Zapraszamy na Weekend dla Puszczy
Od dzisiaj do niedzieli w Puszczy Białowieskiej trwa wydarzenie „Weekend dla Puszczy”. W
programie mnóstwo atrakcji – spotkania z Zenonem Kruczyński, Adamem Wajrakiem czy koncert
Stanisława Soyki.
Od dzisiaj do niedzieli w Puszczy Białowieskiej trwa wydarzenie „Weekend dla Puszczy”. W
programie mnóstwo atrakcji – spotkania z Zenonem Kruczyński, Adamem Wajrakiem czy
koncert Stanisława Soyki.
Wydarzenia „Weekend dla Puszczy” związane jest bezpośrednio z działania mającymi na celu
uratowanie Puszczy Białowieskiej przed destrukcyjną polityką ministra środowiska i Lasów
Państwowych.
Uczestnicy działań dla Puszczy domagają się wstrzymania wycinki oraz powiększenia parku
narodowego na obszar całej Puszczy.
Na miejscu cały czas jest obecny Radosław Ślusarczyk, który reprezentuje Pracownię na
rzecz Wszystkich Istot.

Szczegółowy program:
15 czerwca
19:00 Spotkanie z Wiolą, aktywistką,która brała udział w blokadach wycinek, Cafe Walizka
16 czerwca
7:30 – Ćwiczenia ze zdziwienia – spacer ornitologiczny z Michałem Książkiem (zapisy:
dlapuszczy@gmail.com)
10:00 - „Strefa twórczego recyklingu” – eko-sowy i recyklingowe karmniki – zajęcia dla rodzin z
dziećmi, Obóz w Obronie Puszczy, prowadzi Kamila Radzimińska-Arczak (zapisy
dlapuszczy@gmail.com)
12:00 - 14:00 – spotkanie z Zenonem Kruczyńskim, autorem książki „Farba znaczy krew” – Obóz w
Obronie Puszczy
16:00 - 18:00 – „Ptasi punkt informacyjny”, Obóz w Obronie Puszczy, prowadzi Zuzanna Jagiełło
19:00 – „Jak działa Puszcza”, czyli krótka opowieść fotograficzna Adama Wajraka. Spotkanie w
Skansenie w Białowieży.
17 czerwca
7:30 – Ćwiczenia ze zdziwienia – spacer ornitologiczny z Michałem Książkiem (zapisy:
dlapuszczy@gmail.com)
11:00 – Spacer dla Puszczy z Adamem Wajrakiem
18:00 – projekcja filmu „Przecież tu jest wszystko…” Beaty Hyży-Czołpińskiej połączona ze
spotkaniem z autorką i bohaterką filmu. Kino „Żubr” Białowieskiego Ośrodka Kultury
20:00 – koncert Stanisława Soyki w skansenie w Białowieży
18 czerwca
Cały dzień: Niedziela w obozie – poczęstunek i zajęcia w Obozie w Obronie Puszczy
12:00 „Pieśni z motywem przyrodniczym” – warsztaty pieśni tradycyjnych w Obozie w Obronie
Puszczy; prowadzi Kasia Paterek – zapisy dlapuszczy@gmail.com
Spacery przyrodnicze
Spotkanie z lokalnymi mieszkańcami
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Kontakt do Pracowni w Obozie:
Radosław Ślusarczyk, suchy@pracownia.org.pl, 660 538 329
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