
 

 

 

Mała Stolica Języka Polskiego 

Program dla najmłodszych towarzyszący V edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego 

 

Kuratorki: Magdalena Kłos-Podsiadło, Katarzyna Stoparczyk 

Poniedziałek, 5 sierpnia 

10.oo – 11.oo „Książki obywatelskie, czyli jak dzieci meblują przyszłość” – warsztaty z Joanną 

Olech o trudnych słowach i tajemniczej krainie, gdzie wszystkie misie są równe. 

11.oo – 12.oo Warsztaty kreatywne z Grażką Lange „Zrób swoją książkę obrazkową”. 

12.oo – 13.oo Warsztaty rodzinne z Małgorzatą Swędrowską „Czytanie pod chmurką, czyli 

książki z refleksją”. Odkrywamy tajemnice książek, które dla każdego członka rodziny mogą 

być inną zagadką.  

13.oo – 14.oo „Dzieci dzieciom” – warsztaty musicalowe z Alą Warchocką, Kasią Winczą  
i Tosią Żbikowską. 
 

Dziewczynki, na co dzień związane z Warsztatową Akademią Musicalową, zaproponują 

grupie rówieśników wspaniałe warsztaty musicalowe pt. „Poprzez ruch do słowa. Nogi  

w ruch, głowa gotowa”. Grupa wspólnie przygotuje musical, posługując się różnymi formami 

ruchu. Warstwę słowną wesprze sam Jan Brzechwa!  

Wtorek, 6 sierpnia 

10.oo – 11.oo Warsztaty międzypokoleniowe „Babciu, dziadku, opowiedz mi” z Barbarą 

Caillot i Aleksandrą Karkowską. 

Autorki tzw. książek międzypokoleniowych pt. „Banany z cukru pudru”, „Na Giewont się 
patrzy”, „Mewa na patyku”. Każda z nich opowiada o życiu naszych babć i dziadków. Jest 
skarbnicą anegdot i wiedzy. Uczy ciekawości świata i szacunku do świata, który powoli 
odchodzi w zapomnienie, a który tak wiele naszym dzieciom może jeszcze z siebie dać.  
O czym będzie? O łapaniu żab, pastowaniu podłogi, bieganiu z praniem do magla. Będzie 
także o starych, drewnianych zabawkach sprzed lat, które miały duszę. Oglądać będziemy 
archiwalne zdjęcia, a wszystko po to, aby poznać swoją własną, rodzinną historie, swoje 
korzenie bez których nie wyrosną nam skrzydła. 
 
11.oo – 12.oo Warsztaty rodzinne z Małgorzatą Swędrowską „Brykanie na trawie, czyli 

książki pożeram w całości”.  

Warsztaty dedykowane szczególnie dzieciom do 3 roku życia. Wspólne, rodzinne, 

wrażeniowe czytanie. 



 

12.oo – 13.oo „Dzieci dzieciom” – warsztaty musicalowe z Alą Warchocką, Kasią Winczą  

i Tosią Żbikowską  

13.oo – 14.oo Warsztaty artystyczne z Samborem Dudzińskim 

Sambor Dudziński – multiinstrumentalista, aktor, lalkarz, miłośnik muzyki, słowa i sztuk 

wszelakich stworzy Wielką Szczebrzeską Orkiestrę. Każdy muzyk otrzyma instrument, na 

którym nie tylko nauczy się grać, ale przede wszystkim nauczy się uważnie wsłuchiwać  

w drgania jego duszy. Wszystko po to, aby wspólnie stworzyć prapremierowy Koncert 

Szczebrzeskiego Wszechświata! 

 

Środa, 7 sierpnia 

10.oo – 11.oo Warsztaty autorskie z Grzegorzem Kasdepke. 

11.oo – 12.oo Warsztaty artystyczne z Samborem Dudzińskim. Warsztaty zwieńczone 

Koncertem Finałowym Wielkiej Szebrzeskiej Orkiestry! 

12:00 – 13.oo „Dzieci dzieciom” – warsztaty musicalowe z Alą Warchocką, Kasią Winczą  

i Tosią Żbikowską. 

13.oo – 14.oo „Nauka kochania książek” z Kasią Stoparczyk i Brunonem Skalskim. 

Najpierw zamkniemy oczy, aby słowa mogły zamienić się w obrazy. Zanurkujemy w głębiny 
oceanu siedząc w brzuchu wieloryba. Frunąc za gwarkiem znajdziemy się w samym środku 
równikowego lasu, po czym wynurzymy się z nurtu afrykańskiej rzeki, w której mieszkają 
trąbonosy. Na ich grzbietach dotrzemy nad Wieprz, gdzie w roztoczańskich trawach 
najpiękniejsze koncerty dają szczebrzeskie świerszcze. Razem z nimi stworzymy baśń. To ona, 
strona po stronie, przeobrazi się w naszą wspólną, ulubioną opowieść. Posłuchamy jej 
uważnie razem z Brzechwą, którego głos, tak jak i nasze, zabrzmią w radiowej audycji pt. 
„Zagadkowa niedziela”. 

Czwartek, 8 sierpnia 

10.oo – 11.oo Warsztaty autorskie z Michałem Rusinkiem. 

11.oo – 12.oo Warsztat kreatywny „Jak powstaje książka?” 

12.oo – 13.oo „Nauka kochania książek” z Kasią Stoparczyk i Brunonem Skalskim. 

13.oo – 14.oo Super Polska! Miejsca niezwykłe i niesamowite” warsztaty z Anną  

i Krzysztofem Kobusami. 

Czy Polska jest super? Oczywiście! Znajdziemy tu miejsca absolutnie wyjątkowe, dom 

unoszony przez balony, krzywą wieżę (a nawet dwie!), czy wioskę gdzie mieszka więcej 

bocianów niż ludzi. Dowiemy się jak mała jest najmniejsza książka świata, czy da się zrobić 

rzeźby z 1 zapałki i gdzie rośnie Krzywy Las. Popłyniemy statkiem po trawie, odwiedzimy 

najstarszą puszczę, wpadniemy na pustynię i dotkniemy środka Europy. 

 



 

 

Piątek, 9 sierpnia 

10.oo – 11.oo Warsztaty autorskie z Wojciechem Bonowiczem. 

11.oo – 12.oo Warsztaty „Magiczne drzewo”. 

12.oo – 13.oo Pop-up, leporello, ombre cinema, czyli najdziwniejsze książki świata – warsztat 

książkowy z Magdaleną Kłos-Podsiadło. 

13.oo – 14.oo Namibia przez pustynię i busz, czyli kreatywne warsztaty pary podróżników: 

Anny Olej-Kobus i Krzysztofa Kobusa opowieści, pokaz multimedialny i koncert 

multiinstrumentalny! 

Dlaczego słoń ma trąbę, a antylopa długą szyję? Gdzie uchatki spędzają letnie wakacje? Kto 
mieszka na pustyni? Jak rozpalić ogień bez zapałek? Podczas pokazu przemierzymy pustynię 
Namib, spotkamy słonie i oswojone gepardy, dowiemy się jakie są strategie roślin na 
przetrwanie i jak radzi sobie lud Himba, który do mycia nie używa wody. Od Buszmenów 
nauczymy się przetrwania w buszu oraz dowiemy się jak zrobić ozdoby ze skorupek strusich 
jaj i nasion. Odwiedzimy stolicę kraju Windhuk i przekonamy się jak wygląda nowoczesne 
miasto. Afrykanie pokażą nam jak różne jest ich życie – czy wiesz, że dzieci w Namibii znają 
zwykle kilka języków? Niekiedy nawet pięć! Zapraszamy do wspólnej podróży przez Afrykę! 
 
Sobota, 10 sierpnia 

10.oo – 11.oo Warsztaty autorskie z Marcinem Wichą. 

11.oo – 12:00 "Duże sprawy w małych głowach" Agnieszka Kossowska. 

12.oo – 13.oo Warsztaty literackie dla młodzieży z Ewą Juszczak. 

13.oo – 14.oo „W poszukiwaniu Pippi, czyli Szwecja literackim szlakiem” warsztaty z Anną  

i Krzysztofem Kobusami 

Wędrówka po Szwecji śladami słynnych powieści i ich literackich bohaterów. Na początek 
odwiedzimy Karlskronę i świat „Cudownej Podróży” Selmy Lagerlof, po czym udamy się na 
spotkanie z Astrid Lindgren. Odwiedziny w Vimmerby gdzie dorastała, oraz Park Astrid 
Lindgren gdzie odtworzono świat z jej powieści. Zobaczymy Sevedstorp, które było 
pierwowzorem literackiego Bullerbyn i zagrodę Katthult gdzie kręcono przygody Emila ze 
Smalandii. Do tego czeka nas średniowieczny zamek w Kalmar, spotkanie z łosiami, las trolli, 
farma zabawy oraz spacer po dnie morza w Karlskronie. 
 

 

Dodatkowo w czasie trwania działań w Małej Stolicy warto odwiedzić strefę pt. „Leń nad 

Wieprzem”. Wystarczy położyć się na kanapie, zamknąć oczy i odpłynąć… a potem to, co 

przyjdzie nam do głowy zapisać w księdze marzeń i skojarzeń! Z której powstanie 

szczebrzeska książka pt. „Leń nad wieprzem”! 

Zapraszamy też na Szczebrzeski Plener Malarski. Artyści szczebrzescy namalują wszystko to 

co usłyszą w naszej Małej Stolicy. Inspiracji nie zabraknie! Można kibicować, sekundować, 

podziwiać i komplementować.  


