia Widok 
– Urszula i Grzegorz Dąbrowscy w jego ramach zarejestrowali 4 wideowywiady z dawnymi 
pracownikami Fast. Są one dostępne na stronie http://fd.org.pl/fasty-historia-miasta/ 
Celem projektu jest zebranie jak najobszerniejszej dokumentacji na temat Fast. W wielu 
prywatnych zbiorach, archiwach wciąż można odnaleźć materialne i niematerialne ślady 
lokalnych tradycji włókienniczych i wzorniczych. Projekt „Fasty - historia miasta” polegał na 
dotarciu do nich, opracowaniu, zdigitalizowaniu.  Realizowany był od sierpnia do grudnia 2020. 
 

2. Wyjazdy studyjne 
Cztery osoby ze Stowarzyszenia widok uczestniczyły w wyjeździe szkoleniowym 
zorganizowanym w ramach projektu Fundacji Dom. „Ładne rzeczy” realizowanego w ramach 
Erasmus+ Mobilność kadry edukacyjnej. Fińskim partner było Lansi Suomen Opisto najstarsza 
szkoła ludowa w Finlandii z Huittinen. 
Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się ze sposobami działalności a zwłaszcza formami 
zachowania starych obiektów pozostałych po fabrykach tekstylnych i maszyn oraz w jaki 
sposób przechowywane są i wykorzystywane stare wzory materiałów oraz tkanin do tworzenia 
nowych rzeczy-upcyklingu. Ważnym punktem wizyty były warsztaty w włókienniczym Forssa 
Museum w Forssie.  

 
 
Współorganizacja wystawy „Nieobecna rodzina” 
Koordynator: Grzegorz Dąbrowski 
Czas trwania: 16-17 sierpnia 2020 
Wystawę w 77 rocznicę wybuchu powstania w białostockim getcie przygotowało stowarzyszenie 
„Muzeum Żydów Białegostoku” we współpracy z Galerią im. Sleńdzińskich oraz Białostockim 
Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem Widok i Białostockim Klubem Przewodników. Pokazana została w 
wyjątkowym miejscu – żydowskiej szkole Tarbut przy ul. Lipowej. Trwała jedynie dwa nie 16 i 17 
sierpnia. Stowarzyszenie Widok prezentowało na niej fotografie Bolesława Augustisa dokumentujące 
żydowską społeczność Białegostoku. 


