
Edukacja kulturalna w Puszczy Białowieskiej w roku 2013

W trakcie rocznego programu interaktywnych warsztatów zrealizowaliśmy: 

1. Spotkania Teatralne w Teremiskach – trzydniowe wydarzenie, w czasie którego odbyły się:
-  spektakl  "Wejście  smoka"  Czytelni  Dramatu  z  Lublina  -  adaptacja  sztuki  Mateusza  Pakuły, 
jednego z najciekawszych dramaturgów młodego pokolenia w reżyserii Daniela Adamczyka.
-  trzydniowe  warsztaty  lalkarsko-muzyczne  dla  15  osobowej  grupy  dzieci  i  młodzieży 
poprowadzone przez aktorkę i reżyserkę, wykładowczynię Białostockiego Teatru Lalek Agnieszkę 
Baranowską, których tematem była inność. Dzieci podczas warsztatów stworzyły ogromne lalki, 
bazując na odlewach własnych twarzy, rąk i nóg, wzięły udział w treningu aktorskim (ruchu, 
ożywiania  maski,  panowania  nad  ciałem,  wzajemności  i  pracy  zespołowej),  tworzenia 
scenariusza i warsztacie muzycznym. W rezultacie stworzyły i pokazały w Teatrze w Teremiskach 
przedstawienie/happening „Wszyscy jesteśmy Inni” o przyjaźni dzieci z Innym i walce ze złymi 
mocami, do którego dzieci same grały na instrumentach.
-  koncert Wieloma językami Karoliny Cichej i  Bartka Pałygi, w którym multiinstrumentaliści 
zaprezentowali tradycje muzyczne różnych narodów i religii obecne na Podlasiu – na dawnych 
instrumentach, ale w nowych aranżacjach Cichej z użyciem samplera i loopera.

2.  Comiesięczne audycje muzyczne w przedszkolu w Białowieży  prowadzone przez Filharmonię 
Warszawską – odbyło się 10 audycji, w czasie których dzieci poznały wiele klasycznych utworów 
muzycznych różnych  gatunków i  pochodzących  z  różnych  okresów czasu,  a  także  utworów i 
piosenek dla dzieci w wykonaniu muzyków Filharmonii i zaproszonych przez nią zespołów. Artyści 
grali na różnorodnych instrumentach, wystawiali operę lub śpiewali.

3. Warsztaty międzykulturowe –  odbyły się 2 spotkania w klasach I-III – z Węgierką Silvią Kuszą i 
Holendrem  Drisem  Kuijperem,  obcokrajowcami  będącymi  pracownikami  lub  studentami 
przebywającymi w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Nauk w Białowieży (IBS PAN). 

4.  Warsztaty  muzyczne  dla  dzieci   i  koncert  –   czterodniowe  warsztaty  muzyczne  oparte  na 
muzyce tradycyjnej prowadzone przez Annę Brodę. Dzieci wspólnie z artystką układały teksty 
piosenek,  grały na tradycyjnych instrumentach, uczyły się trudnych rytmów, tworzyły układy 
choreograficzne, tańczyły aż wreszcie wystąpiły wspólnie na scenie w 30 minutowym koncercie. 
Następnie odbył się koncert samej Ani Brody (śpiew, cymbały), która wystąpiła ze swoją córką 
Melą  (śpiew  i  instrumenty  perkusyjne)  oraz  Bożeną  Rodzeń  (wiolonczela)  i  Maciejem 
Kierzkowskim (gitara, bęben).

5. Aktywne Spotkania ze Sztuką – odbyły się 2 wydarzenia:
-  koncert zespołu Cukunft w Teatrze w Teremiskach skierowany przede wszystkim do młodzieży. 
Zespół wystąpił w składzie: Rafael Rogiński (gitara elektryczna), Paweł Szpura (perkusja) oraz 
Michał  Górczyński  i  Paweł  Szamburski  (klarnety  i  flety).  Zaprezentował  koncert  złożony  z 
utworów  łączących   tradycyjną  muzykę  żydowskich  wesel  z  Galicji  z  psychodelicznym 
nowoczesnym brzmieniem rodem z  Kalifornii.  Źródłem utworów granych  przez  Cukunft  jest 
namysł nad tym, jak wyglądałaby muzyka na żydowskich weselach w tym regionie Europy dzisiaj, 
gdyby nadal istniała społeczność żydowska. 
-  przedstawienie Teatru Maska „Gwiazdka pana Andersena” dla dzieci w sali Kina – świąteczna 
opowieść o budowaniu przyjaźni zbudowane na podstawie utworów Andersena.
Po wydarzeniach widzowie mieli okazję porozmawiać z artystami o prezentowanym materiale i 
ich pracy. 

6.  Festiwal  Filmów  Młodego  Widza  „Wędrujące  Ale  kino” -  tworzony  przez  Centrum Sztuki 
Dziecka z Poznania zrealizowaliśmy w Białowieży i Teremiskach.  W sumie w czasie festiwalu 
filmy obejrzało blisko 1000 młodych widzów z Białowieży i Hajnówki: przedszkolaków, uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum.  W Kinie Żubr zaprezentowaliśmy 19 filmów z ostatnich dwóch 
lat. Dodatkowy seans miał miejsce w Uniwersytecie Powszechnym w Teremiskach. Odbyły się 
dwa dni warsztatów animacji  filmowej dla  dzieci  z  Białowieży i  Hajnówki,  które prowadziły 
Agnieszka Waszczeniuk i Małgorzata Wojtkowiak, instruktorki z Uniwersytetu Artystycznego w 

http://www.teremiski.edu.pl/teatr-w-stodole/sezon-2013/840-wejscie-smoka
http://www.teremiski.edu.pl/archiwum-kroniki/868-4-festiwal-filmow-mlodego-widza-wedrujace-ale-kino
http://www.teremiski.edu.pl/teatr-w-stodole/sezon-2013/887-gwiazdka-pana-andersena
http://www.teremiski.edu.pl/teatr-w-stodole/sezon-2013/832-cukunft-na-otwarcie
http://www.teremiski.edu.pl/teatr-w-stodole/sezon-2013/858-koncert-ani-brody
http://www.teremiski.edu.pl/teatr-w-stodole/sezon-2013/858-koncert-ani-brody
http://www.teremiski.edu.pl/dzialania-w-przedszkolu/muzyka-w-przedszkolu
http://www.teremiski.edu.pl/teatr-w-stodole/sezon-2013/843-wieloma-jezykami
http://www.teremiski.edu.pl/teatr-w-stodole/sezon-2013/841-wszysycy-jestesmy-inni


Poznaniu. Festiwal zakończyła uroczysta Gala w Kinie Żubr w Białowieży. Atrakcjami Gali było 
ogłoszenie wyników pracy jury dziecięcego, pokaz filmu pt. „ Dyscypliny sportowe”, stworzonego 
przez dzieci na warsztatach, premiera filmu animowanego pt. "Strych" Szymona Ruczyńskiego - 
wybitnie uzdolnionego 13 latka z Białowieży oraz  występ zespołu Szołucha z Bielska.


