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Trzydziesta siódma DZIATWA wystartowała muzykalnie! Wszyscy zajęli swoje miejsca w gorącej i wyciemnionej 
sali w oczekiwaniu na... no właśnie: na co? Festiwal przecież rozpoczął się już poza murami Bałuckiego Ośrodka 
Kultury – rozbiegane i roześmiane dzieci na placu przed budynkiem obwieszczały wszystkim przypadkowym 
przechodniom, że DZIATWĘ czas zacząć! Kiedy człowiek powoli wspina się po schodach, a później stara się 
odnaleźć w rozkrzyczanym i wesołym tłumie młodych aktorów, trudno nie oddać się tej atmosferze karnawału. 
Ten szalony wielogłos doskonale oddaje charakter tegorocznej edycji, która poświęcona jest muzyce. Kiedy już 
emocje nieco opadły, a tłum wypełnił całą salę po brzegi, mogliśmy przystąpić do oficjalnej inauguracji. Powitał 
nas Dyrygent wraz ze swoją koleżanką ‒ Wariacją, którzy nie pozwolili, aby ten fantastyczny entuzjazm zgasł. 
Zostaliśmy wciągnięci do wspólnej rytmicznej zabawy muzycznej – podzieleni na dwa zespoły śpiewaliśmy oraz 
klaskaliśmy w rytm – wszystko pod kontrolą roześmianej Wariacji. Dyrygent mógł tylko przyglądać się z boku  
i asystować swojej koleżance, która przejęła całe widowisko. Ze swojej abstrakcyjnej partytury dyktowała ko-
lejne rytmiczne dźwięki i kontynuowała grę z uszczęśliwioną publicznością. Ta chwila nieposkromionej zaba-
wy musiała wkrótce ustąpić formalnej części inauguracji (mimo to wciąż muzykalnej!). Dyrektor Bałuckiego 
Ośrodka Kultury w Łodzi, gospodarza festiwalu ‒ Bogumił Miłosz Woźniakowski ‒ po paru ciepłych słowach 
powitania, oficjalnie zaprosił do otwarcia tegorocznej DZIATWY. Przyszedł czas na symboliczne przecięcie szar-
fy, którą stanowiła  tym razem ‒ stosownie do okoliczności ‒ wstęgowa pięciolinia. Zacne Gremium Włodarzy 
DZIATWY, przywiedzione przez Hannę Jastrzębską-Gzellę, jej artystyczną przewodniczkę, uroczyście dokonało 
ceremonii otwarcia. 37. Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych DZIATWA stał się faktem! 
Teraz to także my, widzowie, musimy podjąć i strzec tę rozkołysaną muzyczną energię, aby radość pierwszego 
dnia nie opuściła nas już do  końca festiwalu.

                                                                                                       Sebastian

T e l e f o n y
Biuro Organizacyjne 602 366 978; 514 620 614
Dyrektor BOK 504 639 726
BOK „Lutnia” 42 652 62 27
BOK „Na Żubardzkiej” 42 651 67 47
Bałucki Ośrodek Kultury 42 651 50 30
Redakcja 42 651 52 34

Miałam w tym roku przyjemność kwa-
lifikować ‒ wraz z moimi wyśmienitymi 
Kolegami ‒ przedstawienia do DZIA-
TWY. Obejrzeliśmy ich naprawdę wie-
le i chciałabym podzielić się z Wami 
pewną refleksją.
 Teatr jest wolnością, spotkaniem, 
obecnością, doświadczeniem, wymia-
ną, poszukiwaniem, odnajdywaniem, 
gubieniem i wieloma innymi rzecza-
mi. W Waszych przedstawieniach to 
wszystko jest spełnione w mniejszym 
lub większym stopniu. Jesteście prze-
bogaci, bo macie laboratorium do 
przeprowadzania eksperymentów nad 
tym, kim być można, kim być warto, 
jak być z innymi, o co warto się bić,  
a co można sobie darować. Możecie  
w bezpiecznej czasoprzestrzeni przy-
mierzać różne skóry, przekonania, 
emocje, zachowania i decydować, któ-
re na/w Was dobrze leżą, a które są 
szyte na cudzą miarę. 
 W tym roku tematem przewodnim 
jest muzyka. To bardzo „trudny w ob-
słudze” element teatralnej łamigłówki. 
Często dorzuca się go na koniec, tro-
chę niedbale. Chciałabym napomknąć 
o dwóch sprawach.
 Wyobraźcie sobie takie sytuacje:
1. Ona i on. Pierwsza randka. Spo-
tykają się w „przeromantycznych” 
okolicznościach przyrody. Dajmy na 
to ‒ parkowa aleja pełna czerwonych 
róż. Dorzućmy do tego zachód słońca  
i słowika, a co. Idą. Patrzą sobie w oczy, 
szepczą czułe słówka. Wtem, znikąd 
pojawia się melodia. Rota.
2. Grupa młodych żołnierzy. Okopy. 
Kolejna noc daleko od domu, w zim-
nym, ciemnym, nieprzyjaznym i niebez-
piecznym miejscu. Może dziś zginą? 
Rozmawiają o tym, że się boją, że chcą 
do domu, że to nie ich wojna. Jeden z 
nich wyciąga małe radyjko, kręci gałką 
i udaje im się usłyszeć muzykę. Wlazł 
kotek na płotek.
 Te dwa przykłady pokazują absur-
dalne użycie znanych motywów mu-
zycznych, które diametralnie zmienia-
ją sens sceny. Jeśli do tych obrazków 
podstawicie inne utwory, cała historia 
będzie o czymś innym. W przedsta-
wieniu każdą emocję, słowo, napięcie 
można podkreślić lub osłabić muzyką. 
Odrzućcie oczywiste wybory. Można 
się skradać w rytm czegoś innego niż 
Różowa Pantera, a gonić kogoś w ryt-
mie innym niż Benny Hill. Bawcie się 
muzyką. Bierzcie na warsztat jedną 
scenę i spójrzcie co z nią robią różne 

utwory muzyczne.  Eksperymentujcie. 
Potraficie stwarzać niezwykłe, niesa-
mowite, magiczne światy, budować 
postacie od fundamentów po dym  
z komina. Jesteście zdolni krok po kro-
ku kreować role, zmieniać się w Panią 
Dulską, Smutnego Zająca, Hamle-
ta, Małego Księcia, Mamę, Poświatę 
Księżyca itd. Często współtworzycie 
scenariusze, piszecie je na scenie, 
czasem są wśród Was autorzy całych 
scenariuszy. Regularnie projektujecie  
i szyjecie kostiumy, budujecie scenogra-
fię, opracowujecie plastycznie ‒ wraz z 
instruktorami ‒ całe przedstawienia. 
Umiecie uwierzyć w to, że możecie, że 
potraficie być aktorami, scenografami, 
scenarzystami. Dlaczego zatem nie 
ma w Was wiary, że dacie radę samo-
dzielnie stworzyć muzykę? Zaśpiewać, 
zagrać na prostych instrumentach ‒ 
jak grzechotki, trójkąty, bębenki itp.? 
Kto Wam powiedział, że to zbyt trudne, 
że nie podołacie? W Waszych instruk-
torach też brak wiary, że to udźwigną? 
Skąd przekonanie, że lepiej dorzucić 
coś z taśmy niż zrobić własną muzykę 
prostymi środkami? Od lat te pytania 
nie dają mi spokoju. Instruktorzy, któ-
rzy potrafią ogarnąć przedstawienie 
myślą i planem od A do... Y ‒ bo bar-
dzo często uciekają właśnie od muzyki. 
Może warto zastanowić się, skąd ta 
niechęć do pracy nad tym rodzajem 
znaku teatralnego? Dlaczego właśnie 
w tym obszarze pojawia się poczucie 
braku kompetencji? Muzykować może 
przecież każdy. Tworzenie muzyki to 
jedna z najbardziej naturalnych form 
wyrazu! Płyta czy pendrive z gotowym 
zestawem „kawałków” zabiera Wam 
cały świat doświadczania, poszukiwa-
nia i tworzenia. 
To oczywiście Wasza praca i Wasze 
decyzje. Chciałabym Was jedynie za-
chęcić do eksperymentu. Do tego, 
żeby odłożyć na bok lęki, myśli o tym, 
że nie potraficie, nie wiecie jak i żeby 
spróbować. Przynieść na zajęcia prze-
szkadzajki, patyki, butelki z grochem, 
garnki, trepy, grzechotki, cokolwiek, 
co wydaje dźwięki i spróbować się tym 
pobawić, poszukać. Może się okazać, 
że drzemie w Was orkiestra, może 
kapela podwórkowa, może rytmiczne 
bestie, a może okaże się, że najlepiej 
zagra cisza. Niczym nie ryzykujecie. 
Może tegoroczne warsztaty będą oka-
zją do nabrania śmiałości. Tego życzę.
                                                                                                                                    

Joanna
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Wojna to trudny temat, zwłaszcza dla młodego 
pokolenia. Wiele dorosłych osób ma problem  
z tym, czy warto podejmować rozmowę z dziec-
kiem dotyczącą tego tragicznego okresu. Boją się, 
że będzie to dla niego niezrozumiałe lub może 
stać się dotkliwym doświadczeniem. Wątpliwości 
te rozwiewa spektakl Kitty w wykonaniu aktorów 
z Teatru „Z jednej gliny” z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Bolesławcu. Pełna emocji, wzruszająca 
historia o żydowskich dzieciach pokazuje, że dzi-
siejsza młodzież jest bardzo dojrzała i potrafi mó-
wić o wojnie w sposób odpowiedzialny i mądry. 
Kitty to nazwa dziennika. Zostały zapisane w nim 
fragmenty życia młodych Żydów. Dziś mamy już 
coraz mniej żywych świadków wojny, z którymi 
możemy porozmawiać. Pozostają nam tylko fo-
tografie, dzienniki i inne dokumenty. Jak mówi 
jedna z bohaterek: „ważniejsze są wspomnienia 
niż sukienki”, które pakowane w kartonowe wa-
lizki zostaną im odebrane i zniszczone. Podczas 
spektaklu wyświetlane są fotografie jego zatrzy-
manych kadrów, które stają się wizerunkami 
wszystkich żydowskich dzieci. Najdłużej pozostało 
w mojej pamięci zdjęcie przedstawiające grupę 
osób, spośród których jedna dziewczynka jest od-
wrócona. Komentując to zdjęcie, pozwolę sobie 
przywołać słowa bohaterów tego przedstawienia: 
„Kto nas Żydów uczynił innymi?”.
Scenografia, choć minimalistyczna – trzy białe 
papierowe prostokąty – posiada głęboki sens. 
Zsuwane i rozdzielane elementy są jak fragmenty 
wszystkich wspomnień zapisanych na stronach 
dziennika, które tworzą jedną przejmującą hi-
storię. 
Wojna staje się w życiu młodych przeszkodą. Nie 
mogą chodzić do szkoły, teatru; nie mogą opuścić 
kryjówki i bawić się swobodnie z innymi dziećmi. 
Sytuacja zmusza ich do zachowywania się w spo-
sób bardzo odpowiedzialny. Zabrani spod opieki 
rodziców muszą walczyć o przetrwanie. Mimo 
zniewolenia nie zatracili sensu życia. Widać  
w nich radość i siłę. Tęsknią oczywiście za ode-
braną wolnością i szczęściem, czego wyrazem 
jest zabawa w teatr lalek i przedstawienie na sce-
nie (za pomocą chwytu „teatru w teatrze”) historii 
królewny, której zostaje zabrana korona i klucz – 
symbole szczęścia. 
Nie sposób nie wspomnieć o najważniejszej sce-
nie tego przedstawienia. Gdy bohaterowie spo-
żywają posiłek, ukazuje się zdjęcie dziewczynki 
jedzącej duży pączek. Problem głodu podczas 
wojny jest dla nas nieuchwytny. Najedzonemu 
człowiekowi trudno jest postawić się w sytuacji 
głodnego i zrozumieć jego cierpienie. 
Na ogromne brawa zasługuje cały zespół aktor-
ski! Udźwignęliście tak trudny temat, a przy tym 
pokazaliście jak znakomity tworzycie zespół. Te-
atr zawodowy nie powstydziłby się umieścić Wasz 
spektakl Kitty w swoim repertuarze.

Wiktor 

Koło Teatralne „Pajacyk” z Wieruszowskiego 
Domu Kultury rozbawiło mnie dziś do łez. 
Spektakl Mimo wszystko miał w sobie to, 
co powinna mieć dobra farsa: niebanalne 
zwroty akcji, komizm i charakterystycznych 
bohaterów. Sama historia wydaje się prosta.  
W metropolii zapanował wirus, którym zara-
żają się kolejni mieszkańcy. Trwają poszukiwa-
nia winnego roznoszącego zarazę. Kiedy oka-
zuje się nim Kasia ‒ wszyscy przyjaciele się od 
niej odsuwają. Nawet jej mama jest na nią zła 
i wstydzi się pokazać z nią w parku. 
Jestem pod ogromnym wrażeniem kreatyw-
ności zespołu! Nie wiem czy wpadłabym na 
pomysł by czajnik „zagrał” pieska, a konew-
ka ‒ odkurzacz. Aktorzy w nietypowy sposób 
wykorzystali przedmioty codziennego użytku. 
Zamiast zwykłych rekwizytów oglądaliśmy 
symbole codziennych przedmiotów. Nawet w 
dorosłych teatrach rzadko widzi się coś tak sil-
nie działającego na wyobraźnię. Dodatkowo 
urządzenia te skojarzyły mi się ze sterylnością 
i czystością tego miasta. Każda postać była 
taka sama, co podkreślały nawet kostiumy, 
które były bardzo do siebie zbliżone. Jedynie 
Kasia wyłamywała się ze z góry przyjętego 
schematu. Dopuściła do siebie wirusa zwane-

go szaleństwem i improwizacją. Reszta bardzo 
broniła się przed takim stanem, zachowując 
wszystko pod kontrolą. Każda rodzina w mie-
ście powielała zachowania sąsiedniej. Tylko 
Kasia okazała się znakiem oryginalności i in-
dywidualności. Udowodniła, że nie trzeba być 
takim jak wszyscy, by stać się wyjątkowym. 
Mocnym punktem spektaklu była gra zespoło-
wa. Widać było, że grupa jest bardzo zgrana. 
W scenach zbiorowych wyglądali jak jedno 
ciało, jeden świetnie grający instrument. Nie-
typowa interpretacja wiersza Jana Brzechwy 
Katar była kolejnym elementem, który zasłu-
guje na pochwałę. Przez moje imię ten wiersz 
prześladował mnie od dzieciństwa, jednak 
dziś został odczarowany! 
Dzięki wspaniałej pracy twórców przedstawie-
nia, aktorzy otrzymali szansę zaprezentowania 
wielu swoich umiejętności. Wprowadzeniem 
do scenicznej historii był na przykład teatr 
cieni ‒ połączony z pantomimą. Gra światła 
i cienia została użyta kilka razy podczas spek-
taklu i za każdym razem zachwycała swoją 
prostotą i subtelnością. Całość sprawiła, że 
dałam się zarazić grupie tym niezwykłym wi-
rusem. Apsik!      

Kasia

„Kitty”, Teatr „Z jednej gliny”, Bolesławiec

Czy Gęś znajdzie sens? 

Teatr KAMELEON, który przyjechał do nas ze Szko-
ły Podstawowej nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie w 
Kutnie, sprawił, że nagle wszystko rozśpiewuje się 
dookoła, a serce rośnie! A niech to gęś kopnie! to 
przykład nad przykłady, jak może wyglądać spek-
takl dla dzieci i młodzieży, zrobiony przez dzieci i 
młodzież. Pomimo, iż tytuł sugeruje, że cała akcja 
będzie rozwijać się dookoła Gęsi, nie można wca-
le powiedzieć, że to wyłącznie Gęś gra tu pierw-
sze skrzypce. Absolutnie każdy bohater, na czele 
z Kogutem ‒ który jako jedyny mówi o tym fakcie 
bez ogródek ‒ ma tu swoje pięć minut. Tak samo 
zachwycają Psy, Kury i Kogut, Pani Zając z dzieć-
mi, dwie Dzikie Gęsi, Lis, Wilk, i tytułowa Gęś. 
Nie można zapomnieć też o Narratorkach, które 
również zasługują na pochwałę. Suma tych pięciu 
minut każdej z postaci układa się w bardzo precy-
zyjnie utkany spektakl, w którym wyraziście daje o 
sobie znać doskonale przemyślany rytm i dynami-
ka. Młodych aktorów należy również pochwalić za 
warsztat aktorski oraz nienaganną dykcję ‒ na-
wet w najdalszych rzędach było wszystko dosko-
nale słychać! Zespół dobrze radzi sobie z tempem 
spektaklu, który przebiega bez zbędnych przerw 
i pauz, nie rozwleka akcji. Wykonawcy wiedzą jak 
podtrzymać napięcie do samego końca. Świetnie 
reagują też na nieprzewidzianą reakcją publicz-
ności, nie wytrąca ich ona z ról, a przecież nigdy 
nie wiadomo, kiedy widownia zacznie się śmiać 
czy klaskać (albo kiedy komuś zacznie nieznośnie 
dzwonić telefon...). Na kolejną pochwałę zasługu-
je ascetyczna, modułowa scenografia oraz kostiu-
my. To bardzo dobry pokaz tego, że less is more 
‒ bawiąc się w wytworną angielszczyznę. 
 Za pierwsze słynne gęsi można bez wątpie-
nia uznać tak zwane „gęsi kapitolińskie”. Rzymski 
Kapitol był jedyną częścią miasta, która oparła się 
najazdowi Galów w 390 roku przed naszą erą (!) 
Sprytni Galowie chcieli zdobyć wzgórze, podcho-
dząc na Kapitol od najbardziej stromej strony. W 
dodatku mieli zamiar zrobić to nocą, kiedy obroń-
cy ‒ umęczeni  walkami ‒ zasnęli. O zbliżaniu się 
wroga ostrzegły gęsi, które były symbolem bogini 
Junony. Dzięki gęsiemu larum atak został odpar-
ty. W uznaniu zasług tych ptaków Rzymianie ob-
nieśli jedną z gęsi w lektyce podczas hucznej pa-
rady. Nasza Gęś z DZIATWY, chociaż ‒ jak sama 
twierdzi ‒ ma depresję, a także zacięcie do filozo-
fowania i poszukiwania we wszystkim sensu, jest 
też bardzo żywiołowa, wygadana i sympatyczna. 
Wprost nie sposób jej nie polubić. Problem gęsi 
polega jednak na czymś zupełnie innym ‒ Gęś z 
góry zakłada, że polubiona zostać nie może. Jest 
jedyną Gęsią w kurniku; od razu da się zauwa-
żyć, że nawet kiedy spotyka dwie inne Gęsi nie 
umie znaleźć z nimi wspólnego języka. Teatr uczy 
jednak przewrotności z dobrym zakończeniem i 
pokazuje, że nawet przyjaźń międzygatunkowa 
jest możliwa.
 Gęś mająca poetycką duszę sięgała po 
Szekspira ‒ sięgnę więc i ja. Powiem to samo co 
ona, ale w innym tłumaczeniu: ,,Bo jest czas snu i 
czas czuwania. Na tym ten świat polega’’. Mam 
nadzieję, że chociaż Teatr KAMELEON ustawił 
sobie poprzeczkę bardzo wysoko, nie spocznie 
na laurach i nie zgubi go pycha. Będzie czuwał 
nad tym, aby w kolejnych realizacjach pozostało 
i wzmocniło się wszystko, co zdołał już wypraco-
wać. Jeśli to uda mu się zapamiętać, to każda gęś 
będzie mogła z pewnością spać spokojnie i żadne 
gęsie pióro jej z głowy nie spadnie ‒ chyba że 
wyrwie je sobie sama, do celów artystycznych... 

Nena 

„A niech to gęś kopnie”, Teatr „Kameleon”, Kutno

„Historia pewnego przedmiotu”, Grupa Teatralna „Lustro”, Łódź

„Mimo wszystko”, Koło Teatralne „Pajacyk”, Wieruszów

Mogło by się wydawać, że świat przedmio-
tów jest nam obojętny i nieznany. Nic bar-
dziej mylnego!  Po obejrzeniu przedstawienia 
Grupy Teatralnej „Lustro” z Centrum Zajęć 
Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, odnajdziemy wie-
le spraw wspólnych, łączących świat ludzi ze 
światem przedmiotów. 
Główny bohater nie wie: kim jest? kim był kie-
dyś? i do czego/czemu służy? Stwierdzenia te 
brzmią dość znajomo. Czy nie słyszymy wśród 
naszych rówieśników podobnych pytań? Pro-
blem „Inności” obecny jest zarówno w życiu 
dzieci, jak i dorosłych. Zawsze znajdzie się 
osoba, która wygląda inaczej niż my, czy też 
ma zupełnie odmienne zainteresowania. Ale 
czy powinniśmy ją z tego powodu wykluczać 
z naszego środowiska? Podobnie jak główny 
bohater spektaklu Historia pewnego przed-
miotu, który wędrując od jednej do drugiej 
grupy przedmiotów, nie jest w stanie zyskać 
ich akceptacji, tak i ludzie piętnowani bywają 
za swoją odmienność. Odrzucenie i nieod-
powiednie traktowanie staje się ich codzien-
nym doświadczeniem. Na widok Pewnego 

Przedmiotu wykrzykuje się hasło: „Przed wami 
Coś!” lub zadaje się po cichu pytanie: „O, a co 
to?”. Nieodpowiednie używanie przedmiotów 
prowadzi do ich uszkodzenia, a następnie 
wyrzucenia na śmietnik. Wiele osób traktuje 
wyśmiewanie, wyszydzanie drugiego człowie-
ka jak zabawę. Nie myśląc wcale o tym, że zła 
zabawa może prowadzić do jego psychiczne-
go poranienia, a nawet zniszczenia. 
Na szczęście istnieją miejsca w krainie przed-
miotów ‒ podobnie jak w krainie ludzi ‒  
w których możemy odnaleźć dobroć. Stwier-
dzenie: „Tu liczy się jaki jesteś, a nie jaką funk-
cję pełnisz” kończy przedstawienie znakomitej 
łódzkiej grupy. Oby te słowa stały się mottem 
życiowym każdego z nas. 
Zarówno opiekunowie grupy, jaki i aktorzy 
wykazali się ogromną kreatywnością!  Czarne 
kostiumy i animowane przez aktorów przed-
mioty ‒ zrobione z miękkich gąbek ‒ jeszcze 
silniej podkreśliły poruszany przeze mnie pod-
stawowy problem przedstawienia: przedmio-
towego traktowania drugiego człowieka. 

Wiktor 
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Opowieści o II wojnie światowej było wiele. Po-
wstały o niej setki filmów, seriali, powieści. Temat 
ten jest również popularny w teatrze, a jak poka-
zuje przykład Asiuni Teatru na Strychu z Zespołu 
Szkół w Rogowie, mają odwagę się z nim zmie-
rzyć także teatry dziecięce i młodzieżowe.  
Miałam spore obawy, czy młodzi aktorzy po-
radzą sobie z tym niełatwym zagadnieniem. 
Okazało się, że niesłusznie. Wystarczyło obrać 
odpowiedni punkt widzenia. I tak oto w spektaklu 
widzimy wojnę oczami małej dziewczynki, tytu-
łowej Asiuni. Jest ona zagubiona i nie rozumie, 
czym dokładnie jest ta wojna, o której wszyscy 
wokół mówią. Bo dla Asiuni nie są to walki na 
barykadach czy strzelanie z karabinu. Jest na 
to za mała. Ale widzi przecież, że coś się dzieje: 
nie ma ojca w domu, wyjeżdża jej przyjaciółka,  
a i ona sama musi się przeprowadzić, słyszy od-
głosy nadlatujących samolotów… I mimo iż jest 
dzieckiem, odczuwa to równie intensywnie jak 
dorośli.  
Asiunia błąka się z rodziną po kolejnych miesz-
kaniach i dzielnicach Warszawy, ale przynosząca 
zniszczenie wojna wciąż zmusza ich do następ-
nych przeprowadzek. Spadające na podłogę 
wciąż nowe kartki z nazwami ulic mogą symbo-
lizować kolejne zbombardowane dzielnice i wa-
lące się domy. Mimo ciągłego zamętu Asiunia 
pozostaje prostoduszna. Gdy widzi na ulicy trzy 
zarabiające śpiewaniem dziewczynki – takie jak 
ona – po prostu zaprasza je do domu. To praw-
dziwie dziecięcy gest – piękny i bezinteresowny. 
Spektaklowi towarzyszą piosenki wykonywane 
na żywo przez aktorów, co idealnie wpisuje się 
w temat tegorocznego festiwalu. Oczywiście są 
one dopasowane tematycznie do przedstawienia 
i mają ogromne znaczenie przy tworzeniu jego 

klimatu. Przepięknie wykonany utwór Warszawo 
ma sprawia, że łza się w oku kręci. Ale nie brakuje 
też weselszych akcentów, jak na przykład piosen-
ka Siekiera, motyka z towarzyszeniem akordeonu. 
Aż szkoda, że wykonujący ją chłopcy znajdują się 
z tyłu sceny. Prócz tego w spektaklu jest grana 
na skrzypcach smutna melodia, którą wykonuje 
przyjaciółka Asiuni na pożegnanie. Młodzi akto-
rzy mają więc okazję do zaprezentowania swoich 
umiejętności zarówno wokalnych, jak i instrumen-
talnych, co wychodzi im świetnie.  
Ogromne znaczenie mają także projekcje. Wi-
dzimy zdjęcia z okresu wojny: samoloty, ruiny, 
groby… Przerażające obrazy z przeszłości, które 
dziś są dla nas tak samo nieprawdopodobne, jak 
były dla małej bohaterki. Ale czy rzeczywiście nie-
prawdopodobne? Wydaje nam się, że wojna już 
przeminęła, a jednak ten spektakl zwraca uwagę, 
że ona wciąż trwa. Pokazane na slajdach kolejno 
ruiny Warszawy i zgliszcza miast dzisiejszej Syrii 
niczym się przecież nie różnią. I nagle zdajemy 
sobie sprawę, że niepokój Asiuni odczuwały i od-
czuwają nadal dzieci w Iraku, Afganistanie, Syrii 
czy nawet tuż koło nas ‒ dzieci w Ukrainie. I nie 
ma znaczenia, jaka to wojna, kto w niej walczy  
i dlaczego. Zawsze dla dziecka będzie ona niezro-
zumiałym i strasznym wydarzeniem. 
Teatr na Strychu przedstawił dojrzałą opowieść 
o wojnie, która zniszczyła życie tysięcy dzieci na 
całym świecie, zabierając im beztroskie dzieciń-
stwo. Spektakl ten pokazał perspektywę tych naj-
mniejszych, przestraszonych i zdezorientowanych. 
Okazała się ona bardziej przystępna zarówno dla 
samych aktorów, jak i festiwalowej publiczności. 
O sytuacji dziecka w czasie wojny często się zapo-
mina. A przecież cierpiało i cierpi ono nie mniej 
niż dorośli. 

Joasia

Było tak: panowie Mateusz Deska i Damian 
Wójcik poprowadzili w Grotnikach znakomity 
warsztat „rytmicznego naśladowania dźwięków” 
dla licznie zgromadzonej i wielce zachwyconej 
młodzieży. Albo inaczej: duet z teamu Beatside  
w składzie „Deser” i „Qla” zajarali dziatwę do 
beatboxowania... Cóż, może slang do Dziatwowej 
gazetki nie pasuje, ale wszystko wskazywało na to, 
że uczestnikom warsztat pasował jak najbardziej. 
W dobrych proporcjach między teorią i praktyką 
oraz nauką i zabawą, prowadzący przez ponad 
godzinę prezentowali podstawy wydawania do 
mikrofonu najdziwniejszych dźwięków paszczą. 
Tu uwaga, mikrofon wcale nie jest najważniejszy, 
służy tylko do tego, aby było lepiej słychać. Liczy 
się to, co każdy potrafi sam z siebie wydobyć. Jeśli 
już jednak jest mikrofon, to lepiej nie trzymać go 
jak wokaliści, tylko w tunelu (różnica jest istotna),  
o czym każdy mógł się na własne uszy przekonać.
Warsztat zaczął się (podobnie jak sam beatbox  
jako zjawisko w muzyce) od Nowego Jorku i perku-
sji, w której skład wchodzą podstawowe elementy, 
czyli: stopa, werbel i hi-hat. Tak jak w prawdziwej 
perkusji zestaw naśladowanych instrumentów 
może obejmować „splashe, crashe” i całą masę 
innych rzeczy, ale podstawą są te trzy. Od nich 
zaczęli nowojorscy beatboxerzy, chcąc tworzyć 
muzykę, ale nie mogąc zakupić instrumentów,  
a w efekcie ‒ wykraczając znacznie dalej niż tylko 
robienie czegoś z niczego. Z czasem, rozszerzając 
repertuar o bas, trąbkę, saksofon, gitarę, skrzyp-
ce (każdy z wymienionych został zaprezentowany) 
i niemal wszystkie inne instrumenty, beatboxerzy 
ruszyli na podbój dźwieków otoczenia, a nawet 
tych niewystępujących nigdzie ‒ dopóki nie zosta-
ną wymyślone. Jak powiedzieli prowadzący ‒ je-
dynym ograniczeniem jest wyobraźnia. (Chociaż 
nie oznacza to konieczności wymyślania wszyst-
kiego zawsze od nowa, np. nadal wyzwaniem po-
zostaje zadanie polegające na tym, aby dobrze 
naśladować fortepian – a to dopiero byłaby spora 
oszczędność!). Po drodze od naśladowania stopy 
(czyli tego wielkiego bębna pośrodku perkusji), do 
naśladowania fortepianu jest cały nieskończony 
wachlarz innych możliwości, a w nim znajdują 
się jeszcze samochody F1, krowy, świnie, scrat-
chowanie (to co DJ robi z płytą winylową), które 
też można było usłyszeć – również w wykonaniu 
uczestników.
Bardzo było miło patrzeć i słuchać jak grupa 
stawia pierwsze kroki w beatboxie. Oczywiście 
wszystko odbyło się we właściwej kolejności, to 
jest od stopy. Taki wielki bęben wydaje wbrew 
pozorom całkiem skomplikowane dźwięki. Jak je 
stopniowo odkrywać pokazywali Qla i Deser, za-
czynając od prostego „P” jako podstawy, a później 
rozwijając je o kolejne elementy. Trzeba przyznać, 
że obydwaj beatboxerzy, którzy zdobywają na pol-
skiej scenie zarówno uznanie (w postaci nagród) 
jak i popularność, mają kontakt z publicznością 
dobrze przećwiczony. Bardzo szybko ośrodek  
w Grotnikach został (przynajmniej dźwiekowo) 
opanowany przez dziesiątki naśladujących per-
kusję głosów.  

Można chyba śmiało założyć, że zdecydowanej większości uczestników warsztatu dobrze zapadnie 
on w pamięć. Może już w przyszłym roku usłyszymy rezultaty w postaci próbek beatboxingu, którego  
w ramach Dziatwy chyba jeszcze nie było?
Pamiątki pozostaną na pewno: po zakończeniu owocnej i pełnej zaangażowania współpracy, będąc już 
dobrze zakumplowani, artyści i grupa zrobili sobie razem całą sesję zdjęciową. A ja na własne uczy 
słyszałem, jak jeden z uczestników stwierdził, że beatbox jest „lepszy od prawdziwej muzy”.  
           
                                                                                                           Arkadiusz

„Asiunia”, Teatr „Na  Strychu”, Rogów

turze pole
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Spektakl O żeglarzach Dżamblach zabrał nas 
w kolorową podróż przez jeziora, wielkie mo-
rza i oceany, wysokie lasy, strachy i zabawy 
– co można streścić w jednym słowie: w dzie-
ciństwo.  
Aktorzy ze Szkolnego Teatru Lalki i Aktora  
z Zespołu Szkół im. prof. Waleriana Pańki 
w Turzym Polu to właśnie ci mali żeglarze ‒ 
Dżamble. Wyruszyli w niebezpieczną podróż 
przez wszystkie niezbadane krainy, które to-
warzyszą każdemu dziecku w jego pierwszych 
samodzielnych wędrówkach. Niebezpieczna 
to podróż; nie tylko dlatego, że nowa i niezna-
na, ale także z racji szalonego pojazdu, wyko-
rzystywanego w ekspedycji – sitka. Sitka, które 
wbrew przewidywaniom i zwyczajom, stało się 
rzeczywistym statkiem i symbolem tej jedynej 
w swoim rodzaju wędrówki przez życie. 
Scena została pozbawiona scenografii. Two-
rzyli ją młodzi aktorzy za pomocą sugestyw-
nego operowania zwiewnymi i kolorowymi 
materiałowymi płachtami. W ten sposób re-
żyser całą oprawę wizualną przedstawienia 
powierzył swoim podopiecznym. Pastelowe  
i chłodne tkaniny były przekształcane w różne 
przedmioty, miejsca, a także sugerowały emo-
cje towarzyszące podróżnikom. A przeżywali 
w swej wędrówce nie tylko chwile szczęśliwe 
i radosne, ale też niebezpieczne i ‒ nierzadko 
‒ przerażające. Ta kolorowa wizualizacja od 
pierwszej chwili porywała w magiczny świat 
zielonogłowych i niebieskorękich żeglarzy  

z poezji brytyjskiego poety Edwarda Leara, 
którego twórczość zainspirowała widowisko.   
Drugim równie ważnym i interesującym ele-
mentem tego spektaklu była choreografia.  
Ruch sceniczny zasługuje na szczególną 
uwagę, ponieważ stanowił dopełnienie tych 
wszystkich kształtów tworzonych przez akto-
rów w trakcie ich teatralnej podróży. Przez 
całe piętnaście minut morskich opowieści wi-
dzowie musieli bardzo uważnie śledzić wszyst-
ko, co działo się na scenie. Działo się bowiem 
bardzo dużo ‒ niemało wydarzeń, wizerunki 
zwierząt, symbole emocji i obrazy trudności 
były wyrażane za pomocą dynamicznych lub 
subtelnych gestów i tańców aktorów. Cho- 
reografia w ten sposób podporządkowała so-

bie i zapełniła ciałami aktorów całą przestrzeń 
sceny. 
Spektakl wyraził tym samym kwintesencję ar-
tystycznego zamiaru, który towarzyszy tego-
rocznej DZIATWIE. Narracja przedstawienia 
była prowadzona wyraziście w rytm melodii, 
przyjmowała postać żeglarskich szant, które 
tworzyły swoisty powtarzalny motyw i codę 
(refren) każdej z pojedynczych historii opowie-
dzianych przez dzielnych Żeglarzy. 
Po wszystkich przygodach, gdy po wielu latach 
udało im się dobić do brzegu, Dżamble zosta-
wiły nas z bardzo mądrym i refleksyjnym prze-
słaniem: podróż może i była niebezpieczna, 
ale wszyscy nam jej zazdrościli. I mieli czego.     
   Sebastian

Chciałabym Wam ‒ Iskierki pogratulować 
bardzo pouczającego przedstawienia. Zanim 
zaczęliście opowiadać historię zachwyciły mnie 
Wasze kostiumy. Nie poszliście na łatwiznę tyl-
ko bardzo skrupulatnie byliście przygotowani. 
Wyszukaliście odpowiednio efektowne kostiu-
my książęce i królewskie, dzięki czemu od razu 
daliśmy się porwać na  wasz dwór.
Podziwiam Was także za odwagę interakcji   
z publicznością, która pomogła Waszej boha-

terce stać się dobrą królewną. Ponadto w trak-
cie całego spektaklu nie baliście się widowni  
i śmiało patrzyliście nam prosto w oczy. Wszy-
scy młodzi aktorzy zachwycili swoją energią  
i udowodnili, że każda rola jest przez nich ce-
niona i ma znaczenie dla całości spektaklu. 
Nawet osoba, która zapowiada poszczególne 
sceny, uderzając o siebie dwoma talerzami, 
może stać się głównym aktorem ‒ bez którego 
spektakl wiele by stracił. Widać, że pracowali-
ście nad przedstawieniem bardzo skrupulatnie          
i nawet ukłony były iście teatralne! Zainspirowa-
liście mnie do stworzenia rymowanki o Waszej 
księżniczce: 
Przyjechały do Łodzi „Iskierki” z Trąbczyna,
A ich historia tak się zaczyna:
W pewnym królestwie żyła sobie królewna
Gburka
Każdy zna taką ze swego podwórka.
Słynęła głównie z dąsów i żalów
Dlatego nie była na żadnym z królewskich
balów.
Przez jej niemądre zachowanie
Książę wybierał inne panie.
Wkrótce do dworu wróżki przybyły
I magiczne zaklęcie na Gburkę rzuciły.
Proszę, przepraszam no i dziękuję
Już królewny tak w język nie kłuje.
Morał z tej historii jest bardzo prosty
Zarówno dla dorosłych jak i dla brzdąców
Daj rzucić na siebie dobra zaklęcie
A książę na koniu wnet tu przybędzie. 

Kasia

„O żeglarzach Dżamblach”, Szkolny Teatr Lalki i Aktora, Turze Pole

„Królewna Gburka”, Teatrzyk „Iskierki”, Trąbczyn
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Urok szkoły polega na tym, że spo-
tykamy tam najróżniejszych ludzi. 
Każde dziecko jest inne a i nauczy-
cieli mamy cały wachlarz. Czy to źle? 
Wcale nie! Im więcej indywidualności, 
tym lepiej. Wtedy ciągle coś się dzieje,  
a i my po latach mamy więcej ciepłych 
wspomnień. Spektakl Szkoła nie tylko 
dla orłów Teatru Banalia z Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Rzeszowie po-
kazuje, jak barwne może być szkolne 
życie. Bo to nie tylko kolejne daty na 
historii i twierdzenie Pitagorasa na 
matematyce, ale także przyjemnie 
spędzone przerwy i oczywiście… wa-
gary!
Młodzi aktorzy zagrali na scenie sa-
mych siebie – uczniów. Na co dzień 
przecież chodzą do szkoły i znają jej 
problemy, więc przedstawiony temat 
nie jest im obcy. Owszem, niektóre 
lekcje są nudne, inne trudne, a kolejne 
nieco przyjemniejsze. Ale nie o szkol-
nych przedmiotach jest to przedsta-
wienie. To raczej prezentacja pewnych 
zjawisk, które w środowisku młodych 
ludzi występują. Mamy więc problem 
słowa na „ku” wypisywanego na ścia-
nach i stającego się coraz bardziej 
modnym wśród uczniowskiego grona. 
Niestety popularyzacja wulgaryzmów 
w naszym społeczeństwie jest zatrwa-
żająca, więc dobrze, że sami ucznio-
wie podjęli ten temat. Innym niepożą-
danym zjawiskiem przedstawionym 
przez aktorów jest „spychologia” pole-
gająca na spychaniu obowiązków na 
innych. Wykorzystywanie (bo to słowo 
również oddaje istotę „spychologii”) 
nie ogranicza się jedynie do środowi-
ska szkolnego, ale jest kultywowane 
przez młodzież także w domu. Oczy-
wiście poza szkolnymi problemami 
jest też zabawa i żarty. Niektóre za-
chowania uczniów są do tego stopnia 
szalone i zwariowane, że przypomi-
nają wręcz zachowania zwierząt. Bo 
jak sami twierdzą: „Zwierzęcy obyczaj 
ciekawy jest nadzwyczaj.” 
Ale choć sposób bycia hałaśliwych  
i rozszalałych uczniów może pozosta-
wiać wiele do życzenia, to jednak są 
oni świetnymi obserwatorami nasze-
go społeczeństwa. Wiedzą doskonale, 
jakie są jego wady i potrafią do nich 
podejść z dystansem. Prawdy o Polsce 
i Polakach są podane w sposób żarto-
bliwy, ale bardzo dobitny. I choć mogą 
się one wydawać stereotypowe, to do-
skonale wiemy, że są jak najbardziej 
prawdziwe. 
Ubrani w białe koszule oraz dżinsowe 
spodnie i spódniczki aktorzy-ucznio-

    

Kolorowe skrzynki, lekki półmrok i nie-
określone pozy aktorów – tak piękny 
obraz rozpoczyna spektakl Gdzie jest 
Król M.? Teatru „Bez Komentarza”  
z Zespołu Szkół z Odziałem Integra-
cyjnym w Wałbrzychu. Mocną stroną 
tego przedstawienia okazują się nie 
słowa, ale właśnie obrazy sceniczne, 
uzyskiwane dzięki wzajemnej grze mi-
nimalistycznej scenografii i dojrzałej 
ekspresji ciał młodych aktorów. 
Dwór królewski stoi przed wyborem no-
wego władcy. Jedyny kandydat – Ma-
ciuś, okazuje się jednak zbyt młodym 
i niedoświadczonym człowiekiem. Co 

Warsztaty skończyły się wcześniej niż 
Omówienia, dzięki czemu mogłem 
dostrzec ukradkowe spojrzenia,  jakie 
młodzież rzucała w stronę sali, w któ-
rej za zamkniętymi drzwiami obrado-
wali ich instruktorzy oraz Rada Arty-
styczna DZIATWY. (Jak zobaczyć coś 
przez zamknięte drzwi jest tajemnicą 
warsztatu; wielokrotne uczestnictwo 
w DZIATWIE rozwija różne umiejętno-
ści.) Mam nadzieję, że członkinie Rady 
oraz opiekunowie mi wybaczą, ale 
pragnę donieść, że nie dzieje się tam 
nic nadzwyczajnego. Uczestnicy nie 
są na te omówienia zapraszani, po-
nieważ po prostu nie ma możliwości, 
aby się wszyscy zmieścili w niewielkiej 
sali. Nawet zaś gdyby była, to od wy-
chwalania… wynudziliby się okrutnie. 
A nadto istnieje takie przekonanie, że 
nie należy za bardzo chwalić dzieci  
i młodzieży w ich obecności. Zdecy-
dowanie się z tym nie zgadzam, toteż 
przekazuję, że wszyscy aktorzy i aktor-
ki, prezentujący się pierwszego dnia 
zasłużyli sobie w oczach Rady Arty-
stycznej na wyrazy uznania. Podej-
rzewam, że tak samo będzie każdego 
następnego dnia, ale zobaczymy.
Funkcją Omówień jest stworzenie 
możliwości do rozmowy i dyskusji na 
temat pracy nad przedstawieniami 
teatralnymi tworzonymi z dziećmi  
i/lub młodzieżą w szkole lub ośrodku 
kultury, w ramach zajęć teatralnych. 

Rozmawiają instruktorzy i nauczyciele 
oraz zapraszani co roku profesjonali-
ści, którzy na pracy w teatrze (najczę-
ściej tzw. zawodowym) spędzili wiele 
lat. W czasie tych rozmów pojawiają 
się często nad wyraz interesujące wy-
miany zdań, szczególnie wtedy, gdy 
świat szkoły i teatru (ciekawe, że w 
obydwu wypadkach są to najczęściej 
instytucje państwowe) zderzają się 
w zadziwieniu wzajemną odmienno-
ścią.
Podczas środowych Omówień pojawi-
ło się kilka kwestii wartych powtórze-
nia, które dalej parafrazuję: 
‒ Dzieło muzyczne i dzieło teatralne  
z punktu widzenia struktury rządzą 
się tymi samymi prawami. 
‒ Istnieje różnica między pauzą a ci-
szą i obie wpływająna dramaturgię. 
‒ Jeśli czegoś nie można schować, le-
piej jest to pokazać. 
‒ Dialog z książki prawie zawsze nie 
nadaje się na scenę, ponieważ jest 
częścią narracji i nie pomaga akcji.
‒ Czasem lepiej jest ograniczyć tekst 
i zostawić samo działanie, może to 
być znacznie ciekawsze dla widzów  
i aktorów. 
‒ Więcej zabawy to często mniej za-
bawy (moje ulubione stwierdzenie, 
chodzi w nim o to, że „zabawa” w te-
atrze, czyli na scenie potrzebuje jasno 
okreslonych reguł, które trzeba wypra-
cować. Pujście na żywioł sprawdza się 

tylko za pierwszym, ewentualnie dru-
gim razem. Jeśli ma działać dalej ‒ ko-
nieczna jest struktura, dopiero wtedy 
można się bawić teatralnie.)
‒ Warto jest w pracy eksperymento-
wać z rezygnowaniem z ulubionych 
środków. Jeśli często używane jest wy-
ciemnienie, albo muzyka przy zmianie 
scenografii, coś robi się gestem za-
miast słowem lub odwrotnie, dobrze 
zawiesić korzystanie z tych rozwiązań 
i poszukać innych.
Pojawiły się też dwa nieśmiertelne 
pytania, wracające nieomal co roku, 
najwyraźniej w świecie zawodowego 
teatru są to pytania, które reżyserzy 
stale zadają aktorom, a aktorzy re-
żyserom. Pierwsze pytanie brzmi –  
a w jakiej sprawie? – i chodzi w nim  
o to, z jaką intencją aktor wychodzi 
na scenę. Drugie  – po co robić teatr? 
– prawdę powiedziawszy nie wiem,  
o co w nim chodzi, chociaż słyszałem 
je od najwybitniejszych artystów te-
atru. Możliwe, że to jedno z tych py-
tań, które są ważniejsze od odpowie-
dzi. 
Właśnie takich pytań było najwięcej, 
a dyskusja miała charakter otwarte-
go i konstruktywnego poszukiwania 
– nie zawsze odpowiedzi,  częściej po 
prostu lepszego pytania. To chyba do-
brze?

                         Arkadiusz

wie świetnie zapełniają przestrzeń 
sceniczną. Brak dekoracji wcale im 
nie przeszkadza, bo dzięki temu cała 
scena należy właśnie do nich. A oni 
znakomicie ją wykorzystują. Cieka-
we układy choreograficzne zespołu 
sprawiają, że nigdy nie ma się po-
czucia scenicznej pustki. Pantomi-
ma młodych aktorów jest naprawdę 
efektowna i doskonale się prezentuje 
w teatralnej przestrzeni. Należy tu 
pochwalić zatem grupowe działania 
aktorów ‒ wymagające ogromnej 
precyzji. Do pantomimy dołącza tak-
że śpiew, którego charakter idealnie 
pasuje do szkolnego środowiska. Bo 
przecież tacy powinni być właśnie 

w takiej sytuacji robi  społeczeństwo?  
Oczywiście wybiera na przywódcę 
niekompetentnego Maciusia. Sprawy 
w państwie i przyległych królestwach 
zaczynają się komplikować. Władza  
w rękach nowego króla staje się zaba-
wą. Jego decyzje są nieprzemyślane  
i zazwyczaj błędne. „Głowa państwa” 
posiada swój świat i swoje kredki, nie 
zwraca jednak uwagi na istotne po-
trzeby obywateli. Przesłanie tego uję-
cia rzeczywistości scenicznej okazało 
się dla mnie bardzo aktualne, bo czyż 
w opowiadanej historii nie zauważamy 
pewnej analogii do obecnego stanu 
społeczeństwa polskiego? Umieszcze-
nie przeze mnie tego przedstawienia 
w kategorii spektaklu politycznego 
zdają się potwierdzać wypowiadane ‒ 
w sposób prześmiewczy ‒ słowa głów-
nego bohatera: „Zwalniam wszystkich 
ministrów!”. 

Wszelkie prośby mieszkańców króle-
stwa są śmieszne i na wyrost. Spek-
takl nabiera jeszcze głębszego sensu, 
kiedy bohaterowie zdzierają z siebie 
ubrania i rzucają je na stos. Na ramie-
niu natomiast dostrzegamy opaski  
z gwiazdą Dawida. Ta scena pozo-
staje w pamięci najdłużej. Prośby „Ja 
bym chciał mamę i tatę”, wypowiada-
ne przez bohaterów, już przemienio-
nych mocą teatralnej metafory w ży-
dowskie dzieci, których nie opuścił ich 
Stary Doktor, Janusz Korczak ‒ autor 
Króla Maciusia, dramatycznie kontra-
stują z wcześniejszymi obrazami. Te 
prośby, choć wydają się równie pro-
ste, lecz jak trudne są do spełnienia.  
Pełny emocji i wzruszeń występ grupy 
z Wałbrzych zostanie zapamiętany 
przeze mnie  na długo. Brawo Wał-
brzych! 

Wiktor 

uczniowie: rozśpiewani i roześmiani. 
Jest jeszcze jedna ważna prawda  
w tym spektaklu ‒ sugerowana już 
przez sam jego tytuł. Uczniowie po-
winni pamiętać, że każdy z nich jest 
ważny w szkolnej społeczności. Nie 
ma znaczenia, czy istotnie jest się „or-
łem”. Oczywiście zdobywanie wiedzy 
i oceny są nieodłączną częścią edu-
kacji, ale przecież nie jedyną, a pew-
nie nawet nie najważniejszą. Bo bez 
względu na wyniki ‒ szkoła jest dla 
wszystkich. A każde dziecko jest indy-
widualnością. To ludzie się w szkole 
liczą najbardziej, nie oceny. 

Joasia

„Szkoła nie tylko dla orłów”, Teatr „Banalia”, Rzeszów

„Gdzie jest król M.?”, Zespół „Bez komentarza”, 
grupa starsza, Wałbrzych


