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Po raz 43 spotykamy się na Ogólno-
polskim Festiwalu Teatru Młodych 
DZIATWA w Łodzi. Spektakle będzie 
można oglądać na ul. Żubardzkiej 3  
i Łanowej 14. Te dwie łódzkie sceny 
od lat są miejscem prezentacji Wa-
szych przedstawień. Niektórzy wstą-
pią na nich po raz pierwszy. Czy to 
ma jakieś znaczenie? Już jesteście 
zwycięzcami. Przeszliście przez kwali-
fikacje i zaprezentujecie efekty swojej 
pracy na scenie. Ta Pani, w średnim 
wieku kończy w tym roku 43 lata. 
Co o niej wiemy? Jest to festiwalowa 
Dama, która daje nam możliwość za-
poznania się z kondycją teatru dzie-

cięcego i młodzieżowego w Polsce. 
Od 4 dekad ma się ona doskonale  
i często to, co zostanie zaserwowa-
ne tutaj na scenie jest inspiracją dla 
innych Zespołów. Wasza wyobraźnia 
i zaangażowanie w odgrywaniu pre-
zentowanych przez Was postaci nie-
jednokrotnie wyznacza nowe kierunki 
w polskim teatrze. Pokazuje jak on 
się rozwija, w jakim kierunku zmierza  
i jak zmienia się warsztat aktorski. To 
właśnie Wy przecieracie nowe szlaki  
i pokazujecie nowe rozwiązania. Je-
steśmy z Was dumni i nie możemy 
doczekać się Waszych prezentacji.

Pamiętajcie, że najważniejsza dla 
Nas będzie atmosfera wspólnego 
bycia razem podczas każdej sekun-
dy DZIATWY. To właśnie za sprawą 
teatru spotykamy się w Łodzi po raz 
kolejny. Chętnie Was poznamy, chęt-
nie opiszemy Waszą pracę, a oceny 
na „gorąco” zamieścimy w gazecie. 
Postaramy się „dać świadectwo” (jak 
pisał jeden z polskich poetów) atmos-
fery Festiwalu. Bądźcie sobą! „Grajcie 
jak z nut” i słuchajcie swoich instruk-
torów, reżyserów. Oni chcą, żebyście 
zaprezentowali się jak najlepiej. A my 
nie możemy doczekać się spotkania  
z Wami.

Redakcja

D
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10:55	 Teatr	„Pętelka”,	MDK	w	Rybniku	
11:50		 Teatr	„Tu	i	Tam”,	SP	nr	1	w	Zielo- 
	 nej	Górze
12:35		 „Teatr	Mo	Ma”,	PESS	w	Rumii

13:15		 przerwa	obiadowa	 	 												
	 CAiR	„Rondo”	
	 ul.	Limanowskiego	166
 
Przegląd konkursowy
	 CEK	„Na	Żubardzkiej”	
	 ul.	Żubardzka	3
14:30		 Teatr	 Dziecięcy	 „Pinokio”,	 MCK	 
	 w	Legnicy
15:10		Grupa	Teatralna	„Dar”,	MCK	
	 w	Legnicy
15:55	 „Teatralna	Szóstka”,	SP	nr	6	
	 w	Rumii	

17:13	 dla	zainteresowanych	 (bez	 trans- 
	 portu)	 wyjazd	 do	Grotnik	 z	 DW	 
	 Łódź	 Żabieniec,	 przejazd	 grupo- 
	 wy	ŁKA
18:00	 kolacja,	stołówka	Ośrodka	Wypo- 
	 czynkowego	w	Grotnikach	
	 ul.	Ozorkowska	3
19:00		 omówienie	spektakli,
	 warsztaty	animacyjne	dla	uczest- 
	 ników,	
	 Ośrodek	Wypoczynkowy	w	Grot- 
	 nikach,	ul.	Sosnowa	5	 	

6 . 1 0 . 2 0 2 2  /  C Z W A R T E K

07:15	 śniadanie,	stołówka	Ośrodka	Wy- 
	 poczynkowego	w	Grotnikach
	 ul.	Ozorkowska	3	
08:13	 dla	zainteresowanych,	wyjazd	ze	 
	 stacji	Grotniki	do	DW	Łódź	Żabie- 
	 niec

	 CEK	„Na	Żubardzkiej”,	
	 ul.	Żubardzka	3,	
	 CAiR	„Rondo”,	
	 ul.	Limanowskiego	166
09:30	 warsztaty	 teatralne	dla	uczestni- 
	 ków	festiwalu	

12:30	 przerwa	obiadowa	 	 												
	 CAiR	„Rondo”	
	 ul.	Limanowskiego	166

Przegląd konkursowy
	 CT	Lutnia	ul	Łanowa	14
13:30	 Teatr	„Na	Chwilę”,	Strefa	Plastyki	 
	 w	Piasecznie
14:15	 Teatr	 „Świetlik”,	 POPP	 przy	 ZSP	 
	 w	Łyskach	
15:00	 Teatr	„Żółtodziób”,	Fundacja	Prze- 
	 strzeń	w	Białymstoku
15:45	 Teatr	„Etna”,	CK	w	Piasecznie

17:13	 dla	zainteresowanych	 (bez	 trans- 
	 portu)	 wyjazd	 do	Grotnik	 z	 DW	 
	 Łódź	 Żabieniec,	 przejazd	 grupo- 
	 wy	ŁKA
18.00		 kolacja,	stołówka	Ośrodka	Wypo- 
	 czynkowego	w	Grotnikach	
	 ul.	Ozorkowska	3
19:00		 omówienie	spektakli,
	 ognisko	dla	uczestników,	
	 Ośrodek	Wypoczynkowy	w	Grot- 
	 nikach,	ul.	Sosnowa	5

7 . 1 0 . 2 0 2 2  /  P I Ą T E K

07:15	 śniadanie,	stołówka	Ośrodka	Wy- 
	 poczynkowego	w	Grotnikach
	 ul.	Ozorkowska	3	
08:13	 dla	zainteresowanych,	wyjazd	ze	 
	 stacji	Grotniki	do	DW	Łódź	Żabie- 
	 niec

Przegląd konkursowy
	 CEK	„Na	Żubardzkiej”	
	 ul.	Żubardzka	3
09:30		 Teatr	„Groszki”,	MOK	w	Mysłowi- 
	 cach	
10:15	 Dziecięcy	 Teatr	 „Szydełko”	 WCK	 
	 w	Wodzisławiu	Śląskim

11:15		 „Teatr	na	Kwadracie”,	zabawy	ani- 
	 macyjne	dla	uczestników
13:00	 Finał	Festiwalu	 	 	

pMIEJSKA
STREFA
KULTURY
w ŁODZI

4 . 1 0 . 2 0 2 2  /  W T O R E K
		 CEK	„Na	Żubardzkiej”,	
	 ul.	Żubardzka	3

12:00	 Inauguracja	Festiwalu

Przegląd konkursowy
12:30	 Dziecięca	Grupa	Teatralna	
	 „Pod	sceną”	OKiR	w	Strykowie
13:05	 Młodzieżowa	Grupa	Teatralna
	 Lustro,	CZP	nr	1	w	Łodzi
13:50		Dziecięca	 grupa	 Teatru	 Chorea	 
	 w	Łodzi,	Fabryka	Sztuki	w	Łodzi 

14.30	 przerwa	obiadowa
	 CAiR	„Rondo”	
	 ul.	Limanowskiego	166
15:00	 omówienie	spektakli
	 CAiR	„Rondo”	
	 ul.	Limanowskiego	166	

16:05	lub	17:13
	 dla	zainteresowanych	 (bez	 trans- 
	 portu)	 wyjazd	 do	Grotnik	 z	 DW	 
	 Łódź	 Żabieniec,	 przejazd	 grupo- 
	 wy	ŁKA
18.00	 kolacja,	stołówka	Ośrodka	Wypo- 
	 czynkowego	w	Grotnikach	
	 ul.	Ozorkowska	3
19.00	 warsztaty	animacyjne	dla	uczest- 
	 ników	Festiwalu	

5 . 1 0 . 2 0 2 2  /  Ś RODA

07:15		 śniadanie,	stołówka	Ośrodka	Wy- 
	 poczynkowego	w	Grotnikach
	 ul.	Ozorkowska	3	
08:13	 dla	zainteresowanych,	wyjazd	ze	 
	 stacji	Grotniki	do	DW	Łódź	Żabie- 
	 niec

Przegląd konkursowy
	 CEK	„Na	Żubardzkiej”	
	 ul.	Żubardzka	3
09:30	 Alicja	Wojnarowska,	MOK	w	Dę- 
	 bicy
10:15	 Studio	Teatralne	Młodych,	SCKM	 
	 w	Krakowie	
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WTOREK (4.10.2022 r.)
Miejsce prezentacji: MSK w Łodzi filia 
Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żu-
bardzkiej”, ul. Żubardzka 3.

Godz. 12:30
Dziecięca grupa teatralna „Pod 
sceną”.
(Ośrodek Kultury i Rekreacji w Stryko-
wie).

„Tuwimki – ilustracja teatralna”.

Scenariusz, reżyseria, opracowanie 
plastyczne: Rafał Mikołajewski.
Czas trwania: 20 minut.

Zespół istnieje od 2006 roku w Ośrod-
ku Kultury i Rekreacji w Strykowie.  
W tym składzie pracuje od 3 lat. Two-
rzą go dzieci w wieku 6-11 lat. Tym ra-
zem Grupa: „Bawi się w teatr w opar-
ciu o wiersze Juliana Tuwima”.

Godz. 13:05
Młodzieżowa grupa teatralna 
„Lustro”.
(Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1  
w Łodzi).

„Dziewczyny mogą wszystko”.

Scenariusz: Grupa na motywach 
książki „Dziewczyny mogą wszystko” 
Raquel Diaz Reguera.
Reżyseria: Dorota Mikołajewska.
Muzyka: Rafał Mikołajewski i GT „Lus-
tro”.
Czas trwania: 40 minut.

Teatr działa przy Centrum Zajęć Po-
zaszkolnych nr 1 w Łodzi od 2011 roku. 
Dotychczas zrealizował następujące 
przedstawienia m.in.: „Co w trawie 
piszczy”, „Bajka o smoku Kubie”, „Baj-
ka o Niczym”, „Bajka o Czasie”, „Była 
sobie raz bajka”, „Piąte przykazanie.
pl”, „Historia pewnego przedmiotu”, 
„Drzazga”, „Ptam”, „Siała baba mak”, 
„Była sobie raz bajka”, „Piraci”.
Za spektakl „Bajka o Niczym i Piąte 
przykazanie.pl” zespół został nagro-
dzony przez Dziecięce Jury na Dzia-
twie w 2013 i 2014 roku.
Laureat Ogólnopolskiego Festiwalu 
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 
„Heca” w Płocku za spektakl „Siała 
baba mak”.
Spektakl „Dziewczyny mogą wszyst-
ko” jest kontynuacją spektaklu z 2020 
roku: „Dziewczyny latają wysoko”. 
Pracują metodą „pisania na scenie”, 
improwizacji. Wciąż eksperymentują  
i poszukują nowych rozwiązań teatral-

nych. Tym razem występ wzbogacili  
o muzykę graną na żywo.

Godz. 13:50
Dziecięca grupa Teatru CHOREA.
(Teatr CHOREA, Fabryka Sztuki w Ło-
dzi).

„Sklep z dobrym humorem”.

Scenariusz: Paweł Głowaty i dzieci.
Reżyseria: Paweł Głowaty.
Opracowanie plastyczne: Jola Królic-
ka.
Czas trwania spektaklu: 40 min.
Występują: Iga Appel, Dawid Będkow-
ski, Lena Chojnacka, Marysia Dłabich, 
Kalina Jaguszewska, Kaja Jaszewska, 
Kalina Klimek, Dawid Łyczko, Wiktor 
Moraczewski, Jurek Paluch, Zosia Po-
śnik, Asia Sama, Anielka Światopełk- 
-Mirska, Antek Wójcik-Urbaniak, Jan 
Wyrwicz, Hania Zajączkowska, Wik-
tor Moraczewski, Jola Królicka.
Premiera: 11 grudnia 2021.

Zespół powstał w 2017 roku. Do tej 
pory zrealizował: „Żarty teatralne”,  
w ramach Obchodów Międzynarodo- 
wego Dnia Teatru Dotknij Teatru 
(2018 r.), „Miasto” (2019 r.), pod-
czas Międzynarodowego Festiwalu 
Teatralnego „RETROPERSPEKTYWY” 
oraz wystawę „Pamięć” podczas 
przeglądu Sztuki dla dzieci „Latawiec  
i Trąbka” (2020 r.).

ŚRODA (5.10.2022 r.)
Miejsce prezentacji: MSK w Łodzi  
filia CEK „Na Żubardzkiej”, ul. Żubar-
dzka 3.

Godz. 9:30
Alicja Wojnarowska.
(Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy).

„Oddech”.

Scenariusz, reżyseria, opracowanie 
plastyczne: Dominika Migoń-Madura.
Kostium: Beata Śliwa.
Lalka: Artur Ender.
Opracowanie muzyczne: Piotr Madu-
ra, Zbigniew Łapiński.
Czas trwania: 30 min.

Monodram w wykonaniu 16-letniej 
Alicji Wojnarowskiej, która od kilku lat 
mierzy się z tą formą teatralną. Obec-
ne współtworzy grupę artystyczną 
„SAFO”. Za spektakl „Oddech” otrzy-
mała II nagrodę w Turnieju Teatrów 
Jednego Aktora w finale 67. Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego.
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Godz. 10:15
Studio Teatralne Młodych.
(Staromiejskie Centrum Kultury Mło-
dzieży w Krakowie).

„Królowa chłodu”.

Scenariusz: Krystyna Hussak-Przybyło 
na podstawie tekstu Ernesta Brylla.
Reżyseria: Krystyna Hussak-Przybyło.
Opracowanie muzyczne: Konrad Ma-
styło.
Kompozycje: Antoni Mleczko.
Opracowanie plastyczne: Piotr Przy-
było.
Czas trwania: 25 min

ST „Młodych” istnieje od 2000 r. Ze-
spół tworzą dzieci i młodzież w wieku 
8-14 lat. „Głównym celem naszej dzia-
łalności jest wszechstronny rozwój 
młodego człowieka poprzez „zabawę 
w teatr”. Istotą proponowanych przez 
nas metod i technik jest rozbudzanie 
wyobraźni oraz kreatywności w ra-
mach konwencji teatru formy, gdzie 
metafora, przenośnia, skrót stają się 
podstawowymi środkami artystycz-
nymi. Obszarem naszych poszukiwań 
jest poezja. Najważniejsze nasze suk-
cesy to: II nagroda na Festiwalu Dzia-
twa (2021 r.), Grand Prix na Festiwalu 
Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek” 
w Nowym Sączu (2020 r.), I nagroda 
na 36. Ogólnopolskich Konfrontacjach 
Teatralnych CENTRUM 2018 w Ło-
dzi, Grand Prix na XXIII Małopolskich 
Spotkaniach Teatrów Dziecięcych  
w Krakowie (2015 r.), II nagroda na 
Międzynarodowym Festiwalu Teatral-
nym „Bez Granic” w Cieszynie (2015 
r.), I nagroda na IV Ogólnopolskim 
Festiwalu „Kocioł Teatralny” w Andry-
chowie (2014 r.),
Grand Prix na Międzynarodowym 
Festiwalu Teatralnym „Mistrzowie Te-
atru” w Europejskim Centrum Bajki  
w Pacanowie (2013 r.)”.

Godz. 10:55
Teatr „Pętelka”.
(Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku).

„WĄŻ”.

Scenariusz: Marta Guśniowska.
Reżyseria: Zofia Paszenda.
Opracowanie muzyczne: Piotr Kotas.
Opracowanie plastyczne: Ilona Mysz-
ka, Mirosław Skowronek.
Czas trwania: 40 minut.
Premiera: 24 kwietnia 2022r.

Teatr Pętelka działa w obecnym skła-
dzie od 3 lat w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Rybniku. Spektakl „WĄŻ” 
otrzymał I nagrodę na XXI Miniatu-
rach Teatralnych w Buczkowicach  
(2022 r.).

Godz. 11:50
Zespół teatralny „Tu i Tam”.
(Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonej 
Górze).

„Jaś i Małgosia czyli gliniane serce”.

Scenariusz: na podstawie sztuki Janu-
sza Toczka.
Reżyseria, opracowanie muzyczne, 
plastyczne: Renata Trzaskowska.
Czas trwania: 30 min.

Utytułowany Zespół tworzony przez 
uczniów z jednej klasy, którzy od kil-
ku lat z radością występują na scenie.  
„W ten sposób odkrywają siebie, 
przełamują własne bariery, rozwijają 
swoje talenty i dobrze się przy tym 
bawią”. Laureat wielu przeglądów 
i festiwali m.in.: Złota Miniatura na 
Ogólnopolskim Forum Teatrów Dzie-
cięcych w Opolu (2017 i 2018 r.),  
I miejsce na Spotkaniach Mistrzów 
Teatru w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Kultury Dziecięcej w Paca-
nowie (2019 r.), I nagroda na XXXII 
Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych „Heca 
2022” w Płocku, który realizowany był 
online.

Godz. 12:35
Teatr „Mo Ma”.
(Podstawowa Ekologiczna Szkoła Spo-
łeczna w Rumii).

„Emocje to nie jest sen”.

Scenariusz, opracowanie muzyczne  
i plastyczne: Zespół. 
Reżyseria: Zespół i Mariola Kujawa.
Czas trwania: 10 minut. 

Trojaczki i przyjaciele. Trzy siostry  
i trójka przyjaciół. Wspólnie stworzyli 
spektakl o emocjach. Wiedzą jak waż-
ny jest świat realny, wzajemne uczu-
cia i relacje. Umiejętne ich wyrażanie 
i nazywanie.

Godz. 14:30
Teatr Dziecięcy „Pinokio”.
(Młodzieżowe Centrum Kultury w Leg- 
nicy).

„Bajka o Królewnie co spać nie chciała”.

Scenariusz: Bogusława Cybulak na 
podstawie utworu Jerzego Harasymo-
wicza.
Reżyseria, opracowanie muzyczne, 
plastyczne: Bogusława Cybulak.
Opracowanie plastyczne: Anna Rorlok.
Czas trwania: 30 minut.

„Teatr Dziecięcy „Pinokio” istnieje  
w MCK w Legnicy od 25 lat. Zespół 
pracuje w dwóch grupach wiekowych: 
od 5-8 lat (Teatr „Małe Pinokio”) i od 
9-14 lat – grupa starsza. Na zajęciach 
dzieci poprzez zabawę poznają teatr  
i rozwijają swoje zainteresowania sce-
niczne.
Zespół wielokrotnie brał udział w fe-
stiwalach i przeglądach teatralnych. 
Otrzymał m.in.: „Złotą Jodłę” na Ogól-
nopolskim Festiwalu Kultury Młodzie-
ży Szkolnej w Kielcach, dwie „Złote 
Miniatury” na Ogólnopolskim Forum 
Teatrów Dziecięcych w Opolu, „Złoty 
But” na Brodnickiej Uczcie Teatralnej.

Godz. 15:10
Grupa Teatralna „Dar”.
(Młodzieżowe Centrum Kultury w Leg-
nicy).

„Ewa”.

Scenariusz: na podstawie utworu Ju-
liana Tuwima „Ewa”.
Reżyseria, opracowanie muzyczne, 
plastyczne: Edyta Radzimska.
Opracowanie plastyczne: Anna Rorlok.
Czas trwania: 25 minut.

GT „Dar” powstała w 2009 roku. Jej 
nazwa pochodzi od pierwszego zreali-
zowanego spektaklu pt.: „Największy 
Dar”. „Jako Grupa chcieliśmy być da-
rem dla widzów, którzy nas oglądają. 
Od samego początku realizowaliśmy 
przedstawienia mające dla nas ważne 
przesłanie. Na przestrzeni lat członko-
wie zespołu zmieniali się, odchodzili, 
ale „serce” pozostało niezmienne”.
Zespół brał udział w wielu festiwalach 
i przeglądach teatralnych, na któ-
rych zdobywał: uznanie publiczności, 
wyróżnienia i główne nagrody, m.in.: 
„Złotą Miniaturę” na XIX Ogólnopol-
ski Forum Teatrów Dziecięcych „Mi-
niatura 2018” w Opolu.
„Praca nad spektaklem „Ewa” była 
ciekawa i inspirującą drogą poszuki-
wań tego – kim jest kobieta i jaką jest 
kobieta”.
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Godz. 15:55
Teatralna Szóstka
(Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumii).

„Wpadła bomba do piwnicy”.

Scenariusz: Anna Gliszczyńska-Żywic-
ka.
Reżyseria: Anna Gliszczyńska-Żywic-
ka, Mariola Plichta, J. Sewderska.
Opracowanie muzyczne: Mariola 
Plichta.
Czas trwania: 10 minut.

Teatr działa przy SP nr 6 w Rumi od 
12 lat. „Jest to teatr stworzony przez 
dzieci – dla dzieci”. Na swoim koncie 
ma nagrody na kilkudziesięciu festi-
walach, m.in.: I miejsce na XIV Ogól-
nopolskim Przeglądzie Teatrów Ama-
torskich „Wieżowisko” w Gniewinie.

CZWARTEK (6.10.2022 r.)

Miejsce prezentacji: Miejska Strefa 
Kultury w Łodzi filia Centrum Twór-
czości „Lutnia”, ul. Łanowa 14.

Godz. 13:30
Teatr „Na Chwilę”.
(Strefa Plastyki w Głoskowie).

„Żółwie i Wrony”.

Scenariusz, reżyseria, opracowanie 
plastyczne: Grzegorz Grecas.
Opracowanie muzyczne: Marek Ra-
dzimiński- Karpiński.
Czas trwania: 30 minut.

„Do grupy należą aktorzy i aktorki, 
w wieku 8-12lat, na co dzień pracu-
jące w trzech różnych zespołach te-
atralnych. Grupa zawiązała się „na 
chwilę” aby zrealizować ten konkretny 
projekt”.

Godz. 14:15
Teatr „Świetlik”.
(POPP przy Zespole Szkolno Przed-
szkolnym w Łyskach).

„Marzenia są w nas”.

Scenariusz: na podstawie teksu P. Ra-
wickiego.
Reżyseria, opracowanie plastyczne, 
muzyczne: Renata Markiewicz.
Czas trwania: 28 minut.

„Zespół w tym składzie spotyka się od 
roku. Tworzą go dziewczynki z pią-
tej klasy SP i jeden szóstoklasista. 
Gościnnie głosu użycza im kolega  
z ósmej klasy. Razem tworzą „wybu-
chową mieszankę”. Członkowie Ze-

społu mają na swoim koncie wiele 
udanych występów oraz sukcesy te-
atralne i recytatorskie”.

Godz. 15:00
Teatr „Żółtodziób”.
(Fundacja Przestrzeń w Białymstoku).

„Janek kontra Julek”.

Scenariusz, reżyseria, opracowanie 
muzyczne, plastyczne: Małgorzata 
Sienkiewicz
Czas trwania spektaklu: 30 minut

W Łodzi zaprezentuje się najmłodsza 
grupa teatralna działająca pod skrzy-
dłami Fundacji „Przestrzeń” w wieku 
5-10 lat. Dotychczasowe osiągnięcia 
Zespołu to m.in.: „Srebrny Dyplom” 
na IV Międzynarodowym Festiwalu 
Młodych Talentów „Polsha Privet”, 
Białystok–Supraśl za spektakl „Skarb”, 
III nagroda dla połączonych teatrów  
z Białegostoku (Teatr Żółtodziób, Teatr 
Form Niewielkich, Teatr Bel Etage) za 
spektakl „Pęknięcie” na XIX Między-
narodowym Festiwalu Teatrów Dzieci 
i Młodzieży „Wigraszek 2021” w Su-
wałkach, nagroda główna za spektakl 
pt.: „Janek kontra Julek” w II Woje-
wódzkim Przeglądzie Niezawodowej 
Twórczości Teatralnej „Piktogramy”  
w Białymstoku 2022.

Godz. 15:45
Teatr ETNA.
(Centrum Kultury w Piasecznie).

„Don Kichot”.

Scenariusz, reżyseria, opracowanie 
plastyczne: Anna Kolanowska.
Choreografia: Joanna Chułek.
Opracowanie muzyczne: dobór utwo-
rów - Teatr EXPONAD.
Czas trwania: 30 minut.

Grupa jest spadkobiercą wcześniej-
szych teatrów prowadzonych przez 
Panią Annę w Centrum Kultury w Pia-
secznie: „Nic pewnego” i „Nic ponad”. 
„Etna”. „Do tego teatru nie można się 
zapisać. Trzeba do niego dostać za-
proszenie, ponieważ do Teatru „Etna” 
powoływane są najbardziej wyróżnia-
jące się osoby z pozostałych grup te-
atralnych prowadzonych przez panią 
Annę Kolankowską”.
Teatr Etna w nowym składzie działa od 
października 2020 r. jako wspaniała 
kontynuacja trzydziestoletniej trady-
cji o różnych nazwach. Obecny skład 
ma wieloletnie doświadczenie sce-
niczne. Zespół tworzą 14-17-latkowie. 
Ta mieszanka świeżości z doświadcze-
niem daje wspaniałą energię scenicz-
ną, którą potrafią zarażać widzów. 

PIĄTEK (7.10.2022 r.)

MSK w Łodzi filia CEK „Na Żubardz-
kiej”, ul. Żubardzka 3.

Godz. 9:30
Teatr „Groszki”.
(Mysłowicki Ośrodek Kultury).

„Piraci”.

Scenariusz: Elżbieta Gorzka-Kmieć.
Reżyseria: Barbara Wójcik-Wiktorowicz.
Opracowanie muzyczne: Agnieszka 
Olszańska.
Opracowanie plastyczne: Zespół.
Czas trwania: 30 minut.

Zespół powstał w Centrum Kultury  
Teatr Sztuk, w Jaworznie, w 2014 r. Od 
2022 r. bez zmiany składu pracuje w 
Mysłowickim Ośrodku Kultury. „Gru-
pa zróżnicowana wiekowo funkcjonuje 
jak rodzina i wspólnie wymienia się do-
świadczeniami”. Zrealizowała siedem 
premier. Po raz pierwszy występuje  
w Łodzi.

Godz. 10:15
Dziecięcy Teatr „Szydełko”.
(Wodzisławskie Centrum Kultury  
w Wodzisławiu Śląskim).

„Paskuda”.

Scenariusz: Dorota Krawczyk – tekst 
własny z wykorzystaniem wierszy au-
torstwa Elżbiety Gorzkiej-Kmieć.
Reżyseria: Dorota Krawczyk.
Opracowanie muzyczne: Sebastian 
Załęski; światło: Radosław Bujok.
Opracowanie plastyczne: Dariusz 
Włoszczyk, Andrzej Grzesik, Aleksan-
der Wilkus.
Czas trwania: 45 minut.

Teatr Szydełko działa w Wodzisław-
skim Centrum Kultury od 2012 roku. 
Tworzą go dzieci w wieku 7-14 lat. In-
struktorem grupy i reżyserem wszyst-
kich spektakli jest Dorota Krawczyk. 
Teatr zrealizował spektakle: „Bajka  
o dwóch królestwach”, „Król Maciuś I”, 
„Plastusiowy pamiętnik”, „Ludzie  
i Anioły”, „Wojny domowe”, „Paskuda”.
Zespół jest laureatem: I miejsca Ogól-
nopolskiego Festiwalu Teatrów Dzie-
cięcych w Czerwionce-Leszczynach,  
I miejsca VII Dziecięcego Festiwalu 
Teatralnego „Przestrzeń wyobraźni”  
w Rybniku, I miejsca XVI Przeglądu Te-
atrów Dziecięcych „Scenka” w Rybni-
ku-Niewiadomiu, II miejsca Dziecięce-
go Festiwalu Teatralnego „Przestrzeń 
wyobraźni” w Rybniku oraz 40. Fe-
stiwalu Teatrów Młodych „Dziatwa”  
w Łodzi.
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WTOREK (4.10.2022 r.):
godz.14.30 – obiad (CAiR „Rondo”, 
ul. Limanowskiego 166),
godz. 18.00 – kolacja (Ośrodek Wypo-
czynkowy w Grotnikach ul. Ozorkow-
ska 3).

ŚRODA (5.10.2022 r.):
godz. 7.15 – śniadanie (Ośrodek Wy-
poczynkowy w Grotnikach ul. Ozor-
kowska 3),
godz. 13.15 – obiad (CAiR „Rondo”, 
ul. Limanowskiego 166),
godz. 18.00 – kolacja (Ośrodek Wypo-
czynkowy w Grotnikach ul. Ozorkow-
ska 3).

CZWARTEK (6.10.2022 r.):
godz. 7.15 – śniadanie (Ośrodek Wy-
poczynkowy w Grotnikach ul. Ozor-
kowska 3),
godz. 12.30 – obiad CAiR „Rondo”, 
ul. Limanowskiego 166),
godz. 18.00 – kolacja (Ośrodek Wypo-
czynkowy w Grotnikach ul. Ozorkow-
ska 3).

PIĄTEK (7.10.2022 r.):
godz. 7.15 – śniadanie (Ośrodek Wy-
poczynkowy w Grotnikach ul. Ozor-
kowska 3),
godz.13.45 – obiad (CAiR „Rondo”, 
ul. Limanowskiego 166).

NOCLEGI
Ośrodek Wypoczynkowy w Grotni-
kach ul. Ozorkowska 3.

ŁÓDŹ-GROTNIKI-ŁÓDŹ
(Przejazdy grupowe Łódzką Koleją 
Aglomeracyjną ze stacji PKP: Łódź Ża-
bieniec i Grotniki).

WTOREK  (4.10.2022 r.):
Godz. 16:05 lub 17:13 – wyjazd do 
stacji Grotniki.
Stacja kolejowa Łódź Żabieniec.

Komunikacja

Jadwiga Sącińska - pedagog, teatro-
lożka, instruktorka teatralna, prezes ho-
norowy łódzkiego Oddziału Okręgowego 
Towarzystwa Kultury Teatralnej, anima-
torka kultury, specjalistka kultury żywego 
słowa. Autorka wielu publikacji o tematy-
ce teatralnej w szczególności teatru dzie-
cięcego młodzieżowego. Juror na wielu 
festiwalach i przeglądach teatralnych, 
m.in.: „Słodkobłękity” w Zgierzu, „Dzia-
twa” w Łodzi,  Konfrontacje Sceny Szkol-
nej w Łodzi. Autorka i realizatorka wielu 
projektów o tematyce teatralnej. Wielo-
krotna kierowniczka programowa Ogól-
nopolskiego Przeglądu Teatrów Dzie- 
cięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”. Mo-
deratorka debat i paneli dyskusyjnych  
o tematyce teatralnej.
Katarzyna Żuk - absolwentka PWSFTviT 
im. Leona Schillera w Łodzi, aktorka Te-
atru Nowego w Łodzi, instruktor teatral-
ny, nauczyciel. Członek Teatru Improwi-
zacji „Ta Dam”, uhonorowana Nagrodą 
Prezydent Miasta Łodzi „za działania za- 
wodowe i aktywne zaangażowanie w two- 
rzenie oraz upowszechnianie kultury  
w Mieście Łodzi”.
Michał Malinowski - kustosz, pomysło-
dawca i założyciel „MuBaBaO” - Muzeum 
Bajek Baśni i Opowieści z siedzibą w Kon-
stancinie Jeziornej. Opowiadacz, pisarz, 
pedagog i podróżnik. Autor nowatorskich 
metod opowiadania. Jest poszukiwaczem 
inspiracji. Jako aktualny członek Rady d/s 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowe-
go przy Ministrze Kultury próbuje ocalić 
słowa od zapomnienia.

43. OFTM „Dziatwa 2022 r.,
czwartek 06.10.22 r., godz. 9.30-11.30.

CEK „Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3.
1. Warsztat dla młodzieży: „Efektywna 
próba aktorska”.
Prowadzenie: Katarzyna Żuk.
2. Warsztat dla dzieci: „Bajki Baśnie Opo-
wieści”.
Prowadzenie: Michał Malinowski.

CAiR „Rondo”, ul. Limanowskiego 166.
1. Warsztaty dla dzieci: „Mały teatr wiel-
kich spraw”.
Prowadzenie: Adam Łoniewski – aktor, re-
żyser, pedagog. Ukończył Wydział Aktor-
ski łódzkiej PWSFTviT w 2001 r. Pracował 
w teatrach w Łodzi, Bydgoszczy, Poznaniu, 
Częstochowie i Legnicy, współpracował  
z wieloma Teatrami offowymi i alterna-
tywnymi (m. in.: „Teatr A” z Gliwic, Teatr 
„Biuro Podróży”, Teatr „Usta Usta”).
2. Warsztaty dla dzieci: „Motanki sło-
wiańskie - lalki dobrych życzeń"
Prowadzenie: Olga Legczylina i Konrad 
Dzięcielewski - Skrzatolog (pomysłodaw-
ca i założyciel Stowarzyszenia „Dolina 
Skrzatów”). Pedagog, wychowanek Bałuc-
kiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej” i 
II Łódzkiej Drużyny Harcerzy. Dziś anima-
tor, konferansjer, autor gier planszowych 
i opowieści o skrzatach ze starosłowiań-
skich baj.

ŚRODA (5.10.2022 r.):
Godz. 8:13 – wyjazd do stacji Łódź 
Żabieniec.
Stacja kolejowa Grotniki.
Godz. 17:13 – wyjazd do stacji Grot-
niki.
Stacja kolejowa Łódź Żabieniec.

CZWARTEK (6.10.2022 r.):
Godz. 8:13 –wyjazd do stacji Łódź Ża-
bieniec.
Stacja kolejowa Grotniki.
Godz. 17:13 – wyjazd do stacji Grot-
niki.
Stacja kolejowa Łódź Żabieniec.

43. Ogólnopolski Festiwal Teatru 
Młodych DZIATWA odbywa się 

w ramach

Patronat medialny


