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W samo południe, 4 października, na 
scenie CEK „Na Żubardzkiej” filii 
Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi kon- 
feransjerzy festiwalu: Remigiusz Pilar- 
czyk i Mariusz Szczeciński, rozpoczę-
li 43. Dziatwę od słów: „Dzień do-
bry!”. 
Widownia, wypełniona po brzegi, 
odpowiedziała entuzjastycznie grom-
kimi brawami. 
W imieniu gospodarzy, Monika Ka-
mieńska, przywitała dziatwowiczów. 
Następnie Marcin Derengowski (zas- 
tępca dyrektora Wydziału Kultury 
Urzędu Miasta Łodzi z Departamen-
tu Pracy, Edukacji i Kultury) wypo-
wiedział następujące słowa: „Witam 
Was serdecznie. Teatr łączy, uczy, in-
spiruje. Mam nadzieję, że ta edycja 
będzie impulsem do kolejnych”. 
Monika Tabowska (zastępca dyrek-
tora MSK w Łodzi) podziękowała 
uczestnikom 43. Dziatwy „za wytrwa-
łość i pracę na rzecz teatru”. 

z gromkimi 
brawami

Potem przedstawiono jury, które 
obradowało w składzie: Jadwiga Są-
cińska – pedagog, instruktor teatral-
ny, Katarzyna Żuk – aktorka i reży-
serka, Michał Malinowski – pisarz, 
pedagog. 
Podziękowano również Urzędowi 
Miasta Łodzi za wsparcie finansowe.
Na inauguracji nie zabrakło również 
mediów, m.in.: Radia Łódź, Eska.
Na zakończenie głos zabrała ponow-
nie pani Monika Kamieńska.: „Jest to 
festiwal bardzo ważny dla Was i dla 
Nas. Życzę, żeby zostały po nim tyl-
ko dobre emocje. 43. Festiwal Dzia-
twa uważam za otwarty”.
Na widowni rozległy się głośne bra-
wa i aplauz zebranych. Trwał dłuższą 
chwilę.
Entuzjazm, dobra energia, która towa-
rzyszyła inauguracji festiwalu udzie- 
liła się wszystkim. Widać to było pod- 
czas całego pierwszego dnia Festiwalu.

P.s.
Inauguracja jubileuszowej „Dziatwy” jest 
już za nami. Lata mijają. Świat szybko się 
zmienia. Kto pamięta rok 1979? Kto wie 
jak to wszystko się zaczęło? Zdradzimy 
Wam tajemnicę. Nas – Dziatwowiczów 
upływ czasu nie dotyczy. Jesteśmy pełni 
entuzjazmu, jesteśmy wciąż młodzi. Wszy-
scy razem uczestniczyliśmy w tej samej 
przygodzie teatralnej, co nasi poprzedni-
cy: wykonawcy, instruktorzy, reżyserzy, or-
ganizatorzy, dziennikarze i widzowie. Świę-
towaliśmy wspólnie możliwość spotkania 
się raz w roku w Łodzi. Wymienialiśmy 
się doświadczeniami, uczyliśmy się wciąż 
na nowo otwartości na dziecięcą i mło-
dzieżową wyobraźnię. Mieliśmy wielkie 
szczęście, że mogliśmy robić to wspólnie. 
To wielki przywilej. Pamiętajmy o tym. 
Mamy nadzieję, że po powrocie do domu 
podzieliliście się tą festiwalową atmosferą 
z: bliskimi, koleżankami, kolegami. Wie-
rzymy, że tak się stało, że nasza radość, 
odkrywanie nowych światów – stały się Ich 
i Waszym udziałem.

REDAKCJA

Od lewej: Monika Kamieńska, Remigiusz Pilarczyk, Mariusz Szczeciński
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Dziecięca Grupa Teatralna „Pod sceną” z Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie po-
szła „na pierwszy ogień”. „W co się bawimy?” – wypowiedziane przez jednego z akto-
rów, rozpoczęło przedstawienie. Realizatorzy zbudowali spektakl z sekwencyjnych etiud 
słowno-ruchowych. Oparto je na tekstach poetyckich Juliana Tuwima. Zespół potrak-
tował je swobodnie i fragmentarycznie. W swojej scenicznej zabawie wykorzystywał 
tylko te fragmenty poezji wieszcza, które ilustrowały tekst w formie teatralnej. Podam 
dwa przykłady. Pierwszy: na bazie wiersza „Raz, dwa, trzy”, na tekście: „Raz! / Pierw-
sza rzecz – to wstawać rano!” – wykonawcy wybudzali się. Drugi, to fragment utworu 
„Okulary”. Pan Hilary szukał tytułowej „zguby”, „w lewym bucie” i „w prawym bucie”, 
rozglądając się w lewo i prawo, idąc na czworakach pod nogami 16 pozostałych wyko-
nawców. Pomysły na realizację były proste. Czyste w wykonaniu. Podsumowując. Widać 
było, że młodzi aktorzy świetnie bawili się tekstem i swoimi indywidualnymi zadania-
mi na scenie. Warto podkreślić, że radość z ich grania udzielała się widowni. Całość 
prezentacji była sprawna i dynamiczna. Wykonawcy tryskali niespożytą energię, którą 
wyraźnie widzieliśmy np. w teatralnej ilustracji do wiersza „Abecadło”.

Dziękuję.
Marcin Wartalski

zabawa 

Tuwimem

Dziecięca Grupa Teatru CHOREA  
z Fabryki Sztuki w Łodzi wystąpiła na Fe-
stiwalu ze spektaklem: „Sklep z dobrym 
humorem”. Koncepcja scenariuszowa 
tego widowiska, jeżeli chodzi o poczu-
cie humoru, nawiązywała do twórczo-
ści K. I. Gałczyńskiego i „Kabaretu Hra-
bi”. Pełna abstrakcja. Przyglądaliśmy 
się zmieniającym się jak w teledysku 
sytuacjom, bohaterom, np.: w epizo-
dzie z lasem. W tej scenie bohaterami 
opowieści były m.in.: Wierzba, Świerk, 
Śmiertelnie trujący Grzyb, Wodnista 
Trawa bardzo Mokra, Wrażliwa Mięta, 
itd. Zespół czerpał pełnymi garściami  
z klasyki polskiego kabaretu w war-
stwie słownej i sytuacyjnej. Ale zrobił to 
po swojemu, zrobił to w sposób pysz-
ny! Na przykład tekst: „Młodzi myślą, 
że starzy są głupi; a starzy wiedzą, że 
młodzi są głupi” był serwowany ze sce-
ny w taki sposób, że wywołał śmiech na 
widowni.
Kolejnym atutem była prosta sceno-
grafia wykonana z kartonu: papierowe 
miasto, rakieta, komentarz 50% zniż-
ki czy pudełka – towary, z których, po 
otwarciu, wydobywały się różne rodza-
je śmiechu odgrywane przez aktorów. 
Do tego nakrycia głowy kosmonautów. 
To był efekt „WOW”.
I zaskakująca pointa! Szok na widowni. 
Wodzirej na koniec zapytał widownię: 
„Jak zleciało Wam 45 minut?”. Publicz-
ność zawyła: „Co?”. Wszystkim wyda-
wało się, że minęło 5 minut.

P.s.
Następnym razem grajcie na większej 
scenie.

Suplement
Na uwagę zasługują dorośli aktorzy, któ-
rzy wcielali się w rolę dzieci w scenach 
zbiorowych: Wojny i Tańca kredek. Do-
skonale współgrali z młodymi aktorami. 
Poza tym byli przez cały czas „operato-
rami” scenografii. Czapka z głowy.

Marcin Wartalski

Szok
Tuwimki - ilustracja teatralna, Pod sceną, Stryków

Sklep z dobrym humorem, CHOREA, Łódź
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Na pytanie, które padło ze sceny: „Czy 
zastanawialiście się, która płeć jest sil-
niejsza?”. Widownia odpowiedziała chó-
rem: „Chłopaki!”. Chwilę później aktor 
stwierdził: „Kobiety dużo gadają i mało 
robią”. Z sali słychać było pojedynczy, 
młody, chłopięcy głos: „Ale pocisk!”. Tak 
zaczęło się przedstawienie Młodzieżo-
wej Grupy Teatralnej „Lustro” z Cen-
trum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.
Skonsumowaliśmy widowisko zbudowa-
ne na zasadzie opozycji płci. Kobiety 
kontra mężczyźni, dziewczyny kontra 
chłopaki. Ci Drudzy byli lepsi, One 
gorsze. Pojawiały się argumenty płci 
pięknej: „Ważne kobiety od zawsze były  
w historii, ale się o nich nie uczy”, „kobie-
ty wygrywają biegi długodystansowe”.
Ten spór między płciami był sednem 
spektaklu.

Diagnoza
W dalszej części widowiska poznaliśmy: 
Amelię, Edytę, Helenkę, Martynę. Każ-
da z nich jako dziewczynka miała swoje 
marzenia, Helenka np. chciała zostać 
pilotką, Martyna – skrzypaczką.
Jak się później okazało: pierwsza była 
do tego zbyt filigranowa, druga „za 
duża”. Wszystkie cztery były wychowy-
wane w kulcie ciała, nieskazitelnego 
wyglądu, w myśl zasady, że ładnym  
w życiu jest łatwiej. W pewnym momen-
cie dorastania – dziewczyny, po kolei, 
stwierdzały: „jestem słaba”, „Adam jest 
lepszy”, „do niczego się nie nadaję”. Za-
nosiło się na smutny finał.
Na szczęście, tak się nie stało. Nastolat-
ki, jedna po drugiej, zrozumiały, że „na-
sze życie zależy tylko od nas”. Odcięły 
pępowinę stereotypów społecznych.
Finał spektaklu też był bardzo wymow-
ny. Nastolatek, który przez cały spektakl 

był „męskim głosem” w tym konflikcie, 
zorientował się bowiem, że on też musi 
uwolnić się z narzuconych społecznych 
„oczekiwań” wobec siebie.
To był ważny spektakl, mówiący o tym, 
że szczęśliwi będziemy tylko wtedy, gdy 
spełnimy swoje marzenia i będziemy 
żyć w zgodzie z samym sobą.

Co warto podkreślić:

P.s.1. On kontra One.
Wykonawcę zjadła trochę trema i reak-
cje publiczności. Dziewczyny były ciut 
lepsze w odegraniu swoich ról.
P.s.2. Diagnoza sceniczna.
Temat bardzo ważny i na czasie. Super. 
Jest o czym myśleć.
P.s.3. Zagadka dojrzewania.
Jak żyć w zgodzie z sobą? Na to pytanie 
każdy musi znaleźć własną odpowie-
dziedź.

Do zobaczenia.
Marcin Wartalski

Dziewczyny mogą wszystko, Lustro, Łódź
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Diagnoza
Ten spektakl od samego początku 
przykuwał uwagę widowni. Nawet 
zanim się rozpoczął! Na środku,  
w czarnym tle sceny stała: duża, bia-
ła, lekko rozchylona na boki, z przodu 
suknia. Jak się później okazało była to 
większość wielofunkcyjnej scenogra-
fii. Była ona: namiotem, górą, ekra-
nem do wyświetlania opowieści ob-
razkowej z Krainy Lalek, itd. Świetny 
pomysł scenograficzny.
Przedstawienie Alicji Wojnarowskiej  
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dę-
bicy rozpoczęło się od słów: „Mam 
mętlik w głowie. Czuję się jak pa-
pierowy wiatraczek w oku cyklonu”.  
I zapadła cisza, którą przerwał dźwięk 
pozytywki. Aktorka zaczęła śpiewać o 
„utraconej miłości”. Następnie udali-
śmy się z Nią do Krainy Lalek, w któ-
rej głównej bohaterce towarzyszyła 
marionetka do złudzenia przypomi-
nająca Ją samą. Z opowieści dowie-
dzieliśmy się, że Marionetka żyła  
w Krainie Lalek w domu, gdzie: „ściany 
zbudowane były z piernika i mieszka-
ły tam wielkie szczury”. Opowiedzia-
ła Dziewczynie o życiu w tej Krainie: 
„Czego pragnęły smutne lalki? Powro-
tu do świata ludzi. Dzieci początkowo 
darzyły je uczuciem, potem porzucały 
je na pastwę kurzu i pleśni”. Był to 
spektakl o samotności, lęku i potrze-
bie bezpieczeństwa. Świetnie zagrany 
i zrealizowany. W pewnym momencie 
Dziewczyna stwierdziła: „Mam jed-
nak marzenia”. Na sam koniec opo-
wieści dowiedzieliśmy się od Niej, że 
ma 15 lat i do tej pory chowała się na 
strychu przed światem i sobą. Słowa 
które wypowiedziała spowodowały, 
że widownia wzięła głęboki wdech: 
„Muszę walczyć o swoją autonomię, 
by kiedyś być kimś”.
Część widowni wstała do oklasków.

Marcin Wartalski

ST KRAKÓW

Dobre pomysły

Przedstawienie zaprezentowane przez 
Studio Teatralne z Krakowa powsta-
ło na bazie „Królowej śniegu” Hansa 
Christiana Andersena. Nawiązanie 
do tego utworu było widać w pierw-
szej scenie z rozbitym lustrem. Cała 
scenografia była przemyślana, este-
tyczna i wypełniona wieloma znacze-
niami w zależności od konieczności 
zilustrowania kolejnej sceny. Wspo-
mniane już fragmenty lustra stały 
się później również: płatkami śniegu 
i różą. Te elementy dekoracji były wy-
korzystywane w sposób symboliczny, 

prosty i w punkt. Żeby zmienić ich 
znaczenie wystarczyło je np. obrócić 
na drugą stronę. Dekoracje budowały 
znaczenia i podkreślały wymowę po-
szczególnych scen. Wykonawcy wie-
dzieli co robią i po co są na scenie. 
Widać było relacje, które budowali 
między sobą. Dobrym przykładem 
jest kłótnia dwóch Dam z Miastecz-
ka, która rozpoczęła się od posądze-
nia pierwszej Pani, o próbę wybicia jej 
oka parasolem drugiej. W spektaklu 
wystąpiła również narracja dwuwąt-
kowa. Oglądaliśmy życie mieszkań-

ców miasteczka przeplatane historią 
Gerdy i Kaja. Dobry zabieg realiza-
cyjny, który trzymał tempo widowiska.  
W przedstawieniu pojawiły się rów-
nież elementy musicalu. Piosenki po-
dobnie jak scenografia uzupełniały 
całą opowieść. Wymowę spektaklu 
można zamknąć w zdaniu wypowie-
dzianym, podczas pospektaklowych 
omówień, przez jurorkę, panią Jadwi-
gę Sącińską: „Dla mnie była to opo-
wieść o niewygodach życia codzien-
nego. (…) Jak na razie – najlepsze”.

Marcin Wartalski

Głęboki wdech

dobre pomysły
Oddech, Alicja Wojnarowska, Dębica

Królowa chłodu, Studio Teatralne Młodych, Kraków



g a z e t a  f e s t i w a l o w a6 Miejska Strefa Kultury w Łodzi

Teatr „Pętelka” z Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku zaprezentował pod-
czas tegorocznej Dziatwy opowieść o Wężu, który chciał otrzymać kończyny. 
Na początku dwóch Narratorów wyciągnęło z brzucha Węża (połkniętego 
przez niego) chomika Chrupka. Następnie Wąż z Gryzoniem wyruszyli „przed 
siebie” bez celu. Po spotkaniu dwóch Gekońskich rabusiów, we czwórkę rozpo-
częli poszukiwanie rąk i nóg dla Węża. I w ten sposób trafili do: Pająka, Ptaka, 
Wróżki, Czarodzieja i na końcu spotkali Boga.
W tej komediowej historii pojawiały się elementy humoru słownego np. gdy 
jeden z Gekonów stwierdził, że „Teraz szukamy kończyn dla Węza.”, Wąż od-
powiedział: „A potem co, mam je nosić pod pachą?”. Brakowało jednak w nich 
lekkości w wypowiadaniu tych kwestii. Aktorzy serwowali tekst automatycznie 
na zasadzie: teraz moja kwestia, potem twoja i znów moja. Całość oglądało 
się przyjemnie. Kostiumy były proste, ale dobrze dobrane. Na przykład: Pająk 
był ubrany na czarno  i w rękach trzymał białą linę. Zabrakło jednak w tym 
przedstawieniu tempa. Poszczególne sceny wydłużały się. Dynamikę opowieści 
ratowała dziewczynka odgrywająca Chomika Chrupka. Grała lekko i błyskotli-
wie. Była przy tym pełna uroku i widać było jaką ogromną radość sprawia jej 
bycie na scenie. Pycha!
Na zakończenie spektaklu pojawiły się słowa warte zapamiętania. Wypowie-
dział je Bóg: „Każdy na swój sposób jest wyjątkowy” a Wąż nie potrzebuje 
protez („kończyn”), żeby być szczęśliwym.

Marcin Wartalski

Chomik Chrupek

Wąż, Teatr „Pętelka”, Rybnik

Zespół teatralny „Tu i Tam” z Zielonej 
Góry zaprezentował na 43. Dziatwie 
przedstawienie „Jaś i Małgosia czyli 
gliniane serce”. Był to kolejny spektakl 
mówiący o sprawach ważnych dla 
młodych ludzi. Temat „wchodzenia 
w dorosłość” został zrealizowany na 
scenie bardzo oszczędnymi środkami. 
Wystarczyło np. ubrać trzech chłop-
ców w białe stroje, dać im peruki  
i już byliśmy w „niebie”. Podobnie jak 
w skeczu Kabaretu „Neonówka” po 
tytułem: „Niebo”. Innymi przykładami 
były: przedszkole, w którym edukacja 
wczesno-przedszkolna sprowadzała 
się do komend: „Zabaweczka!”, „Śpie-
wanko!”, Leżakowanie!” i szkoła, ana-
logicznie: „Wymień!”, „Poczuj!”, „Na-
pisz!” W trzy minuty Zespół pokazał 
sposób programowania jednostki od 
3 do 17-18 roku życia.
Druzgocąca diagnoza. Po otrzymaniu 
„świadectwa dojrzałości” Jaś i Małgo-
sia zostali zasypani przez „dorosły” 
świat ofertami: certyfikatów, butów, 
kredytów, itd. Ale, gdy okazało się, że 
nie mają pieniędzy zainteresowanie 
handlowców – skończyło się.
Efektem tresury „edukacyjnej” były 
przerażające zdania wypowiadane 
przez tytułowych bohaterów, którzy 
po wejściu w „dorosły” świat chcieli 
być jego częścią, jednak nikt nie na-
uczył ich jak w nim funkcjonować: 
„A może jednak weźmiemy kredyt.”, 
„Muszę stać się taki jak inni.”, „Nie 
można się wyróżniać.”, „Najbardziej 
przeraża mnie samotność”. W ostat-
niej scenie, gdy Jaś i Małgosia połą-
czyli swoje gliniane serca, które przed 
narodzinami otrzymali od Aniołów w 
niebie, powróciła nadzieja, że 
„Ocaleją ci, którzy mają dobre serce”. 
Oby tych serc ocalało jak najwięcej.

P.s. do Zespołu
Skończcie na połączeniu serduszek.

Marcin WartalskiJaś i Małgosia, czyli gliniane serce, Zespół teatralny „Tu i Tam”, Zielona Góra

Jest
nadzieja
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Teatr „Mo Ma” z Podstawowej Eko-
logicznej Szkoły Społecznej w Rumi 
zrobił na scenie to, co zapowiedział w 
tytule – przedstawił opowieść do tezy, 
że: „Emocje to nie jest sen.”. Spektakl 
mówił o tym, czym i jakie są emocje. 
Jak sobie z nimi radzić i co potrafią 
one zrobić z naszym życiem. Główna 
bohaterka – Dziewczynka, która od 
zawsze słyszała, że: „Ma być szczę-
śliwa i ma się nie smucić.” wyruszyła 
w podróż po krainie emocji. Na swo-
jej drodze spotykała różne postacie, 
dla których była „ciocią dobra rada” 
i dawała „wskazówki”, jak poradzić 
sobie z problemem m.in.: Ptaszkowi, 
Słońcu, Lwu. Dziewczynka nie zagłę-
biając się w ich emocjonalny świat, 
udzielała im rad, które wydawały jej 
się uniwersalne, jak klucz pasujący 
do każdego zamka. Nauczono ją, że 
osoby smutne wystarczy przytulić, 
powiedzieć im: nie martw się i „po-
klepać po ramieniu”. Jednak te spo-

soby okazały się bezużyteczne. Napotykanym postaciom pomogło Jej „bycie 
sobą” – uśmiechniętą, pełną energii Dziewczyną. Ta radość, pewność siebie, 
cechy jej charakteru doprowadziły do zmian w ich postawie, a nie powtarzania 
wyuczonych schematów. Ta historia choć pokazana z perspektywy dziecka to 
opowieść o nas wszystkich. Jesteśmy jak ta Dziewczynka, która nie rozumiejąc 
świata emocji usiłuje się w nim poruszać. My dorośli nie potrafimy rozmawiać 
o emocjach, gdyby było inaczej, nasz świat, stałby się dużo prostszy. Jak powie-
działa główna bohaterka była to: „Dziwna i skomplikowana kraina”. Być może 
tą parabolą dzieci dają nam znać, że należy ucząc innych, uprzednio zacząć 
od siebie? 

Marcin Wartalski

Pierwsza informacja z sceny: „spektakl powstał w ramach obozu integracyjnego 
z osobami korzystającego z polskiego języka migowego”. I był to spektakl dwu-
języczny: po polsku z symultanicznym tłumaczeniem na polski język migowy. 
Opowieść o tytułowych „Żółwiach i Wronach”, które mieszkały we Wrocławiu, 
była zrealizowana bardzo sprawnie przez prawie 30 osobowy Zespół. Fabuła 
była bardzo prosta. Zarówno Wrony jak i Żółwie myślały, że same mieszkają we 
wspomnianym już mieście. Wrona, syn Króla Wron, zaprzyjaźnił się z Najmniej-
szym Żółwiem. I gdy nadeszła powódź ich przyjaźń uratowała ptaki i gady. Ptaki 
karmiły Żółwie, a one dały schronienie dla zmęczonych Wron, tworząc pływają-
ca wyspę ze swoich skorup.

Była to inscenizacja o przynależności 
do grupy. Piękna etiuda: „Wrony to 
Wrony, a Żółwie to Żółwie”. One krzy-
czały tylko: „Kra!”, Gady: „Ha” – stojąc 
w dwóch grupach naprzeciw siebie,  
a Wrona i Najmniejszy Żółw siedziały 
pośrodku sceny obok siebie, nie wie-
dząc, dlaczego nie mogą bawić się 
razem. Dynamiczna, prosta, wymow-
na, zrealizowana w dobrym tempie 
sekwencja kłótni. Okraszona lekkim 
zabarwieniem humorystycznym. Ta-
kich smaczków było w tym przedsta-
wieniu więcej. Był to również spektakl 
o wzajemnym poszanowaniu własnej 
odrębności i inności, przełamywaniu 
stereotypów społecznych oraz o tym, 
że w jedności siła. „Gdy woda opadła 
pokazało się miasto: nowe, lepsze.”. 
A Żółwie i Wrony urządziły sobie im-
prezę.
Trzeba dodać, że widowisko było kon-
sekwentnie zagrane, estetyczne i uro-
cze w swojej formie. Aktorzy wiedzie-
li co robią na scenie i reagowali na 
partnerów. Ta radość grania przeszła 
ze sceny na widownię. Po spektaklu 
były długie brawa! Super!

P.s.
Na takie spektakle powinny obowiąz-
kowo chodzić dzieci z przedszkoli  
i szkół podstawowych.

Marcin Wartalski

Emocje to nie jest sen, Teatr „Mo Ma”, Rumia

O emocjach

WROCŁAW

Żółwie i Wrony, Teatr „Na Chwilę” w Głoskowie
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Teatralna „Szóstka” ze Szkoły Podsta-
wowej w Rumi zabrała się za realiza-
cję mocnego tematu: wojny.
Spektakl rozpoczął się od zabawy 
dzieci: w „Pif, Paf” i wyliczanki „Wpa-
dła bomba do piwnicy…”. 
„Słuchajcie, słuchajcie, mam dla was 
świetną zabawę!” – powiedziało jed-
no dziecko. I zobaczyliśmy świetną 
zabawę w strzelanie do wszystkiego. 
Przerażające. „Będziemy generała-
mi, zasłużyliśmy na medale”. Jedno 
z dzieci stwierdziło: „Słyszałam od 
rodziców, że idzie wojna”, drugie: jak 
przyjdą wrogowie to „zatkamy im 
lufy”. Te słowa dobitnie pokazywały 
jak mało dzieci wiedzą o wojnie i jak 
bardzo ich wyobrażenia na jej temat 
mija się z rzeczywistością. To one są 
największymi ofiarami konfliktów 
zbrojnych, to one ponoszą największe 
straty: emocjonalne, psychiczne, spo-
łeczne, rodzinne, można wymieniać  
w nieskończoność. Przedstawienie na- 

„Bombowa” terapia
rzucało pewne trudności interpre-
tacyjne. Pojawił się na scenie tekst: 
„Hitler w nocniku”, co wskazywałoby 
na II wojnę światową. Jednak, przy-
najmniej dla mnie, była to wojna na 
Ukrainie. Przez pewien moment moż-
na było odnieść wrażenie, że był to 
spektakl o dzieciach zbombardowa-
nych w Teatrze Mariupolskim (przed 
którym Ukraińcy zrobili wielki napis, 
widziany z samolotu: DZIECI). O tym 
jak siedzą w schronie i w bezruchu 
czekają na bombę.
Z kolei ostatnia scena to, nic innego 
jak nawiązanie do ostatnich sekwen-
cji filmu Andrzeja Wajdy „Korczak”.
Od strony realizacyjnej wszystko było 
bardzo statyczne, wręcz nieruchome, 
poza epizodami: zabawy, radzenia 
sobie z wojną, mówieniu o niej, o tym 
co zostało po nalotach, itd. Ciekawe 
rozwiązanie z zamykaniem drewnia-
nego pudelka przez aktorów. Ten 
dźwięk wybijał widownię z monotonii 

i sprawiał wrażenie jakby „coś rąbnę-
ło” niedaleko. Podczas każdej sekun-
dy „nie dziania się niczego” czuło się 
„to coś” wiszące w powietrzu. Mającą 
nastąpić śmierć lub niepewność – co 
będzie za chwilę.

P.s.
Był to niewątpliwie spektakl terapeu-
tyczny zarówno dla wykonawców, jak 
i widzów. Może po spektaklu powinna 
odbyć się rozmowa: o wojnie, o tym 
jakie to bezsensowne zło? W Polsce 
jest wiele pomników z napisem: „Ni-
gdy więcej wojny”. Powoli zapomi-
namy o znaczeniu tych słów. O tym 
czym jest całe „zło wojny” i podobnie 
jak dzieci, wypowiadamy się o niej  
z „bezpiecznej odległości” – nic o niej 
nie wiedząc. Czy mamy do tego pra-
wo?.

Marcin Wartalski

Wpadka bomba do piwnicy, Teatralna Szóstka, Rumia
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ŚWIETLIK

Konsekwencja

Podczas oglądania wydarzeń w TV 
Piwnica, poznaliśmy: sympatyczną Za-
krętkę, Słoik korniszonów, Nóż, Wide-
lec, Pracowników telewizji i Mysz kom-
puterową „na kablu”. Każda z postaci 
scharakteryzowana była przez swój ko-
stium, np.: Nóż miał przewieszony przez 
siebie srebrny nóż a Widelec – srebrny 
widelec; Zakrętka miała kapelusz w for-
mie zakrętki zawieszony na szyi. Proste  
i ładne. Spektakl zrealizował Teatr 
„Świetlik” z POPP przy Zespole Szkolno 
Przedszkolnym w Łyskach. Pojawiły się 
w nim elementy humorystyczne. Na 
początku przedstawienia Słoik stwier-
dził: „W głowę mi zimno! Gdzie ty cho-
dzisz?”. Zakrętka na to odpowiedziała: 
„Ja wyjeżdżam!”. Jaki był powód tego 
wyjazdu?
Nasza bohaterka czuła się niedoce-
niana. Jak sama o sobie mówiła była: 
„Zwykłą Zakrętką, nie nakrętką, bo 
one są małe i plastykowe”. Chciała 
być kimś! W ten sposób pragnęła speł-
nić swoje marzenie. Kiedy usłyszała  
o castingu na pogodynkę w TV Piwnica, 

Dziecięcy Teatr „Pinokio” z Młodzie-
żowego Centrum Kultury w Legnicy 
zaprezentował „Bajkę o Królewnie co 
spać nie chciała”. Fabuła zamknęła 
się w tytule. Dworzanie przez długi 
czas szukali sposobu na doprowadze-
nie do zaśnięcia głównej bohaterki. 
W tym celu opowiadano jej bajki,  
a nawet posunięto się do ogłoszenia 
w Królestwie, że: „ten kto uśpi Kró-
lewnę, poślubi ją”. Pomysł okazał się 
dobrą motywacją i jednocześnie roz-
wiązaniem problemu. Wybawcą oka-
zał się Kot. Było to żywe, spójne, dyna-
miczne i zespołowe przestawienie.
P.s.
Sympatyczna scena z poduszkami  
z nadrukowanym kotem.

Marcin Wartalski

zgłosiła się na przesłuchanie. Słoik, któ-
ry nie bardzo wiedział jak „żyć” samot-
nie, wyruszył za nią. Oboje wzięli w nim 
udział, ale żadne nie dostało angażu. 
Był to spektakl o przyjaźni, zrozumieniu 
potrzeb innych i niesieniu bezintere-
sownej pomocy. Dzięki temu Zakrętka 
ze Słoikiem wzięli udział w konkursie 
plastycznym „Garkuch 2022”, na któ-
rym Zakrętka otrzymała główną na-
grodę. Stała z koszykiem wiklinowym  
w ręku i stetoskopem. Był to według 
Niej: „wyraz protestu artystycznego 
– NIE, żeby nie postrzegać jej jako na-
krętki”. W ten sposób zrealizowała swo-

je marzenie i stała się kimś – artystką. 
To wydarzenie dało impuls do poszuki-
wania marzeń przez innych, np. kompu-
terowa Mysz przewodowa chciała być 
„myszą bezprzewodową”. Sympatycz-
nie zagrane. Przyjemne w oglądaniu 
i konsumowaniu gry aktorskiej. Z pro-
stym przesłaniem: „marzenia są w nas” 
i żeby się mogły zrealizować musimy 
„coś zrobić”, bo same się nie zrealizują. 
A „co to” ma być? Na to pytanie każdy  
z nas musi sobie odpowiedzieć sam.
P.s.
Aktorzy wypowiadali kwestie za cicho.

Marcin Wartalski

O Królewnie

Kon-
sekwencja

Marzenia są w nas, Teatr „Świetlik”, Lyski

Bajka o Królewnie co spać nie chciała, Teatr Dziecięcy „Piknokio”, Legnica
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ŻÓŁTODZIUB

Idealna lekcja

Spektakl Teatru „Żółtodziób” z Fundacji „Przestrzeń” z Białegostoku rozpoczął się 
od słów: „Pobawmy się w pytania! Razem je wymyślamy i razem odpowiadamy!”. 
Zgrany, przyjemny w oglądaniu, bardzo młody Zespół. Widać było radość wyko-
nawców z bycia na scenie. Dobre tempo, ciekawe pomysły realizacyjne, np.: w sce-
nie z użyciem wyrazów dźwiękonaśladowczych. Gdy w etiudzie zbiorowej aktorzy 
wypowiadali tekst: „Puk, Puk!” jednocześnie uderzali czarnymi doniczkami o scenę. 
Otrzymywali w ten sposób wzmocnienie głosowe. Był to interesujący zabieg sce-
niczny. Podobnie jak podzielenie wiersza Jana Brzechwy „Żuraw i Czapla” na dwie 
opozycyjne grupy. Jedna ilustrowała opowieść o Czapli, druga o Żurawiu. Gdyby 
tak prezentowano poezję na lekcjach języka polskiego, byłoby idealnie! Tytułowy 
Quiz: „Julek czy Janek?” podobał się publiczności. Widzowie prześcigali się w udzie-
laniu odpowiedzi; czy zobaczyli ilustrację sceniczną wiersza Juliana Tuwima czy 
Jana Brzechwy. Jedyny taki spektakl na tegorocznej Dziatwie, w którym Publiczność 
była integralną częścią przedstawienia.
P.s.
Zespół wiedział kiedy skończyć widowisko. Trwało tyle, ile powinno. Odważnie gra-
ne. Dziękuję.

Marcin Wartalski

ETNA

Plener w sali

Teatr ETNA z Centrum Kultury w Pia-
secznie zaprezentował „Don Kichota” 
– najbardziej wielobarwne przedsta-
wienie na Festiwalu. Żywe barwy kostiu-
mów, piękne elementy scenograficzne. 
Dynamiczny i dobrze zagrany spektakl, 
pełen uroku. Scena z wiatrakiem spo-
wodowała okrzyki „WOW” na widow-
ni. Niesamowita była również scena  
z „tańczącymi książkami”. Plastyczne  
i realizacyjne ciacho. Choreografia i mu- 
zyka tworzyły płynną narrację. Docenić 
w tym widowisku trzeba wysiłek realiza-
cyjny wykonawców oraz „wylany pot”. 
Mimo dynamiki, którą prezentowali 
aktorzy na scenie nie było widać po 
nich zmęczenia. Miało się wrażenie, że 
nie dotyczą ich prawa fizyki. Lekkość i 
urok bycia aktorów na scenie był godny 
naśladowania. Rewelacyjny pomysł na 
wykorzystanie prześcieradła! Po tańcu 
Praczek, gdzie rekwizyt został pięknie 
ograny, w następnej scenie – przeście-
radło było już stołem, przy którym jadł 
główny bohater. Do tego wszystkiego 
trzeba dodać świadomość przestrzeni 
scenicznej, w której poruszali się wyko-
nawcy. Bowiem Aktorka po prawej stro-
nie stołu, która grała jedną z nóg, lekko 
przesunęła się do przodu, żeby Don  
Kichot mógł przejść za nią, bo na scenie 
nie było miejsca. Gdy on przeszedł Ona 
wróciła na swoje miejsce. Dziewczyna 
zrobiła to w sposób lekki i niezauważal-
ny dla większości widowni. I po takich 
działaniach można poznać wybitne ak-
torstwo! Ukłony były profesjonalne!

P.s.
Skrócie scenę „spadania” głównego 
bohatera z drabiny. Czy po pasowa-
niu na rycerza Sancho Pansa, musi 
być wciągany za rękę w kulisy? Plener  
w sali piękny i świetnie zagrany. Mie-
liście mniej miejsca do realizacji a nie 
było tego widać na scenie. Super!

Zagadka dla Dziatwowiczów
Czy wiecie w jakim spektaklu na Festi-
walu grali jeszcze aktorzy z tego spek-
taklu? Dodam, że nie był to jedyny taki 
przypadek.

Marcin Wartalski

i d e a l n a  l e k c j a
Plener 
w sali

Don Kichot, Teatr „Etna”, 
Piaseczno

Janek kontra Julek, Teatr „Żółtodziób”, Białystok
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GROSZKI

Bez telefonu

Przedspektakl o pirackiej przygodzie 
Teatru „Groszki” z Mysłowickiego 
Ośrodka Kultury rozpoczął się już 
podczas wchodzenia widowni na 
salę. Na scenie widzieliśmy: dwie bia-
łe ławki, dwie Dziewczyny siedzące 
na jednej z nich. Nad nimi przewie-
szony był sznurek, na którym suszyło 
się pranie – koszule w marynarskim 
wzorze. Sugerowały one tytuł spek-
taklu. „Piraci”. Warto zaznaczyć, ze 
Dziewczyny świetne poradziły sobie 
z „zapełnianiem się” krzesełek. Były 
naturalne i konsekwentnie odgrywały 
swoje role: Dziewczyn z podwórka.
Widowisko rozpoczęło się od wjazdu 
na scenę chłopaka na hulajnodze  
i dzwonka telefonicznego Noki, zagra-
nego na pianinie (ciekawy pomysł). 
Szybko okazało się, że gromada dzie-
ci z „placu zabaw” miała „dzień bez 
telefonu”. Był to dla nich prawdziwy 
dramat, mówiły: „Cierpię na depre-
sję samopoczuciową”, „Jesteśmy 
nieszczęśliwe, bo nie mamy telefonu 
i musimy być grzeczne i (…) poważ-
ne”. Na szczęście dzieci szybko zna-
lazły rozwiązanie tej sytuacji. Zaczęły 
bawić się w chowanego, rozmawiały 

Bez telefonu
o swoich marzeniach i tajemnicach, 
np.: jedno z nich zgubiło pluszowego 
misia w parku, kilkoro miało chore 
babcie. Nie zabrakło pośród tej we-
sołej ferajny, „kujonki klasowej”, która 
miała natychmiastową, encyklope-
dyczną odpowiedź na każde trudne 
słowo. „Depresja” to… „Homon” to…. 
Itd. W pewnym momencie nasi milu-
sińscy wypłynęli w „podróż na koniec 
świata” i rozpoczęli zabawę w tytuło-
wych „Piratów”. Śmieszna była scena 
kłótni o to, kto zostanie kapitanem. 
Jedna z Dziewczyn zapytała: „Dla-
czego tak krzyczysz?”, na co odpowie-
działa jej filigranowa Dziewczynka: 
„Jak krzyczę to jestem straszniejsza!”. 
Ten krótki dialog pokazał, że dzieci 
naśladują dorosłych, którzy, gdy chcą 
być „mądrzejsi” i „poważniejsi” – to 
głośno krzyczą. Zresztą nie było to 
jedyne naśladowanie dużych, przez 
małych ludzi.
Dobrze prowadzeni aktorzy wiedzie-
li jakie zadania mają do wykonania. 
Grali lekko, słuchali siebie nawzajem 
i byli prawdziwi w swoich intencjach 
na scenie. Miało się wrażenie, że ob-
serwujemy zabawę dzieci na placu 

zabaw, że podpatrujemy ich: zacho-
wania, problemy, bycie ze sobą i wza-
jemne relacje.
Ilustracje muzyczne, z muzyką gra-
ną na „żywo”, wspaniale były wkom-
ponowane w całe przedstawienie. 
Czysto śpiewane piosenki budowały 
tempo i dynamikę widowiska. Na 
uwagę zasługuje scenografia i płyn-
ność realizacyjna w wykorzystywaniu 
rekwizytów. Na przykład ławka zmie-
niła się: w dziób statku, innym razem 
po animowaniu „masztu” przez jed-
nego z aktorów, widzieliśmy statek 
podpływający do bezludnej wyspy. 
Jednocześnie delikatne przechylanie 
masztu symbolicznie i jednoznacznie 
sugerowało bezwietrzną pogodę na 
morzu.
Był to spektakl o tym, że dzieci naj-
lepiej bawią się bez dorosłych. Przed-
stawienie z radosnym przesłaniem: 
dzieciństwo mamy tylko raz i dobrze 
trzeba wykorzystać ten czas. Dosko-
nałą zabawę przerwała proza życia, 
pokrzykiwania rodziców: „Obiad!”.
Widowisko smaczne, palce lizać! Bar-
dzo podobało się publiczności!

Marcin Wartalski

Piraci, Teatr „Groszki”, Mysłowice
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SZYDEŁKO

Dmuchanie balonu

Gong ze sceny i zaczęło się przedsta-
wienie Teatru „Szydełko” z Wodzisław-
skiego Centrum Kultury. 
Na niebiesko oświetlonej scenie po-
jawiło się czterech małych chłopców  
z: piłką nożną, samolotem, procą, kijem. 
Każdy z nich bawił się swoim gadżetem 
i w pewnym momencie rozpoczęli oni 
rozmowę o płci pięknej: „U mnie same 
dziewczyny”, „U mnie same koniary. 
Fuj!”, „Ani jednej ładnej”, „Chłopaki! 
Jesteśmy straceni!”. I w tym momencie 
na scenie pojawiło się 14 dziewczyn. Je-
den z nich tak to podsumował: „Ja się 
boję”.
Było to zabawne przedstawienie. Co 
chwilę słychać było salwy śmiechu na 
widowni. Dobrze zagrany. Czwórka 
chłopaków wręcz genialna. Prawi-
dłowo podawany tekst, połączony ze 
świadomym byciem na scenie, wciągał  
w opowieść. Scena z nadmuchiwaniem 
balonu była świetna i sprawnie zreali-
zowana. Widzieliśmy 14 dziewczyn 
stojących w kole, które trzymały białą 
taśmę, gdy cofały się ze środka koła na 
zewnątrz robiły „wdech” i w ten sposób 
balon był nadmuchiwany. W następ-
nych scenach taśma była: gumą do ska-

DAR

Ewa

Jako ostatnia w konkursie 43. Dzia-
twy wystąpiła Grupa Teatralna „Dar” 
z Młodzieżowego Centrum Kultury w 
Legnicy. Wyjściowym materiałem lite-
rackim do przedstawienia był wiersz 
„Ewa” Juliana Tuwima i na jego kanwie 
zrealizowano spektakl. Był grany przez: 
dwie, młode, zdolne dziewczyny. Grupa 
wykorzystała w spektaklu elementy te-
atru: słowa, gestu i cieni (sceny za roz-
wieszonymi na scenie białymi tiulami). 
Zaczął się on od słów J. Tuwima: 
 „Zaczęło się to dawno, dawno, 
 Najdawniej jak pamięć sięga, 
 Tam, skąd bierze początek 
 Rodzaju ludzkiego księga” 
czyli od wypędzenia Adama i Ewy  
z Raju. Następnie widzieliśmy różne sce-
niczne warianty z życia młodych kobiet, 
np.: wizyta u krawcowej, wspólne plot-
kowanie, „rozmowę” z Bogiem. Dwie 
rzeczywistości: biblijna i współczesna 
przeplatały się ze sobą. Podczas spek-
taklu trudno było nadążyć za narracją 
i poskładać fakty. Widz został „zmu- 

szony” po spektaklu do szukania klucza, 
do niego. O czym był? O poszukiwaniu 
kobiecości, ale bardziej stawiałbym na 
przedstawienie o samoakceptacji.

kania, ławką, „barierką”. Miała wiele 
zaskakujących zastosowań. Obserwo-
waliśmy świat dziewczyn i chłopaków. 
Budowane przez nich relacje w szkole, 
wzajemne uprzedzenia i powielane 
przez obie płcie – wielowiekowe stereo-
typy. Dziewczyny mówiły, np.: o „bab-
skiej solidarności”, „beznadziejności  
facetów”, o tym, że są „leniwi”, że „nie 
da się z nimi gadać”, itd. Chłopaki  
o: „kłótliwości” i „plotkowaniu” dziew-
czyn, ich niekomunikatywności, bo oni 
muszą „domyślać” się, co one chcą. 
Słowem był to, w dużym uproszczeniu, 
spektakl o próżności kobiet i realizmie 

mężczyzn. Zapamiętam z niego: 4 chło-
paków, scenę w toalecie (była super zre-
alizowana, wykorzystane w niej drew-
niane ramki robiły robotę, a Dziewczyny 
były w tej scenie lepsze od Chłopaków), 
i scenę w szkole (ogrom dekoracji i wy-
konanie aktorskie sprawił, że byliśmy 
na lekcjach w roli wizytatorów).
P.s.
Przez wnoszenie i wynoszenie scenogra-
fii, brawa były niemrawe. Gdyby trwało 
to krócej, byłoby idealnie. Pokazaliście 
w scenach: z dmuchaniem balonu i toa-
lecie, że potraficie zrobić coś z niczego.
Dziękuję.

Marcin Wartalski

P.s.
Dziękuję Weronice i Milenie za rozmo-
wę. Chętnie zobaczę Waszą kolejną 
pracę.

Marcin Wartalski

Dmuchanie 
balonu

EWA

Paskuda, Dziecięcy Teatr „Szydełko”, Wodzisław Śląski

Ewa, Grupa Teatralna „Dar”, Legnica
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Adresatem tegorocznych teatral-
nych zajęć dla dzieci i młodzieży 
byli członkowie Zespołów uczest-
niczących w konkursie 43. OTFM 
„Dziatwa 2022”. Podzieleni na gru-
py wzięli udział w 7 propozycjach 
przygotowanych przez Organizato-
rów.

WARSZTATY
DLA MŁODZIEŻY

„Efektywna próba aktorska”.

Prowadziła je jurorka Katarzyna Żuk. 
Celem spotkania było przekazanie 
wiedzy teoretycznej i praktycznej o 
przeprowadzeniu efektywnej próby 
z dziećmi i młodzieżą podczas reali-
zacji spektaklu. Omówiono na nim 
optymalny schemat próby aktor-
skiej i realizowano go w praktyce. 
Warsztat dotyczył następujących 
zagadnień: rozgrzewki aktorskiej 
(fizycznej, oddechowej, dykcyjnej, 
emisyjnej), ćwiczeń: rozluźniających 
i „na koncentrację” przed wykony-
waniem zadań aktorskich. Podczas 
zajęć wykorzystywano elementy z 
form teatru improwizacji, które po-
głębiały relacje: nauczyciel – uczeń. 
Pojawiły się też ćwiczenia wspoma-
gające precyzyjny kontakt reżysera 
z aktorem w pracy scenicznej. Prze-
wodnimi tematami tej części spotka-
nia były: intencja, emocja, interpre-
tacja, kreacja. Znalazł się również 
czas na: ćwiczenia relaksacyjne i 
wyciszające, które były niezbędne 
do regeneracji po intensywnej pra-
cy warsztatowej.

DLA DZIECI

„Mały teatr wielkich spraw”.

Prowadził je aktor, reżyser, pedagog, 
absolwent wydziału aktorskiego 
PWSFTviT w Łodzi – Adam Łoniew-
ski oraz współpracownik teatrów 
offowych i alternatywnych. Zajęcia 
ukierunkowane były na zdobycie 
nowych narzędzi, które w przyszło-
ści mogą być wykorzystanie przy 
pisaniu scenariusza „na scenie”  
i w prowadzeniu prób. Zastosowa-
no w nim różne techniki: improwi-
zację teatralną, „technikę impulsu 
aktorskiego”, „metodę aktorską  
A. Czechowa” i techniki „pobudza-
nia i rozwoju kreatywności” M. Min-
dell. Uczestnicy „wchodzili” w świat 
zdarzeń teatralnych, które przeno-
siły ich: intuicje, pomysły i doświad-
czenia „z głowy na scenę”. Warsztat 
zawierał również elementy psycho-
dramy, która w przyszłości ma być 
skutecznym narzędziem pracy nad 
tematem spektaklu i impulsem do 
rozwiązywania „teatralnych proble-
mów scenicznych”.

„Motanki słowiańskie – lalki do-
brych życzeń”.

Prowadziła je: Olga Legczylina. 
Warsztaty składały się z dwóch 
części: tworzenia „Lalki Motanki”  
z omówieniem jej funkcji w kultu-
rze słowiańskiej oraz możliwości 
wykorzystania, jej jako przedmiotu 
gry aktorskiej. W zajęcia „wplecio-
no” symbole Słowian, ich znaczenie  
i funkcje.

„Bajki, Baśnie, Opowieści” (2 warsz-
taty).
Prowadził je juror Michał Malinow-
ski. Były to zajęcia z cyklu „Bajkowy 
świat” prezentujące bajki z róż-
nych części świata. Dzieci aktywnie 
uczestniczyły w opowiadaniu bajek. 
Wydawały odgłosy, imitowały baj-
kowe postaci, angażowały się ca-
łym swoim ciałem w opowieść.

„Storytelling – forma animacji sce-
nicznej".

Prowadził je Konrad Dzięcielewski, 
który pisał scenariusze i budował 
koncepcje Parków rozrywki w Pol-
sce. Od 2012 roku prowadzi „Park 
Skrzacich Opowieści Figur i Eks-
pozycji” w Chociszewie. Podczas 
43. Dziatwy wykorzystał Mitologię 
słowiańską. Uczył jak opowiadać, 
modulować głosem, szokować i ak-
tywizować słuchaczy podczas budo-
wania historii narracyjnej. Uczestni-
cy jego zajęć próbowali swoich sił  
w praktycznym działaniu.

DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

„Plan Filmowy”.

Był to warsztat integracyjny. Uczest-
nicy występowali w improwizowa-
nych scenach aktorskich do muzyki 
filmowej. Podzielono ich na kilku lub 
kilkunastoosobowe zespoły, które 
w drodze losowania otrzymywały 
tytuł filmu z charakterystycznym 
motywem muzycznym. Zadaniem 
wylosowanych grup było odegra-
nie sceny do niego. Po zakończeniu 
zmagań improwizacyjnych zapło-
nęło ognisko. Były: pląsy i pieczone 
kiełbaski.

POSPEKTAKLOWE OMÓWIENIA

Jurorzy wraz z dorosłymi realiza-
torami spektakli, po każdym dniu 
festiwalowych zmagań, prowadzili 
warsztatowe rozmowy na temat 
obejrzanych przedstawień. Dotyczy-
ły one m.in.: koncepcji scenograficz-
nych, rodzajów i form prezentowa-
nych widowisk; intencji aktorskich  
i relacji pomiędzy wykonawcami, ar-
tykulacji słowa i poszukiwaniu orygi-
nalnych ilustracji muzycznych oraz 
skrótów scenariuszowych. Warto  
z nich zapamiętać jedno zdanie: 
„teatr jest ważny, gdy niesie ze sobą 
jakieś przesłanie”. A tych na tego-
rocznej Dziatwie nie brakowało.

WARSZTATY 
i POSPEKTAKLOWE 
OMÓWIENIA
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43. Ogólnopolski Festiwal Teatru 
Młodych DZIATWA odbywa się 

w ramach
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finałl  z werdyktem
Po zakończeniu konkursu 43. Dziatwy 
Zespoły biorące w niej udział zaprezento-
wały mini etiudy teatralne na placu przed 
CEK „na Żubardzkiej” fili MSK w Łodzi. 
Całość działań koordynował Teatr „na 
Kwadracie”. Po autoprezentacjach po-
szczególnych Grup rozpoczęły się zaba-
wy animacyjne z ich udziałem. Po tym ra-
dosnym, kolorowym i gwarnym działaniu 
wszyscy powrócili do sali teatralnej. Kata-
rzyna Żuk zabrała głos: „Serce rośnie jak 
realizujecie się na scenie”, Jadwiga Sąciń-
ska dodała: „Jesteście znawcami teatru  
i jesteście wspaniałą publicznością”,  
a Michał Malinowski zakończył: „Dzię-
kuję, za to, co mogłem przeżyć. To był 
magiczny czas”. W imieniu organizato-
rów wystąpiła zastępca dyrektora MSK  
w Łodzi, Monika Tabowska. Podziękowa-
ła: uczestnikom i instruktorom „za fanta-
styczne emocje”. Pracownikom MSK za 
pracę, której nie było widać przy orga-
nizacji Festiwalu. Szczególnie wyróżniła 
troje z nich: Monikę Kamieńską, Beatę 
Pancerną-Wójcik oraz Marka Stolińskie-
go. Podkreśliła również, że „teatr połączył 
wszystkich uczestników Dziatwy” w Ło-
dzi. Następnie rozpoczęło się wręczanie 
dyplomów i na koniec odczytano wyniki 
konkursu:

„Protokół z posiedzenia Rady Artystycz-
nej – Jury 43. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Teatru Młodych DZIATWA 2022:

„Zgodnie z regulaminem 43. Dziatwy 
organizowanej w ramach Festiwalu Kre-
atywności Młodych przez Miejską Strefę 
Kultury w Łodzi zespoły, których spekta-
kle zostały zakwalifikowane do udziału w 
Festiwalu są laureatami i otrzymują na-
grody finansowe w wysokości 400,00 zł.
Ponadto Rada Artystyczna – Jury w skła-
dzie: Jadwiga Sącińska, Katarzyna Żuk, 
Michał Malinowski;

po obejrzeniu 17 spektakli w dniach 4 -7 
października, podczas posiedzenia w dniu 
7 października 2022 roku, postanowiło 
przyznać:

I NAGRODĘ
Teatrowi „Tu i Tam” z Zielonej Góry za 
przedstawienie „Jaś i Małgosia czyli gli-
niane serca”.

II NAGRODY
Alicji Wojnarowskiej z Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Dębicy za przedstawienie 
„Oddech”.
Teatrowi Dziecięcemu „Pinokio” z Mło-
dzieżowego Centrum Kultury w Legnicy 
za przedstawienie „Bajka o królewnie co 
spać nie chciała”.

III NAGRODĘ
Studiu Teatralnemu Młodych ze Staro-
miejskiego Centrum Kultury Młodzieży w 
Krakowie 
za przedstawienie „Królowa chłodu”.

DWIE RÓWNORZĘDNE NAGRODY 
„Trendy 2022”
Dziecięcej Grupie Teatru CHOREA z Łodzi 
za spektakl „Sklep z dobrym humorem” 
za nieszablonowe i skuteczne podejście 
do procesu twórczego.
Teatrowi „Na Chwilę” ze Strefy Plastyki 
w Piasecznie za przedstawienie „Żółwie 
i wrony”.

NAGRODĘ ZA OSOBOWOŚĆ 
SCENICZNĄ
Mateuszowi Krawczykowi,
Kamilowi Stefaniakowi,
Janowi Kubicy,
Tymoteuszowi Sokołowskiemu; 
za niezwykłe kreacje aktorskie w przed-
stawieniu „Paskuda” Dziecięcego Teatru 
„Szydełko” z Wodzisławskiego Centrum 
Kultury w Wodzisławiu Śląskim”.

Po odczytaniu werdyktu Monika Kamień-
ska zakończyła Festiwal następującymi 
słowami: „Bardzo dziękujemy za udział  
i gratulujemy laureatom. 43. Dziatwę 
możemy uznać za zakończoną. Do zoba-
czenia za rok”.

Patronat medialny


