
S!owo na 30-lecie Pogranicza

30 lat up!ywa od powstania O!rodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”. Rok wcze!niej powsta-
"a Fundacja Pogranicze. Dlatego kó"ko naszego jubileuszu jest zawsze otwarte: na +1, ale tak#e na to, 
co przed nami, jeszcze niedokonane. Rozpocz$li!my od „Podró#y na Wschód”, wielomiesi$cznej 
wyprawy, która twórców teatru alternatywnego i artystów, animatorów kultury i pedagogów z ró#-
nych stron Polski doprowadzi"a do Sejn. Zaj$li!my si$ poznawaniem i uczeniem pogranicza, prze-
k"adaniem jego do!wiadczenia i etosu na j$zyk sztuki i %lozo%i. Pr zeszli!my dr og$ od  „S potkania 
Innego” i „Otwartych regionów Europy &rodkowowschodniej” do Mi$dzynarodowego Centrum 
Dialogu i „Ma"ego centrum !wiata”. Zbudowali!my swój warsztat w oparciu o konstelacj$ pra-
cowni artystyczno-edukacyjnych, dzia"aj'cych na co dzie( w d"ugim trwaniu. Ich praca ma swoje 
)ród"o w lokalnej historii, s'siedzkiej pami$ci, duchowym dziedzictwie ludzi pogranicza, a tak#e 
w twórczej wyobra)ni dziecka i otwarto!ci mieszka(ców na to, co niekonwencjonalne i prze"amu-
j'ce granice podzia"ów. Z artystów skoncentrowanych na wyra#aniu w"asnego geniuszu, stali!my si$ 
artystami uwalniania geniuszu ukrytego w ka#dym miejscu i w ka#dym cz"owieku. 

Ze swoj' prac' docierali!my w ró#ne strony !wiata. Pokazywali!my „Kroniki sejne(skie” w Teatrze 
La Mamma, p"ywali!my „Tratw' Muzykantów” mi$dzy Nowym Jorkiem a Sejnami, a ledwie kilka 
tygodni temu grali!my (razem z Davidem Krakauerem i Kathleen Tagg) fragmenty „Misterium 
Mostu” na „balkonie” Metropolitan Museum of Art – by pozosta* tylko przy Nowym Jorku… 
Piszemy o tym troch$ #artem, pragn'c jednocze!nie podkre!li*, #e nie dali!my si$ porwa* !wiatu, 
cho* oczywi!cie ci'gle pozostajemy z nim w dialogu. Sejny i Krasnogruda, Suwalszczyzna i Pod-
lasie pozostaj' dla nas najwa#niejszym MPDVT�NVOEJ, któremu najwi$cej zawdzi$czamy i któremu 
pozostajemy wierni. Im wi$cej do!wiadczenia zdobywamy pracuj'c w innych wielokulturowych 
regionach i miastach !wiata, tym bardziej u!wiadamiamy sobie, #e takiego Pogranicza nie stworzy-
liby!my nigdzie indziej, #e wsz$dzie indziej by"oby ono zupe"nie inne, je!li w ogóle mia"oby szans$ 
powsta* i dzia"a* przez trzy dekady. &wiadomo!* tego faktu uprzytomnia nam jak wiele zawdzi$-
czamy ludziom, z którymi zwi'za"y nas los i misja: tworz'cym tak w przesz"o!ci, jak i teraz zespó" 
Pogranicza, dzisiaj w wi$kszo!ci z"o#ony z tutejszych mieszka(ców; naszym mistrzom i mentorom – 
ludziom pogranicza; wspó"-marzycielom i wspó"pracownikom rozsianym po ca"ym !wiecie; s'sia-
dom, rodzicom, nauczycielom, samorz'dowcom, spo"ecznikom i animatorom budowania „tkanki 
"'cznej”. To w"a!nie !wiadomo!* zaci'gni$tego d"ugu staje si$ decyduj'ca o tym, jak pragniemy 
!wi$towa* jubileusz Pogranicza.

30-lecie to dla nas okazja by podzi$kowa*. Z pewno!ci' mogli!my zrobi* wi$cej i lepiej, ale to,�
co si$ uda"o, by"o mo#liwe tylko dzi$ki darom losu i dobrych ludzi. PrzygotowVKFmy trzydzie!ci�
Darów Pogranicza, którymi w jubileuszowym roku pragniemy podzieli* si$ z Pa(stwem, dzi$kuj'c�
za wyrozumia"o!*, zrozumienie, wsparcie, wspó"prac$ i serce.

W imieniu Pogranicza, 
,S[ZT[UPG�$[ZŸFXTLJ


