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Szanowni Państwo, 

 
Fundacja Wojciecha Pszoniaka Kurtyna w Górę zaprasza na 1. edycję Festiwalu Wielki Mały 
Teatr, który odbędzie się w dniach 8 - 9 sierpnia 2015 r. w dwóch miejscowościach Beskidu 
Cieszyńskiego - Ustroniu i Wiśle. 
 
Festiwal ma być świętem dzieci i teatru, inspirującej zabawy, a zarazem nauki i wychowania 
poprzez kontakt ze sztuką. 
 
W ramach festiwalu odbędą się prezentacje spektakli teatralnych, interdyscyplinarne 
warsztaty edukacyjne oraz wystawa prac 18 letniego autystycznego artysty Jeremiasza 
Popiela, która udowadnia, że sztuka wyzwala z ograniczeń i może pełnić funkcję 
terapeutyczną.  
 
Prezentowane spektakle mają edukować, zachwycać i rozbudzać w dzieciach miłość do 
teatru, a dorosłym ukazać jak wielkie znaczenie ma obcowanie dzieci ze sztuką. 
 
Do udziału w wydarzeniu zaproszone zostały teatry i niezależne grupy artystyczne, które 
łączy pasja, profesjonalizm i szacunek do młodego widza. Wystąpią: Teatr Lalki i Aktora z 
Wałbrzycha, Teatr Okruszek z Warszawy, Teatr odSkocznia z Warszawy, Teatr Kamishbaj z 
Katowic, Teatr I co było dalej z Warszawy oraz Teatr CLOWNa FELIKSa  z Krakowa.  
 
Zaprezentowane zostaną spektakle oparte na klasycznym repertuarze oraz przedstawienia 
łączące w sobie różne formy teatralnej ekspresji: sztukę opartą na wierszach Jana Brzechwy i 
Juliana Tuwima, spektakle z elementami pantomimy, teatru lalek, teatru ruchu i klaunady. 
 
Dopełnieniem wystawianych spektakli będą interdyscyplinarne warsztaty łączące w sobie 
m.in. elementy teatru i muzyki, prowadzone przez edukatorów ze "Stowarzyszenia z siedzibą 
w Warszawie", pedagogów stowarzyszenia "Sztuka włączania" oraz aktorkę Natalię 
Leszczyńską.  
Dzieci będą miały wyjątkową okazję aby pod okiem profesjonalistów stworzyć własne 
pacynki, które ożyją w zrealizowanej przez nich etiudzie teatralnej, skomponować i wykonać 
wymyślony przez siebie utwór muzyczny oraz opowiedzieć historię w konwencji japońskiego 
teatru ilustracji. 
 
Wydarzenia festiwalowe będą się odbywały w przestrzeni miejskiej i ośrodkach kultury 
Ustronia i Wisły. 
 
Zapraszamy i życzymy niezapomnianych przeżyć. 
 
 
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu kultura - 
interwencje 2015 



 
 

FESTIWAL WIELKI MAŁY TEATR 
PROGRAM: 
 
8.08.2015. (sobota), godz. 11:00, Ustroń, Rynek 
9.08.2015. (niedziela), godz. 11:00, Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 
MAŁE HISTORIE 
Teatr I co było dalej 
dzieci 3-9 lat 
 

scenografia: Anna Wojtecka 
lalki: Katarzyna Mazurek 
współpraca: Anna Szawiel 
muzyka: Natalia Leszczyńska 
obsada: Natalia Leszczyńska 
 

Scenariusz spektaklu został oparty na czterech opowiadaniach dla dzieci: Wiery Badalskiej 
"Muzyka na krzywej wieży", Joanny Papuzińskiej "Agnieszka opowiada bajkę" , Marii 
Łaskowieckiej Cieślak "Kto kiedy zasypia" i Wandy Chotomskiej "Mój piękny złoty koń".  
Kilkanaście lalkowych postaci mieszka w zaczarowanej szafie i kieszeniach spódnicy pewnej 
zwariowanej, rozśpiewanej mamy. Akcja toczy się w dwóch planach. Łączy je postać Mamy, 
która uwielbia opowiadać historie, a najbardziej lubi zdradzać rozmaite sekrety dzieciom. 
Spektakl jest połączeniem teatru lalek, teatru ożywionej formy oraz improwizacji aktorskiej i 
muzycznej ze światem dzieci. 
 
 
8.08.2015. (sobota), godz. 12:00, Ustroń-Hermanice, świetlica dla dzieci i młodzieży przy 
kościele Dominikanów, ul. Dominikańska 14 
9.08.2015. (niedziela), godz. 12:00, Wisła, Wiślańskie Centrum Kultury, Plac Bogumiła Hoffa 3 
WARSZTATY MUZYCZNO-TEATRALNE 
dzieci 6-10 lat 
prowadzenie: Edyta Ołdak 
 
Podczas warsztatów uczestnicy będą samodzielnie komponować i grać różne melodie. 
Stworzą "Orkiestrę Niewidzialnych Instrumentów" i zapoznają się z ludowymi instrumentami 
oraz z zasadami komponowania współczesnych utworów muzycznych. 
 
Zapisy:  
Ustroń -  do 31 lipca 2015, liczba miejsc ograniczona: ponad.granicami@wp.pl  
Wisła - do 7 sierpnia 2015, liczba miejsc ograniczona: dorota@wck.wisla.pl 
 
 
8.08.2015. (sobota), godz. 13:00, Ustroń, Rynek 
9.08.2015. (niedziela), godz. 14:00, Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 3 
PAN TOM BUDUJE DOM 
Teatr "Okruszek" z Warszawy 
dzieci 3-7 lat 
wg Stefana Themersona 
adaptacja i reżyseria: Jacek Papis 



 
 

muzyka: Hanna Klepacka 
rysunki: Jola Drozd 
obsada: Agnieszka Roszkowska, Dorota Papis 
Do architekta pana Kąta przychodzi Tom Łebski, żeby zbudować dom... Tak zaczyna się 
niezwykle dowcipna historia, otwierająca wyobraźnię najmłodszych. 
Dzieci uwielbiają jej rytmiczny wiersz, powtórzenia i przygody głównego bohatera, który sam 
jest trochę dzieckiem. Historia w sam raz dla ciekawych świata, małych budowniczych! 
"Pan Tom buduje dom" to spektakl: edukacyjny, dzieci dowiadują się w bardzo zabawnej 
formie, jakie są domy na świecie; ekologiczny używane w spektaklu materiały pochodzą z 
recyklingu; interaktywny dzieci czynnie uczestniczą w przedstawieniu, odpowiadają na 
pytania i uczą się od aktorów piosenek. 
A na koniec niespodzianka mali widzowie dostaną kredki oraz kartki i narysują swój 
wymarzony dom. 
 
 
8.08.2015. (sobota), godz. 15:00, Ustroń-Hermanice, świetlica dla dzieci i młodzieży przy 
kościele Dominikanów, ul. Dominikańska 14 
9.08.2015. (niedziela), godz. 15:30, Wisła, Wiślańskie Centrum Kultury, Plac Bogumiła Hoffa 3 
WARSZTATY LALKOWE "SKARPETKOWE ZWIERZĘ" 
dzieci 6-10 lat 
prowadzenie: Natalia Leszczyńska 
 
Podczas warsztatów dzieci skonstruują swoje własne pacynki, a następnie opanują podstawy 
animacji lalek i wykonają krótkie etiudy aktorskie. 
 
Zapisy:  
Ustroń -  do 31 lipca 2015, liczba miejsc ograniczona: ponad.granicami@wp.pl  
Wisła - do 7 sierpnia 2015, liczba miejsc ograniczona: dorota@wck.wisla.pl 
 
 
8.08.2015. (sobota), godz. 17:00, Ustroń, Rynek 
U/RODZINY 
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu 
 
tekst i reżyseria: Ewelina Ciszewska 
scenografia i kostiumy: Ewelina Ciszewska 
muzyka: Konrad Rogiński 
obsada: Anna Jezierska, Bożenka Oleszkiewicz, Urszula Raczkowska, Jakub Grzybek, Zbigniew 
Koźmiński, Seweryn Mrożkiewicz, Paweł Pawlik 
 
U/RODZINY to historia wesołej rodzinki i śmiesznych, absurdalnych rytuałów, utrzymana w 
konwencji klaunady, pantomimy i teatru ruchu. To muzyczna opowieść o dziecięcych 
emocjach, o budowaniu relacji między rodzeństwem oraz o wzajemnych oczekiwaniach.  
 
 
 
 



 
 

9.08.2015 (niedziela), godz.11:00, Ustroń, Rynek 
8.08.2015 (sobota), godz. 11:00, Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 
PROT I FILIP  
Teatr odSkocznia 
dzieci 5-9 lat 
 
obsada: Sebastian Skoczeń, Tomasz Korczyk 
 
Jest to zabawna opowieść o dwóch przyjaciołach – Procie i Filipie, których najlepiej określa 
powiedzenie "kto się czubi, ten się lubi". W sytuacjach kryzysowych wskoczyliby za sobą w 
ogień, ale na co dzień nie przepuszczą żadnej okazji, żeby spłatać sobie figle. Spektakl za 
pomocą dowcipnych dialogów, zaskakujących i pełnych humoru sytuacji, pokazuje jak wielką 
wartością w życiu każdej osoby jest przyjaźń i szacunek do drugiego człowieka. 
Scenariusz spektaklu został napisany w oparciu o najsłynniejsze wiersze polskich pisarzy – 
Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Jest to rodzaj teatru, który czerpie inspiracje od najlepszych 
mistrzów błyskotliwego żartu – Kabaretu Starszych Panów, Flipa i Flapa, Charliego Chaplina. 
 
 
9.08.2015 (niedziela), godz.12:30, Ustroń, Rynek 
8.08.2015 (sobota), godz. 12:30, Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 
CLOWN FELIKS SHOW 
Teatr CLOWNa FELIKSa 
dzieci i dorośli 
 
W programie najlepsze numery z różnych spektakli Clawna Feliksa: iluzja i żonglerka czym się 
da, skecze klaunowskie, pantomima, orkiestra na ukulele, banjo i harmonijkę ustną w 
towarzystwie zaimprowizowanej orkiestry składającej się z dzieci i dorosłych. 
 
 
9.08.2015. (sobota), godz. 14:00, Ustroń-Hermanice, świetlica dla dzieci i młodzieży przy 
kościele Dominikanów, ul. Dominikańska 14 
8.08.2015. (niedziela), godz. 14:00, Wisła, Wiślańskie Centrum Kultury, Plac Bogumiła Hoffa 3 
Warsztaty "SŁUCHAM, TWORZĘ, ILUSTRUJĘ" 
dzieci 6-12 lat 
prowadzenie: Zofia Piątkowska - Wolska, Wydawnictwo Tibum 
 
Kamishibai oznacza teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. Jest to technika opowiadania 
wywodząca się z Japonii, wykorzystująca kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz 
drewniany lub kartonowy parawan, na wzór teatrzyków marionetkowych - w której 
przedstawiane są kolejne fragmenty historii, bajki lub opowiadania. 
 
 
Zapisy:  
Ustroń -  do 31 lipca 2015, liczba miejsc ograniczona: ponad.granicami@wp.pl  
Wisła - do 7 sierpnia 2015, liczba miejsc ograniczona: dorota@wck.wisla.pl 
 
 



 
 

 
8.08.2015. (niedziela), godz. 16:00, Wisła, Wiślańskie Centrum Kultury, Plac Bogumiła Hoffa 3 
WYSTAWA "STOLICE ŚWIATA WG JEREMIASZA. ŚWIAT WIDZIANY OCZAMI AUTYSTYCZNEGO 
ARTYSTY" połączona z warsztatami plastyczno - muzycznymi, prowadzenie: Marek Tarwacki i 
Justyna Niegierysz ze Stworzeniem "Sztuka Włączania". 
dzieci i dorośli 
 
Elementem warsztatów będzie pokaz i omówienie prac plastycznych 18 letniego 
autystycznego artysty Jeremiasza Popiela pt. „Stolice świata według Jeremiasza”. Wystawa 
składa się z cyklu grafik przedstawiających Warszawę i wybrane stolice świata. Była ona 
prezentowana w Muzeum Narodowym – w trakcie uroczystości związanych z obchodami 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Wystawa pokazuje, że sztuka wyzwala z 
ograniczeń i że może pełnić funkcję terapeutyczną. 
 
Jeremiasz Popiel jest uczniem gimnazjum w Łajskach i stypendystą Krajowego Funduszu na 
Rzecz 
Dzieci. Obecnie realizuje indywidualny tok nauczania. Jest laureatem nagrody na II 
Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Inne spojrzenie" w Sosnowcu w 2004 roku. 
Uczestniczył w 15. Wystawie Rysunku i Malarstwa w Bałuckim Ośrodku Kultury w Łodzi w 
2005 roku. W styczniu 2006 roku w miesięczniku "Mała szkoła" został opublikowany cykl jego 
rysunków. W jego pracach ludzie, zwierzęta i przedmioty szczelnie wypełniają całą 
przestrzeń, każdy szczegół jest niezwykle ważny. Innym razem są niezwykle oszczędne i za 
pomocą zaledwie kilku kresek oddają sedno przedstawianego zjawiska, rysowanej istoty. 
Wszystkie prace powstają bez poprawek, bez szkiców. Zawarty jest w nich ogromny ładunek 
emocjonalny. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


