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Jeśli jest DZIATWA, musi być też Korowód. 
Rozśpiewany, radosny, kolorowy przemarsz uli-
cą Piotrkowską od Alei Artura Rubinsteina do 
Alei Leona Schillera. Korowód, który zawsze 
przyciąga uwagę przechodniów, pracowników 
sklepów i butików oraz gości restauracyjnych 
ogródków. W czasie Korowodu DZIATWA ma 
swoje pięć minut (a naprawdę dobrą godzi-
nę), a uczestnicy okazję do zaimponowania 
swoją energią nieco zaskoczonym przechod-
niom, którzy z dużym zainteresowaniem przy-
glądają się temu wydarzeniu, filmują je, robią 
zdjęcia i w zdecydowanej większości szeroko 
się uśmiechają. 
W tym roku na trasie Korowodu znalazły się 
aż cztery królestwa: Pauzy, Largo, Piano i Ryt-
mu. Pokonanie podróży przez ich muzyczne 
terytoria było główną częścią odważnej mi-
sji uwolnienia Harmonii, którą – jeśli dobrze 
usłyszałem – uwięził bliżej niezidentyfikowa-
ny Kakofon. Zadanie bardzo trudne, gdyż 
w środku miasta o godzinie 15.00 Kakofon 
ma wszędzie swoich ludzi, wytwarzających 
wszechogarniający hałas. Z pewnym scep-
tycyzmem przyłączyłem się do podróży ra-
zem z uczestnikami DZIATWY, ufny w to, że 
ich teatralna energia jest w stanie pokonać 
wszystkie przeszkody. W Królestwie Largo 
trzeba było zwolnić tempo, ale udało się je 
pokonać. W Królestwie Pauzy było chyba naj-
trudniej, bo jak tu się tak nagle zatrzymać, 
kiedy wokół tyle się dzieje? Ale okazało się, 
że wystarczy trochę poskakać i pauzy można 
przeciągnąć na naszą stronę. Gdy Korowód 
wkroczył do Królestwa Piano przez cały odci-
nek Piotrkowskiej zajmowany przez dzielnych 
Harmonautów przeszedł szept: „d z i a t w a” 
i okazało się, że suma szeptów może być jed-
nocześnie Piano i bardzo dobrze słyszalna, co 
przy okazji rozwiązało jakiś bardzo starożytny 
problem dotyczący akustyki. Już wówczas wie-
działem, że misja zakończy się powodzeniem. 
Korowód wkroczył do Królestwa rytmu i roz-
poczęła się walka z Kakofonem o uwolnienie 
Harmonii. Nie było wcale tak łatwo. Zadanie 
polegało na pilnym zwracaniu uwagi na ha-
sła, jakie szczudlarze (naliczyłem ośmioro) 
wznosili do góry. Do każdego przypisane było 
inne zadanie. Pauza oznaczała, że wszyscy 
muszą znaleźć się jak najbliżej ziemi. Largo, 
że w zwolnionym tempie trzeba poruszać się 
przyjmując jak najdziwniejsze pozy. Odpowie-
dzią na Rytm było klaskanie, a na Dziatwa... 
każdy chyba sam zgadnie. Przy pomocy sekcji 
rytmicznej uderzającej w bębny i tamburyny, 
z pomagającym w tle saksofonem, stopniowo 
narastało działanie, które w pewnym momen-
cie przerodziło się w taniec po okręgu. Nawet 
najmłodsi uczestnicy tej wyprawy zaangażo-
wali się w uwalnianie Harmonii i oczywiście 
udało się!
Sukces misji potwierdził swym autorytetem 
Pan Dyrektoriusz, który pogratulował uczest-
nikom.                                                                           

Arkadiusz                                                                         
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W świecie fizyki na temat kolorów można by pro-
wadzić długie spory, a nawet gwałtowne batalie. 
Największe rzecz jasna na temat kolorów: czarne-
go i białego. Gdybym zapytała uczestników tego-
rocznego 26. Konkursu MÓJ TEATR ‒ a miałabym 
kogo zapytać, bo wszystkich nadesłanych prac było 
aż 388 ‒ z jakich kolorów powstaje barwa biała?  
‒pewnie niejeden Młody Człowiek zastanawiałby 
się przez chwilę nad sensem takiego pytania. Nad 
moją odpowiedzią, orzekającą, że biały jest połą-
czeniem trzech barw: zielonej, czerwonej i niebie-
skiej pewnie chwila zadumy byłaby jeszcze nieco 
dłuższa. Taka jest jednak ,,fizyczna prawda’’. Gdy 
nałożymy na siebie zielony, czerwony i niebieski 
powstanie najjaśniejszy z kolorów ‒ biały. Niemoż-
liwe? A jednak. Sprawdzić to można na przykład za 
pomocą pryzmatu. Tęcza, którą dostrzegamy na 
niebie powstaje przecież nie z czego innego, lecz 
właśnie z ,,białego’’ światła. To dosyć stara fizycz-
na prawda, bo z 1666 roku. O sir Izaaku Newtonie 
jeszcze przyjdzie uczestnikom MOJEGO TEATRU 
usłyszeć. I to nie raz, i nie dwa. 
Poszukiwania zagadek koloru czarnego czy nie-
koloru proponuję przenieść w przestrzeń ciekawej 
szkolnej dyskusji, bo muszę mieć jeszcze trochę 
miejsca na opisanie tegorocznej wystawy. Choć 
w Bałuckim Ośrodku Kultury RONDO przy ul. Li-
manowskiego wystawiono 69 prac ‒ czyli zaledwie 
20% z tego co do Łodzi napłynęło ‒ to i tak jest 
to ogromny powód do radości. Radosny jest sam 
fakt, że tak ochoczo Młodzi Ludzie nadsyłają swoje 
prace na konkurs. Jury 26 edycji, czyli Barbara Ka-
czorowska z Muzeum Sztuki oraz  przedstawiciele 
Bałuckiego Ośrodka Kultury ‒ Tomasz Budziarek 
i Bartek Jarmoliński, postanowiło przyznać 4 na-
grody. Prócz pierwszego miejsca dla Aleksandry 
Wrembel z Gorzowa Wielkopolskiego oraz rów-
norzędnych drugich miejsc dla Małgorzaty Ojcze-
nasz z Krakowa oraz Amelii Cyrzon z Tczewa ‒ była 
jeszcze jedna nagroda dodatkowa: dla Wiktorii 
Balcerzyk z Siemianowic Śląskich. Chociaż podium 
zostało zawłaszczone przez młode Panie, to i mło-
dych Panów w konkursie nie brakło ‒ byli autorami 
15 prac.  Jury poza nagrodami przyznało też 9 
wyróżnień i ‒ podobnie jak w wypadku nagród ‒ 
do końca nie wiedziało kim są autorzy wybranych 
prac; skąd pochodzą i ile mają lat. Przyjętą prakty-
ką ‒ jakże sprawiedliwą! ‒ jest odtajnianie takich 
informacji już po wydaniu werdyktu. W ten sposób 
oddala się wszelkie podejrzenia o możliwość fawo-
ryzacji któregokolwiek z uczestników ‒ z jakiego-
kolwiek powodu. 
Tegoroczne prace być może nie pierwszy raz debiu-
tują na ścianach wystawowych. Zdobiły już pewnie 
ściany szkolne, ściany świetlic czy pracowni. Ale 
po raz pierwszy mają możliwość zaprezentowania 
się na ścianach nieco „szerszych” ‒ w kulturowym  
i fizycznym znaczeniu. Laureatom Konkursu Bałucki 
Ośrodek Kultury oddał do dyspozycji dwie ogrom-
ne sale. A w sensie metaforycznym: wyróżnione 
prace stają się pokazem i zapisem różnorodnej 
twórczości dzieci i młodzieży z całej Polski. Sięgają 
bardzo głęboko do wrażliwości i emocjonalności 
rysującego, malującego, tworzącego młodego 
artysty. Nie było chyba takiej techniki, po którą 
uczestnicy MOJEGO TEATRU ‒ w czasie wielu 
lat trwania konkursu ‒ by nie sięgnęli! Przegląd 
tych technik można zobaczyć i teraz: wycinanka, 

wyklejanka, mazaki, pastele, farby, kredki, kolaże 
i wszystko, o czym tylko dusza artysty może za-
marzyć. Wyłania się z tych prac ogromna cieka-
wość świata, którą przekazują widzom oraz innym 
młodym, próbującym swych sił w sztuce. Cieszymy 
się, że MÓJ TEATR może też zapoczątkować myśle-
nie o Teatrze; że po obejrzeniu spektaklu, czy też 
uczestniczeniu w steatralizowanych wydarzeniach, 
rodzi się impuls do zatrzymania tego przeżycia  
w plastycznym znaku. 
Sensem wystawy MÓJ TEATR, organizowanej 
wespół z Ogólnopolskim Przeglądem Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych DZIATWA, jest 
wskrzeszanie i podtrzymywanie żarzenia się iskier-
ki związanej z edukacją artystyczną w szkołach  
i poza nimi. Organizatorzy wierzą, że z tej iskierki 
buchnie w przyszłości ogromny płomień. A nie ma 
co ukrywać, że jest o taki zapał coraz trudniej, bo 
innych pokus w świecie mnóstwo. Teatr zaczyna 
powoli walczyć o przetrwanie także w świecie do-
rosłych, a jedyną naprawdę rozsądną szansą, żeby 
nie przepadł jest przemycanie go, odkrywanie po 
kawałku, przenikanie do niego od czasu, gdy jest 
się jeszcze całkiem Małym Człowiekiem; bo kiedy 
Mały Człowiek stanie się Dużym Człowiekiem i za-
sili świat dorosłych z przekonaniem, że teatr jest 
potrzebny, to teatr nie zniknie. 
Prawda jest taka, że od tych, którzy teraz wysy-
łają swoje prace na konkursy artystyczne bardzo 
wiele zależy, dlatego też mamy nadzieję, że na 
27. Konkurs MÓJ TEATR do Łodzi spłynie jeszcze 
więcej dzieł. Kiedy ostatnio pomagałam mojej te-
atralnej znajomej wycinać ścianki z tekturowych 
pudełek, które miały służyć jako materiał w czasie 
prowadzonych przez nią warsztatów twórczych  
z dziećmi, zrozumiałam jak ważne jest, by edu-
kacja artystyczna wdrażana była najszybciej jak 
to tylko możliwe. Rozmawiałyśmy w tej niepowta-
rzalnej tekturowej scenografii o kondycji zajęć  
z plastyki i techniki w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych. Niestety, im dalej  
w „las edukacji” tym mniej jest w nim przestrzeni 
na przyjemności związane z „pracami ręcznymi”, 
by użyć ich niegdysiejszej  nazwy. Tak zwane „Ze-
tPeT-y” czyli zajęcia praktyczno-techniczne, mimo 
że nieodwołalnie kojarzą się z tym, co dawne  
i mocno związane z byłym ustrojem politycznym, 
miały bardzo wiele zalet. Kraje skandynawskie, 
przodujące w systemie budowania edukacji, po-
dobne zajęcia mają w swoich programach szkol-
nych do dziś. Nikogo tam nie dziwi fakt, że dziecko 
próbuje zdobyć umiejętności dorosłego i pod opie-
ką przewodnika uczy się praktycznych umiejętno-
ści, takich na przykład jak zbijanie prostej półki, 
ale też… wykonanie linorytu. Chciałabym bardzo, 
żeby nikogo nie dziwiło, że konkurs MÓJ TEATR 
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, żeby 
jego uczestnicy śmiało wciągali wszystkie kolory 
na maszt, wbiegali na pokład sztuki, pragnęli jak 
wiatru w żaglach: teatru, piękna, barwy, kształtu, 
magii i świata pełnego artystycznych doznań.  
I żeby nie poddawali się łatwo nowym wirtualnym 
technologiom, starając się uczynić czekający na 
nich świat dorosłych miejscem pełnym dziecięcej 
wielobarwnej wyobraźni i pasji.

Nena

Niestety, nieubłaganie nadszedł czas, w któ-
rym musimy się pożegnać, ale i obiecać sobie, 
że za rok spotkamy się znowu w Łodzi! 37. 
Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych 
i Młodzieżowych DZIATWA upłynął pod zna-
kiem MUZYKI. Mamy nadzieję, że przyniósł 
Wam doświadczenie, a właściwie ‒ „przysłu-
chanie się” tym niezwykle ważnym elementom 
teatralnego przedstawienia, jakie stanowią 
muzyka, brzmienie, rytm, pauza, cisza. Dzięki 
nim aranżowaliście wielu zabaw nie tylko tych 
na scenie, ale i w czasie przerw między spek-

Festiwalu Dziatwa w imieniu Rady Artystycz-
nej Pani Joanna Gerigk

Obserwując tegoroczną Dziatwę Rada Arty-
styczna zwróciła uwagę zarówno na efektow-
ne pomysły w przedstawionych spektaklach, 
jak i pewne kłopoty i zaniedbania, naturalne 
dla teatrów dziecięcych i młodzieżowych. Być 
może są one niezauważalne dla instruktorów, 
dlatego warto je wypunktować. Częstym pro-
blemem jest wyobraźnia, a raczej jej brak. Nie 
uruchamia się jej u dzieci, zdarza się, że nie 

taklami ‒ wszędzie tam, gdzie mogła zaistnieć 
Wasza artystyczna ekspresja i objawić się 
talent. Jesteśmy przekonani, że poczucie mu-
zyki jest niezbędne w pracy każdego aktora, 
każdego człowieka ‒ niech Wam muzyczność 
towarzyszy także w podróży do domu!
Chcemy serdecznie podziękować i pogratu-
lować wszystkim Teatrom, które miały spo-
sobność zaprezentować swoje spektakle na 
dwóch scenach DZIATWY. Mieliśmy wielką 
przyjemność oglądać przedstawienia zabaw-
ne i przewrotne, zadziwiające i fascynujące, 

ale również takie, które skłaniały do głębokiej 
zadumy i przynosiły prawdziwe wzruszenia. 
Mamy nadzieję, że to czterodniowe Święto 
Teatru będzie dla Was prawdziwą inspiracją 
do podejmowania kolejnych artystycznych 
wyzwań, ponieważ teatr był, jest i będzie miej-
scem, w którym możemy naprawdę się spo-
tkać, dyskutować, kłócić i godzić, a przy okazji 
doskonale się bawić. Do zobaczenia za rok!
     
                      Redakcja

ma jej w treści ani w muzyce. Zadaniem in-
struktorów jest pobudzenie młodzieży do dzia-
łania i wykorzystania ich wyobraźni. Młodzi 
ludzie muszą mocniej wchodzić w temat, który 
przedstawiają. Jednak nie chodzi tu jedynie o 
nałożenie formy, ale o głębsze uruchomienie 
emocjonalne. 
Inną ważną kwestią jest problem dramaturgii 
w spektaklach. Prawdopodobnie wielu instruk-
torów nie pracuje nad nią ze swoimi grupami. 
Z tego wynika często kłopot z budowaniem 
napięcia w przedstawieniach. Wszystko dzie-
je się na jednej linii. Nie ma różnorodności w 
tempie spektaklu ani w emocjach. Dlatego tak 
ważna jest praca dramaturgiczna, dzięki któ-
rej można próbować uniknąć wymienionych 
problemów. 
Przy tworzeniu spektaklu należy zwrócić 
uwagę, w jakiej sprawie się go robi i czego 
właściwie ma on dotyczyć. Trzeba się także 
zastanowić, czy zaproponowany temat jest 

atrakcyjny dla dzieci i młodzieży i czy potra-
fią oni go zrozumieć. Najlepszym kryterium 
jest publiczność i jej reakcje. Jeśli widzowie 
się śmieją z przedstawienia, które miało być 
zabawne albo są bardzo zaangażowani w te 
poważne spektakle, to znaczy, że są one im 
bliskie i potrafią je zrozumieć. A należy brać 
pod uwagę, że publiczność Dziatwy tworzą 
przede wszystkim dzieci i młodzież.
Instruktorzy powinni także zwracać uwagę 
na samo bycie młodych aktorów na scenie. 
Ważnym aspektem jest praca w grupie i to 
jak dzieci i młodzież reagują na siebie. Należy 
też popracować z dziećmi nad świadomością 
własnego ciała. 
Podsumowując, trzeba jak najbardziej poma-
gać młodym aktorom w ich rozwoju teatral-
nym, bo to oni w przyszłości będą częścią 
życia teatralnego. Należy uczyć ich rzetelnego  
i prawdziwego teatru. 
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„Nuda”, Zespół Teatralny „W kratkę”, Głogówek

                                                       

Gdzieś w Polsce, w bliżej nieokreślonej wsi i nieroz-
poznanym miejscu, na długiej ławce siedzą cztery 
dziewczyny – istna loża szyderców! Nie tylko ostra 
w ocenie rzeczywistości, która ją zewsząd otacza 
‒ i osacza, ale również niebezpieczna dla samej 
siebie. Dlaczego? Z powodu nudy, która prowadzi 
do obezwładniającej bezsilności. Jak sądzę, do-
określenie miejsca zdarzenia wcale nie jest w tym 
wypadku ważne (choć zostało uwyraźnione w spek-
taklu). To, gdzie akcja się toczy, nie jest istotne ‒ już 
sam zaadoptowany scenicznie dramat Grzegorza 
Sławińskiego to krótka, satyryczna opowieść o mło-
dzieży żyjącej tu i teraz, tzn. w Polsce i dziś ‒ ale 
gdziekolwiek. Przedstawiona historia, choć pozornie 
dotyczy tęsknoty za miastem, dokonuje się w istocie 
ponad podziałami na wieś i miasto. 
Aktorki z Zespołu Teatralnego „W kratkę” (z Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku) siedzą na 
ławce i w sugestywny sposób rozważają problemy  
i sprawy reprezentatywne dla ich pokolenia. Starają 
się rozmawiać ze sobą, ale mimo usilnych prób, nie 
są w stanie znaleźć żadnego tematu, który mógłby 
je wszystkie zainteresować. Ten swoisty brak poro-
zumienia między koleżankami został interesująco 
ukazany już w krótkiej scence otwierającej spektakl. 
Wchodzące na scenę dziewczyny mówiły nie za 
pomocą zrozumiałych słów, ale „poprzez” odgłosy 
przeróżnych zwierząt. Ten zabieg bardzo wyraziście 
uświadomił, że nie ma między czterema przedsta-
wionymi „kumpelkami” wspólnego języka ‒ choć 
żyją, uczą się i bawią w jednej szkole i w jednej 
wsi. Zabawne kwestie, którymi posługują się aktor-
ki (a czynią to z prawdziwym talentem i doprawdy 
wielką siłą komiczną!) przestają nimi być w chwili, 
gdy widzowie zdadzą sobie sprawę z autentycznej 
powagi prezentowanej sytuacji. Możemy śmiać się 
z groteskowych sformułowań silnie nacechowanych 
młodzieżową gwarą, ale trudno o uśmiech, gdy 
uświadomimy sobie, że to w znacznym stopniu fak-
tyczny, a nie jedynie fikcyjno-farsowy obraz naszego 
świata; że właśnie taka młodzież ‒ oczywiście ge-
neralizując ‒ otacza nas w rzeczywistości. Młodzież 
znudzona, inercyjna, arogancka, opryskliwa i gorz-
ko świadoma braku perspektyw na przyszłość. 
Trudno byłoby doszukiwać się w spektaklu afirma-
tywnych cech przedstawionego tu obrazu młodzie-
ży. Ta z dziewcząt, która stara się zachować własne, 
odmienne zdanie, szybko staje się celem ataków, 
które prowadzą do jej konformistycznej przemiany  
i podporządkowania się reszcie grupy. Tak właśnie 
‒ niestety ‒ bardzo często wyglądają szkolne przy-
jaźnie. Grupy rówieśnicze, nie tolerując odmien-
nego zdania, uczą oportunizmu. W ten sposób 
udaremnia się już na samym początku życiowej 
drogi próby stworzenia własnej tożsamości, która 
jest przecież niezbędna w dorosłym życiu. Niekła-
mane poszanowanie odmienności i życzliwość dla 
drugiego człowieka dramatycznie straciły na warto-
ści; a same te słowa ‒ i pojęcia ‒ przestają istnieć  
w języku. Nonszalancja, obcesowość, a wraz z nimi 
pogarda dla innego, podkreślona w przedstawie-
niu, jest rzeczywistą bronią w rękach młodych ludzi. 
Problem w tym, że nie zdają sobie sprawy z tego, że 
to broń obosieczna – raniąc innych, stanowi zagro-
żenie również dla siebie samego. 
Przedstawienie można potraktować jak apel do 
zdrowego rozsądku i instynktu samozachowawcze-
go dzieci i młodzieży. Tym razem tych, które spoty-
kają się na DZIATWIE (choć ta grupa młodych ludzi 
akurat świetnie potrafi rozpoznawać rzeczywiste 
wartości ‒ dlatego przecież uprawia teatr!). Może 
uda się zakończyć te wszystkie małe wojenki, które 
młodzi prowadzą między sobą? Warto mieć na- 
dzieję.      
                          Sebastian

Jednym z wielu zadań na egzaminach do 
szkół teatralnych jest improwizowana inter-
pretacja ruchowa utworu muzycznego. A za-
tem jest to umiejętność nie tyle przydatna, ile 
po prostu konieczna w zawodzie aktora. Za-
danie to nie jest proste. Kierowanie własnym 
ciałem, wyczucie go, wcale nie jest umiejętno-
ścią powszechną. Podobnie jest ze słuchaniem  
(a może lepiej nawet użyć słowa: słyszeniem) 
muzyki. Często jej rytm czy tempo mogą już 
posłużyć za podpowiedź, jak daną muzykę in-
terpretować. To także nie jest łatwe. Ale jak 
pokazały warsztaty zatytułowane „Rola inspi-
racji i interpretacji ruchowych utworów mu-
zycznych w rozwoju umiejętności aktorskich”, 
a prowadzone przez dr Magdalenę Owcza-
rek, adiunkta na Wydziale Kompozycji, Teorii 
Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Akade-
mii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, 
również tej umiejętności można się nauczyć. 
Instruktorka zaproponowała uczestnikom 
DZIATWY szereg ćwiczeń ruchowych, pozor-
nie bardzo prostych, a jednak ‒ jak się oka-
zało ‒ często wiele z nich sprawiało młodzieży 
niemały problem. Jednym z ćwiczeń było po 
prostu chodzenie po sali w różnych rytmach  
i kierunkach. Pierwsze ćwiczenia zostały wyko-
nane w ciszy, bo jak wiadomo ‒ ona także jest 
pewnym gatunkiem muzyki. Kolejne zadania 
z wykorzystaniem fragmentów utworów mu-
zycznych zmusiły uczestników do wsłuchania 
się w nie i wyczuciu ich rytmu. Okazało się, że 
nawet najprostszy ruch dopasowany do rytmu 
nabiera zupełnie innego wyrazu. Instruktorka 
zwróciła uwagę, jak niebagatelna jest mowa 
ciała. Wcale nie musimy mówić, żeby prze-
kazać jakiś komunikat. Istnieje przecież język 
pozawerbalny. A w uruchomieniu go z pewno-
ścią może pomóc muzyka. 
Niewątpliwie kwestia rytmu okazała się tu 
jedną z najważniejszych. Uważne słuchanie 
muzyki sprawiło, że uczestnicy warsztatów 
mogli zsynchronizować się przy wielu ćwicze-

niach grupowych. Dzięki temu utrzymywali 
jedno tempo. Rytm muzyki przekładał się 
więc na rytm ich ruchów, a to wpływało na 
współpracę. 
Instruktorka pokusiła się także o przygotowa-
nie krótkiego układu ruchowego do piosenki 
Idzie Grześ przez wieś. Początkowo młodzież 
ćwiczyła ruchy do rytmicznie recytowanej se-
kwencji imion. Sprawiło to, że później łatwiej 
było im wykonać ten układ do muzyki. Jak 
stwierdziła sama instruktorka, nauka takiej 
sekwencji ćwiczy zarówno pamięć młodych lu-
dzi, którzy muszą szybko nauczyć się gestów, 
jak również pomaga w kształceniu koordyna-
cji ruchowej, która jest niezbędna nie tylko ak-
torom, ale może okazać się przydatna także 
w codziennym życiu. 
Słuchając muzyki i dostosowując do niej wy-
konywany przez siebie ruch możemy wyelimi-
nować ‒ tak częstą u wielu osób ‒ sztywność 
czy niezgrabność gestu Tak było w przypadku 
przekazywania sobie po kolei wymyślonego 
przedmiotu. Choć początkowo ruchy młodzie-
ży były gwałtowne i szybkie, to z każdą kolej-
ną powtórką tego zadania, wykonywanego  
w rytm utworu Jana Sebastiana Bacha, sta-
wały się delikatniejsze i bardziej płynne. Zada-
nia w mniejszych grupach z ustawianiem póz 
wybranej osoby uświadomiły uczestnikom, 
że każdy ruch jest wynikiem pewnej intencji.  
W zależności od tego, co chcemy zrobić, zmie-
ni się charakter gestu. 
Warsztaty te pokazały, że nawet najprostsze 
ćwiczenia ruchowe podejmowane w rytm 
muzyki wpływają na umiejętności młodych 
aktorów. Wykonywane zadania pomagały 
przecież kształtować umiejętności potrzebne 
wszystkim tym, którzy występują na scenie. 
Umożliwiły aktorom zarówno trenowanie pa-
mięci, koordynacji czy słuchu muzycznego, jak 
i  koncentracji i współpracy z innymi uczestni-
kami ćwiczeń.

Joasia

                                           
Warsztaty pod hasłem: ,,Grać też każdy może” zaczęły się od rozgrzew-
ki i powtarzania prostych sekwencji ruchowych za instruktorem. Stop-
niowo dodawane były elementy bardziej skomplikowane, a w finale 
pojawiła się także piosenka. Prowadząca ‒ Barbara Dominiak, asystent  
w katedrze Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im.  
G. i K. Bacewiczów w Łodzi i pedagog w łódzkim szkolnictwie muzycznym 
‒ pokazała uczestnikom, że podstawowym instrumentem muzycznym 
jest coś, co mamy przy sobie zawsze ‒ nasze ciało. Można je muzycznie 
wykorzystywać, wydobywając dźwięki z jego środka, ale także na przy-
kład poprzez klaskanie w dłonie, pstrykanie palcami i uderzanie w klatkę 
piersiową. Następnie „w ruch” poszły instrumenty perkusyjne, takie jak 
tamburyn, bębenki, marakasy i trójkąty. Dostaliśmy instrukcję jak nale-
ży z nimi postępować, w jaki sposób wydobywa się z nich dźwięk. Nacisk 
został położony głównie na stopniowanie głośności, łączenie brzmień  
i przede wszystkim na kulturę gry. Dzieci uczyły się słuchać prowadzą-
cej, dyrygenta, a także siebie nawzajem. W trakcie warsztatów nauczy-

Podczas drugiego dnia 37. festiwalu DZIATWA miałem sposobność 
uczestniczyć w warsztatach dla dzieci, młodzieży i instruktorów – „Gło-
skoGry. Muzykowanie na głoskach i sylabach”. Zajęcia prowadzone były 
przez Pedagoga Akademii Muzycznej w Łodzi ‒ Panią Justynę Sobieraj-
Bednarek, specjalizującą się w rytmice oraz improwizacji i kompozycji 
ruchowej. Aktorzy Grupy Teatralnej „Lustro” z Centrum Zajęć Pozasz-
kolnych w Łodzi oraz Szkolnego Teatr Lalki i Aktora z Zespołu Szkół  
w Turzym Polu ‒ w serii różnorodnych zadań ‒ mieli okazję zaprezen-
tować swoje umiejętności. Pokazali tym samym, że posiadają ogromną 
świadomość własnego ciała oraz głosu.
 Zajęcia rozpoczeły się od solidnej rozgrzewki ciała i aparatu mowy. Ryt-
miczno-ruchowe ćwiczenia uczyły dzieci pracy w grupie ‒ przez utrzy-
mywanie jednego tempa lub dopasowanie wspólnego kroku (pulsu). 
Tworzenie liter własnym ciałem uważam za najlepsze ćwiczenie tych 
warsztatów. W aktorstwie wyobraźnia i ciało to podstawa, a właśnie 
to zadanie umożliwiło ich rozwój. Dzieci mogły również wzmocnić swój 
głos. Rozmowa prowadzona za pomocą sylab wypowiadanych z odpo-
wiednim rytmem i wysokością głosu brzmiała niczym kosmiczny dialog. 
Całość jednak okazała się piękną muzyką, która rozbrzmiewała w sali  
i pomagała się zrelaksować. 
Dzieciaki nie traciły energii i z entuzjazmem podejmowały kolejne wy-
zwania. Duża sala muzyczna aż pękała w szwach. Takiej energii i zaan-
gażowania nie widziałem dawno. Dzieciaki jesteście wspaniałe! 

Wiktor 

Na początku muszę sie przyznać, że obserwowałem pracę w procesie 
tylko z doskoku, czyli na pewno bardzo wiele mi umknęło. Szalenie to 
niereporterskie zachowanie – proszę wybaczyć!
(Ale z tego, co udało mi się zaobserwować...) Warsztat prowadzony 
przez Kamila Kuligowskiego ‒ „Emocje w przestrzeni work in progres” 
trwał zdecydowanie za krótko, aby wpisać się w zwyczajne przedzia-
ły czasowe projektów spod znaku pracy w procesie, co (jak udało mi 
się podsłuchać) było opinią przynajmniej jednej z uczestniczek, która 
stwierdziła, że właśnie jak zaczynało być najfajniej, to się skończyło. Ow-
szem, po części angażującej emocje w przestrzeni (zupełnie dosłownie) 
nastąpiła jeszcze druga, w której w proces wyciszania były zaangażo-
wane spore ilości taśmy klejącej i papieru pakowego (za chwilę wyjaśnię 
tym, których w ogóle nie było), ale tutaj już nie udało mi się wyłapać 
niczyjej wypowiedzi.  
Część pierwsza rozpoczęła się od pracy z ciałem. Uczestnicy zgroma-
dzeni bardzo licznie ustawili się w kole i do płynących z głośnika dźwię-
ków starali się poruszać, podążając za prowadzącym oraz własnymi 
emocjami. Muzyka, której należy się przynajmniej kilka słów ‒ mocno 
działała na wyobraźnię. Długie instrumentalne utwory spod znaku  
post-rocka i ambientu (przynajmniej te, które ja słyszałem ) na pewno 
od razu zmieniły odbiór przestrzeni. Muzyka miała za zadanie stworzyć 
nastrój, który z kolei miał wpłynąć na emocjonalne przeżycia uczestni-
ków, co ‒ wziąwszy pod uwagę okoliczności, czyli wieczorną porę, bli-
skość lasu i otwarte powietrze ‒ mogło przynieść zamierzony efekt, ale 
o tym trudno wyrokować z dystansu, jaki mi przypadł w udziale. Może 
jakąś podpowiedzią ‒ dookreślającą charakter emocji wyzwolonych w 
czasie warsztatu ‒ byłyby formy plastyczne, jakie powstały w jego dru-
giej części. Jeśli dobrze widziałem, były to stroje aniołów i diabłów, czyli 
emocje raczej skrajne. Tak to jest z pracą w procesie.

                                                                                           Arkadiusz

liśmy się również, że instrumenty wcale nie muszą wiele kosztować. Do 
grania można wykorzystać produkty spożywcze, plastikowe kubki, puste 
opakowania, kieliszki z wodą i zwykłą kartkę papieru. Grupa wykonała 
ludowy instrument ‒ burczybas, który będzie dla młodzieży pamiątką 
tego twórczego spotkania. Podczas warsztatu ‒ bezzwłocznie i błyska-
wicznie ‒ pojawiały się nowe pomysły na różne wykorzystanie przedmio-
tów. Uczestnicy parokrotnie zaskoczyli proponowanymi rozwiązaniami 
tak swoich opiekunów, jak i prowadzącą. Można było wykazać się umie-
jętnością dźwiękowej ilustracji wierszy, ale też spróbować swoich sił  
w podkładaniu dźwięków do bajki Krecik. Warsztat uwidocznił niezwy-
kłą pomysłowość i kreatywność uczestników. Był angażujący do tego 
stopnia, że trudno było go zakończyć, ponieważ każdy chciał się po-
chwalić swoimi pomysłami na oryginalne wykonanie ćwiczenia. Skorzy-
stała zarówno młodzież, jak i opiekunowie, którzy chętnie dołączyli do 
swoich wychowanków, mając przy tym nie lada frajdę. 
                                                                                                     Kasia
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Od zawsze jesteśmy przyzwyczajani do tego, że 
w życiu trzeba nieustannie wybierać albo dobro, 
albo zło. W większości opowiadań i bajek przy-
glądamy się odwiecznej walce między tymi dwie-
ma siłami i nigdy nie dochodzi między nimi do 
remisu. Dlatego właśnie należy docenić spektakl 
Białe? Czarne? ‒ zaprezentowany przez teatr „Bez 
Komentarza” (grupa młodsza) z Zespołu Szkół z 
Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu ‒ za 
oryginalność w sposobie widzenia świata. 
Do Krainy Ciemnej Niesprawiedliwości trafia Kaja, 
która była niegrzecznym dzieckiem. Bardzo łatwo 
przychodziło jej wyśmiewanie się z innych, obra-
żanie ich, złość i nieuprzejmość, ale w miejscu, w 
którym się znalazła ‒ gdzie takie zachowanie było 
normą i zwykłym porządkiem rzeczy ‒ wcale nie 
czuła się szczęśliwa. Nie wolno było tam używać 
ładnych słów, prawić komplementów, okazywać 

sobie życzliwość czy sympatię, a za każdą próbę 
złamania restrykcyjnie przestrzeganego regula-
minu groził surowy proces, prowadzony pod kura-
telą nieprzejednanego Sądu Niesprawiedliwego. 
Wprawdzie nawet w tej ponurej Krainie bohaterce 
udało się spotkać osoby dobre, dla których liczyła 
się tylko szczerość i prawda, jednak i wśród nich 
dziewczynka dostrzegała zakłamanie. Aż staliśmy 
się świadkami, kumulującej przeciwieństwa, sce-
nicznej bitwy szachowej, w której pionkami były 
słowa dobre oraz te negatywne, nacechowane złą 
energią. Walka pozostała nierozstrzygnięta. To 
dowód na to, że świat może być piękny i spójny 
tylko wówczas, gdy panuje w nim równowaga. 
Synteza jest kluczem do szczęścia i harmonii. Nie 
ma białego bez czarnego, nie ma Boga bez Szata-
na, nie ma dobra bez zła. Takie są reguły naszego 
świata. Yin i Yang są nierozłączne.

Zespół ,,Bez komentarza” zrobił spektakl krótki, 
ale jego wyszukana plastyka na długo pozostanie 
w mojej pamięci. Aktorzy wcielający się w armię 
białą i armię czarną poruszali się w charaktery-
styczny marionetkowy sposób, co podkreślało 
sugerowaną takim ruchem sztuczność postaci. 
Jedyną naturalną i wzruszająco człowieczą posta-
cią okazała się Kaja. Tylko ona swoim kolorowym 
strojem, znakiem prawdziwych emocji i autentycz-
nych uczuć, wyróżniała się z uporządkowanego 
graficznie tłumu. Kostiumy, jak i charakteryzacja 
wszystkich aktorów były starannie wypracowane 
i bardzo wyraziste. Suknie zrobione z folii falowa-
ły złowieszczo przy każdym ruchu, a pomalowa-
ne na czarno usta wzmacniały efekt grozy. Była 
to niezwykle efektowna plastycznie inscenizacja! 
Gratulacje! 

Kasia  

„Białe? Czarne?”, Zespół „Bez komentarza”, grupa młodsza, Wałbrzych

Jak już zapewne niektórzy Czytelnicy wcześniej-
szych numerów tegorocznej Dziatwo-gazety się 
zorientowali, podobnie jak fanką DZIATWY, je-
stem też fanką zespołu GAWĘDA, na którego 
piosenkach się wychowałam. Podczas warsztatu 
„Głos w teatrze, teatr w głosie’’ prowadzonego 
przez Panią dr Annę Dzionek-Kwiatkowską, so-
listkę Teatru Muzycznego i pedagog Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. 
G. i K. Bacewiczów w Łodzi, wiele rzeczy wy-
brzmiało. W trakcie minionych warsztatów mi-
mowolnie grała mi w głowie gawędowa piosen-
ka, którą może zechcecie poznać. W pięknym 
poetyckim tekście Wandy Chotomskiej zespół 
śpiewa: „Opowiem Ci o lwie, o wielkim złotym 
lwie, co nie bał się niczego, nawet burzy’’. Lew 
się nie bał, bo jak się później dowiadujemy, 
zanim stał się wielkim złotym lwem, był mały  
i wtedy uczył się odwagi. Myślę, że warto brać 
przykład z tego lwa, kiedy deklaruje się chęć 
udziału w jakichkolwiek warsztatach. ,,Warsz-
tat’’ — jak podyktuje nam każdy słownik, jest sil-
nie związany ze słowem ,,rzemiosło’’ czy ,,prak-
tyka’’ i ‒ proszę mi wierzyć! ‒ nie jest zamiarem 
prowadzącego jakikolwiek warsztat dokuczenie 
komukolwiek, a wręcz przeciwnie ‒ tu się poma-
ga. Po to ten warsztat, żeby się czegoś nauczyć, 
coś sobie uświadomić, podzielić się swoją umie-
jętnością z innymi. Zwrócenie uwagi na pewne 
błędy, które codziennie popełniamy, nie ma nas 
„zdołować”, pogrążać, lecz zmotywować do ich 
naprawienia. Widzę jednak, nie tylko po warsz-
tatach Pani Dzionek-Kwiatkowskiej, że coraz 
mocniej wraz z wiekiem gubi się śmiałość, którą 
ma w siebie wpisaną każde małe dziecko. Chcę 
zaapelować do dzieci z DZIATWY, żeby pilnowa-
ły w sobie tej śmiałości i nie dawały innym jej 

złamać ‒ w przyszłości zaowocuje to odwagą 
cywilną i pewnością siebie, która aktorowi na 
scenie jest niezwykle potrzebna, może mu uła-
twić wiele zadań, uczynić je prostszymi. 
Jeśli już jesteśmy przy scenie... Warsztat obfito-
wał w wiele ciekawych ćwiczeń dykcyjno-głoso-
wych. Pewnych technik czysto fizycznych też nie 
zabrakło, bo żeby dobrze mówić, aparat mowy 
musi mieć zapewnioną właściwą rozgrzewkę. 
Prowadząca zwróciła uwagę na ‒ być może za-
skakujący fakt, jakim jest coraz mocniejsze... za-
nikanie aparatu mowy. Tak, tak... Kiedy bowiem 
mamy do wyboru wiele różnych form komuni-
kacji, to najczęściej dziś wybieramy te odbywa-
jące się bez udziału dźwięków (bo przecież do 
rozmów internetowych najczęściej wykorzystu-
jemy tylko palce i oczy ‒ w przeciwieństwie do 
naturalnych międzyludzkich kontaktów, gdzie 
bez słuchu i mowy się nie obejdzie). ,,Rozma-
wiając’’ przez chaty, sms-y, czy maile, rezygnu-
jemy nawet z polskich znaków, ćwiczymy się  
w pewnego rodzaju głuchocie dźwięku. Nie-
rzadko dzieje się tak, że najchętniej stosujemy 
w takich pisanych rozmowach znaki graficz-
ne, wszelakie piktogramy, naklejki, z których 
odczytujemy emocje drugiej osoby. Słowa do 
ich wyrażania przestają być potrzebne, a cały 
szereg znaków diakrytycznych, typograficznych, 
interpunkcyjnych (ręka do góry, kto ostatnio 
użył chociażby średnika?) schodzi do komunika-
cyjnego podziemia. Czy przypadkiem sami nie 
zapędzamy się w ten sposób do jaskini, z której 
kiedyś wyszliśmy? Aby zatrzymać taki proces 
sięgania wyłącznie do wirtualnego języka, pro-
ponuję bardzo dokładnie przeczytać dowolny 
tekst na głos (to może być nawet ten tekst ‒ 
staram się bardzo, by nie zabrakło w nim pol-
szczyzny!). Można próbować ‒ tak jak w trakcie 
warsztatów ‒  dowolnemu tekstowi nadać inną 
emocję, niż przypisana mu przez autora. Moż-
na też poszukać swoich rezonatorów i zgodnie  

z zaleceniami instruktorki udźwięcznić istnieją-
ce tam blaszki, ale… zdaję sobie sprawę z tego, 
że powyższy fragment rozumieją doskonale je-
dynie subordynowani uczestnicy omawianych 
warsztatów. W tym zdaniu jest jednak pewna 
przestroga i dla pozostałych: ,,kto późno przy-
chodzi, sam sobie szkodzi’’… Chyba łatwo się 
domyślić, czego dotyczy moja ironia  ‒  napo-
minam wszystkich uczestników warsztatów, or-
ganizowanych w trakcie wszystkich przyszłych 
festiwali DZIATWA, by nie lekceważyli punktual-
ności; można w ten sposób doświadczyć straty 
nie do odrobienia. Żeby wszystko szło sprawnie 
‒ spóźnienia trzeba pożegnać. Harmider i za-
mieszanie, które ze sobą przynoszą spóźnialscy 
nieodwracalnie kradną czas, który można by 
spożytkować na inne warsztatowe ćwiczenia. 
,,Głos w teatrze, teatr w głosie’’ udowodnił też, 
że wiek na DZIATWIE niewiele „ma do gada-
nia”, a już na pewno nie stanowi żadnego ogra-
niczenia w podejmowaniu ćwiczeń. Specjalne 
ukłony kieruję tu do grupy dzieci ze Strzyżewa, 
które choć najmłodsze wcale nie były zagubio-
ne w gronie gimnazjalistów. W uznaniu ich za-
sług proponuję jako ćwiczenie dykcyjne wiersz 
Aleksandra hrabiego Fredry, który zaczyna się 
tak: „Osiołkowi w żłoby dano. W jeden owies, 
w drugi siano. Uchem strzyże, głową kręci. I to 
pachnie, i to nęci...”
Na koniec chciałabym przypomnieć słowa Pani 
Dzionek-Kwiatkowskiej, że sukces to 5% talen-
tu i 95% pracy, oraz dla porządku zakończyć 
raz jeszcze tą samą piosenką: „O pięknym 
złotym lwie, o wielkim złotym lwie. Odważnym 
nieulękłym i wspaniałym. Co nigdy nie bał się. 
Niczego nie bał się. Bo uczył się odwagi, gdy 
był mały..”.— kiedy będziecie zaczynać od niej 
kolejny dzień, możecie być pewni, że czeka Was 
dobry dzionek.

Nena

Omówienia to specyficzna część DZIATWY, 
ponieważ jest dla dorosłych. Wiele razy 
słyszałem od instruktorów i nauczycieli 
przyjeżdżających tu ze swoimi spektaklami 
‒ czasem nawet kilka lat z rzędu ‒ że jest 
to jedno z tych wydarzeń w świecie polskie-
go teatru dziecięcego, na którym można 
usłyszeć naprawdę konstruktywne uwagi. 
Trudno nie dostrzec, że jest to poniekąd 
sytuacja teatralna. Może samo mówienie 
o teatrze sprawia, że każde słowo ma tu 
podwójne znaczenie; z jednej stony odnosi 
się do czegoś bardzo konkretnego ‒ wybra-
nej sceny, czasem nawet drobnego gestu,  
z drugiej zaś odsłania przekonania dotyczą-
ce istoty teatru, pracy teatralnej i teatral-
ności wypowiadającej się osoby. Jakoś tak 
zawsze się dzieje, że jedni zwracają uwagę 
bardziej na formę, a drudzy na treść. Na 
słowo albo na ruch, na plastykę albo na mu-
zykę, na aktorów albo na widzów... można 
tak wymieniać długo. Ale gdyby popatrzeć 
na te wieczorne rozmowy o teatrze jako na 
rodzaj przedstawienia – to o czym ono jest 
„tak w ogóle”? Dlaczego kilkanaście osób 
siedzi i rozmawia o tym, co wszyscy już i tak 
widzieli i słyszeli? 
Prawdopodobnie jednym z powodów jest 
trudna do opisania w kilku słowach zależ-
ność, która w teatrze zachodzi między tym, 
co się robi, a tym, jak się to robi. Tutaj poja-

Hubertem Ceglarkiem, aktorem grupy teatralnej „Pajacyk” z Wieru-
szowskiego Domu Kultury w Wieruszowie 

Wiktor: To już 37 edycja festiwalu DZIATWA! Wczoraj miałem przyjem-
ność oglądać spektakl Mimo wszystko w wykonaniu waszej znakomitej 
drużyny aktorskiej „Pajacyk” z Domu Kultury w Wieruszowie. To Twój 
debiut na scenie Bałuckiego Ośrodka Kultury, czy może miałeś już oka-
zję zaprezentować swoje umiejętności w Łodzi? 
Hubert Ceglarek: Jestem na DZIATWIE już drugi raz. Nie ukrywam, że 
jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy! DZIATWA to jeden z najlepiej 
wspominanych przeze mnie festiwali. W ogóle są to najciekawsze wy-
jazdy w historii mojej nauki. 
Wiktor: Od kiedy rozpoczęła się Twoja przygoda z teatrem i aktor-
stwem? Dopiero w gimnazjum, czy też znacznie wcześniej? 
Hubert: Od podstawówki uczestniczyłem w zajęciach koła teatralnego 
‒ wraz z moimi kolegami, z którymi gram do dziś. Gdy rozpoczęliśmy 
naukę w gimnazjum, zaczęliśmy uczęszczać na nowe zajęcia teatralne. 
No i tak właśnie pracujemy, działamy i tworzymy razem! 
Wiktor: Słyszę w czasie przerw głosy, że bardzo pozytywnie zaskoczyłeś 
publiczność swoją rolą Lekarza w przedstawieniu Mimo wszystko. Dłu-
go pracowałeś nad swoją rolą? 
Hubert: Raczej nie! Nasza grupa zazwyczaj działa dość spontanicznie 
i z duża energią. Zawsze szukamy jakichś świeżych pomysłów na siebie. 
Nasze role jakoś tak same od nas wychodzą.
Wiktor: Trudno jest z Tobą spokojnie porozmawiać ‒ jesteś tutaj roz-
chwytywany! Widzę, że oprócz aktorstwa również śpiewasz. Umilasz 
swoim pięknym głosem życie rówieśników podczas przerw między spek-
taklami. Uczysz się w szkole muzycznej, czy może chodzisz na zajęcia 
kształcące śpiew? 
Hubert: Od kilku już lat uczęszczam na zajęcia wokalne do Domu 
Kultury w mojej miejscowości. Nie ukrywam, że bardzo lubię śpiewać  
i chciałbym rozwijać się w tym kierunku. 
Wiktor: W takim razie powodzenia i trzymam kciuki za Twoją karierę!

wia nam się sytuacja. Trzeba usiąść i usta-
lić co się właściwie działo. Nie takie to pro-
ste. Co dla jednego jest przedstawieniem, 
dla innego będzie ćwiczeniem. A przecież 
wiadomo, że ćwiczenia i przedstawienia  
z natury rzeczy różnią się od siebie. Tylko 
na czym polega ta różnica? W szczególno-
ści w teatrze dziecięcym i młodzieżowym 
niełatwo jasno to określić. Pewnie każdy 
ma tutaj swoją odpowiedź. W czasie DZIA-
TWY jest czas, aby się nad takimi sprawa-
mi wspólnie zastanowić. I to jest ważne. Po 
podzieleniu się refleksjami na temat kilku 
przedstawień okazuje się, że niezależnie od 
tego, jakie one były, pewne tematy wraca-
ją częściej niż inne. Może to właśnie o nich 
są Omówienia? Jeśli tym razem zamienimy 
stwierdzenia na pytania, otrzymamy równie 
interesującą listę:
‒ Jak posługiwać się rytmem? Jak go budo-
wać, gdzie i dlaczego zmieniać? Do czego 
prowadzi powtarzanie tego samego rytmu 
wiele razy i kiedy można to robić, a kiedy 
należy tego unikać?
‒ Do czego służy kostium? Ma pomagać 
czy przeszkadzać? Komu pomaga kostium 
a komu nie i czy może jednocześnie poma-
gać i przeszkadzać, a gdy tak się dzieje, to 
co wtedy?
‒ Jak pokazać wojnę pracując z dziećmi  
i młodzieżą w teatrze?
‒ Skoro to aktorzy są najważniejsi (a tak 
właśnie jest!!!), co robić? Kiedy praca  
z grupą teatralną jest inspiracją, pomocą 
i koniecznym poprowadzeniem w kierunku 

rozwoju, a kiedy nie?
‒ Jak budować napięcie w przedstawieniu, 
żeby zaskakiwało zarówno widza jak i akto-
rów? Jakimi środkami? Jak je wszystkie po-
łączyć w całość? Ile na raz to wystarczająco, 
a ile to za dużo?
‒ Od czego zacząć pracę nad przedstawie-
niem? Od tekstu? Od obrazu? Od zabawy? 
Jak różnią się przedstawienia w zależności 
od tego jak powstawały?
‒ Jak wydobyć z tekstu rytm, tempo i dy-
namikę?
‒ Gdzie przebiega granica między ekspre-
sją a nadekspresją?
‒ Jak łączą się ze sobą rekwizyt i muzyka  
w przedstawieniu?
‒ Na czym właściwie polega różnica mię-
dzy słowem a działaniem w teatrze? Kiedy 
słowo w zupełności wystarcza i jest działa-
niem, a kiedy tylko mówieniem?
Nie są to pytania ważniejsze niż odpowiedzi. 
Są to pytania, na które koniecznie należy od-
powiedzi szukać i stale je udoskonalać. Nie 
są to też gotowe recepty na wszystkie te-
atralne wyzwania (ani w wydaniu szkolnym, 
ani zawodowym). To zwyczajne pytania. 
Nie zapomniałem... donoszę, że podczas 
czwartkowych Omówień aktorzy i aktorki 
byli równie wychwalani, co w dniu poprzed-
nim. Niestety z tych piątkowych spotkań 
‒ relacji już nie będzie, ale coś mi mówi, 
że i tym razem pod adresem wykonawców 
będą padać słowa uznania, a może nawet 
zachwytu.
     
   Arkadiusz
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Dziecka świat 

Już po pierwszych scenach „zabawy teatral-
nej” Dziura w płocie teatru szkolnego „Po-
wsinogi ze Strzyżewa”, reprezentującego Sto- 
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Strzy-
żewo w Strzyżewie, przyszło mi na myśl przy-
słowie: „Kto nie słucha ojca, matki, niech słu-
cha psiej skóry”. 
Kurza rodzina przeżywa dość powszechne 
problemy. Mama – Kura i Tata – Kogut  nie 
potrafią oddzielić życia zawodowego od pry-
watnego, a tym samym są ciagle zapracowa-
ni. Przez bezustanny brak czasu ich dzieci – 
kurczęta są zaniedbywane. Jak to na młodych 
obywateli kurzego świata przystało ‒ są jed-
nak nadzwyczaj ciekawe życia. Pokusą staje się 
dla nich tytułowa dziura w płocie, przez którą 
uciekają w pogoni za atrakcjami i przygodą. 
Świat po drugiej stronie płotu okazuję się w 
istocie piękny, ale kurczęta szybko zderzają się 
także z brutalną rzeczywistością. Podpatrując 
rówieśników – kaczątka bez namysłu wykonu-
ją te same co one czynności. Próbują pływać 
po jeziorze i ‒ oczywiście ‒ zaczynają się to-
pić. Nie pomyślały nawet przez chwilę o tym, 
przed czym tyle razy przestrzegała je matka 
– zapracowana, ale przecież kochająca i cią-
gle myśląca o swoich dzieciach. Na szczęście  
w porę przybiegła pomoc i wszyscy zostali 
wyratowani z opresji. W całej tej pięknej, a za-
razem tragicznej historii najważniejsze jest to, 
że dzieci zrozumiały swój błąd i postanowiły 
załatać dziurę w płocie, aby już nigdy nie kusi-
ła ich do czynienia zła.
Nie sposób jednak nie dostrzec, że w tle 
przedstawionych wydarzeń ulokowało się 
dość stereotypowe myślenie o roli kobiety  
i mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie. A to, 
moim zadaniem, jest zbędne, nawet jeśli po-
dyktowane zostało jedynie stylem tradycyjnej 
literatury i takimiż zwyczajami. Przekonanie, 
że kobieta jest przede wszystkim „kurą do 
mową”, spełniającą codzienne obowiązki,  
a mężczyzna stworzony został do innych ce-
lów, w szczególności do zarabiania pieniędzy, 
już dawno zniknęło z naszego życia. Dziś te 
role ‒ szczęśliwie! ‒ zupełnie się wymieszały. 
Sceniczna problematyzacja podobnego za-
gadnienia jest już nieaktualna i ‒ co ważniej-
sze ‒ dla nas, widzów, obojętna. 
Nie zmienia to jednak faktu, że cała grupa ak-
torska prawdziwie porwała publiczność i za-
raziła wszystkich swoją niesamowitą wprost 
energią i niezwykłą, doprawdy, muzykalno-
ścią. Myślę, że tym samym ta „zabawa te-
atralna” w znakomity sposób wpisuje się w te-
goroczny motyw przewodni DZIATWY, którym 
jest muzyka i jej wszechstronne wykorzystanie  
w teatrze.

Wiktor 

Nasz czas

Dziecięca Grupa Teatralna „Skandalek” z Miej- 
skiego Domu Kultury w Radomsku  zaprezen-
towała Bajkę o czasie. Był to spektakl o dwóch 
światach ‒ tym współczesnym, w którym je-
steśmy zabiegani i na każde pytanie odpowia-
damy: „przykro mi, ale nie mam czasu” oraz 
tym wymarzonym, w którym zegarki mogłyby 
nie istnieć. Bardzo ciekawym doświadczeniem 
było obserwowanie jak dzieci postrzegają 
świat dorosłych. Spektakl skłania do niewe-
sołych refleksji nad tym, co robimy z naszym 
życiem. 
Wydawać by się mogło, że plazmowy telewi-
zor, galeria handlowa i najnowszy model ko-
mórki są w stanie uszczęśliwić mieszkańców 
Zegarkowa Górnego. Mogli chodzić do kina, 
oglądać popularne programy telewizyjne, być 
modnie ubranymi, jednak co z tego, jeśli na 
zwykłą rozmowę z drugim człowiekiem braku-
je im czasu? Przy śniadaniu zamiast zwykłego 
„dzień dobry” cała rodzina, jeśli już w ogóle ze 
sobą rozmawia, to wyłącznie się kłóci. Rodzice 
wracają do domu późno, są bardzo zmęcze-
ni, przez co zdarza im się nakrzyczeć na roz-
dokazywane dzieci, także bez najmniejszego 
powodu.
 Inaczej wygląda dzień w Zegarkowie Dolnym, 
gdzie dzieci mają mnóstwo czasu wolnego, 
który wykorzystują na zabawę z rówieśnikami, 
na wymyślanie bajek, na odkrywanie tajemnic 
świata. Tam każdego ranka rozmawiają ze 
swoimi bliskimi o snach, a wypoczęci rodzice 
chętnie pomagają pociechom w wieczornym 
odrabianiu lekcji. W którym świecie woleliby-
śmy żyć i dlaczego wybór nie jest wcale pro-
sty? 
Ciekawie grupa poradziła sobie z opowiedze-
niem nam tej historii. Podzielili się na dwa ze-
społy ‒ niczym dwa miasta i stworzyli chóralną 
wypowiedź na ich temat. Kiedy jedna drużyna 
wykonywała jakąś czynność, druga już przy-
gotowywała się do kolejnego epizodu, poja-
wiając się na scenie nieomal niezauważalnie. 
Mimo młodego wieku, aktorzy przepięknie i 
mądrze przedstawili problem współczesnych 
relacji rodzinnych oraz naszej nieuważności ‒ 
zapominania o rzeczach naprawdę ważnych. 
Spektakl dzieci z pewnością skłonił do myśle-
nia niejednego dorosłego widza. 

Kasia

Zabawa muzyką

Pamiętając, iż tegorocznym hasłem Dziatwy 
jest muzyka, należy zauważyć, że spektakl  
O Generale Basie i Szeregowych Ósemkach 
Teatru Alis z Niepublicznego Zespołu Eduka-
cyjnego Alis we Wrocławiu idealnie wpisuje 
się w ten festiwal. Jednak Teatr dopasował się 
do tegorocznego motywu nie tylko zastosowa-
niem piosenek w swoim spektaklu, ale przede 
wszystkim tematem samego przedstawienia. 
Bohaterami opowiadanej historii jest tytułowy 
Generał Bas, podpierający się laską w kształ-
cie klucza wiolinowego oraz Nuty, Krzyżyk, 
Bemol, Pauza i Kropka. Ich celem jest ułożenie 
piosenki. Generał, wydając rozkazy próbuje 
zmobilizować swoich podwładnych. Nie jest 
to jednak zadanie proste. Rozbiegane nut-
ki – pełne energii – wcale nie spełniają jego 
oczekiwań. A i współpraca z innymi znakami 
muzycznymi nie przebiega po myśli Generała. 
Niesforni współtwórcy mają szereg pomysłów, 
które wcale mu się nie podobają. Jednak dzię-
ki swojemu autorytetowi udaje mu się odna-
leźć właściwą melodię. 
Młodzi aktorzy wykorzystują na scenie plu-
szowe nuty i znaki muzyczne. Ale są one nie 
tylko ich wizualnymi odpowiednikami. Zostają 
także użyte jako instrumenty. W zależności od 
rodzaju muzyki, którą próbują tworzyć, pluszo-
we rekwizyty służą także za skrzypce w przy-
padku muzyki klasycznej, saksofony – gdy gra-
ny jest jazz a nawet słuchawki – gdy słucha 
się rapu. Są to bardzo ciekawe rozwiązania 
sceniczne. Nie można oczywiście zapomnieć 
o bardzo efektownej pięciolinii tworzonej 
na scenie. Jest ona konstruowana w trakcie 
spektaklu przez samych aktorów. Robi istotnie 
ogromne wrażenie, szczególnie, że wszystkie 
pięciolinie, które znamy z zeszytów do nut czy 
partytur są jednowymiarowe. Ta zaś – będąc 
przestrzenna – jest tym bardziej widowiskowa. 
A i samo jej wykorzystanie jest niecodzienne. 
Zawsze nieruchome linie w tym spektaklu zo-
stały wprawione w ruch! 
Jak przystało na spektakl muzyczny, nie mo-
gło zabraknąć w nim piosenek. Młodzi aktorzy 
śpiewają różne utwory szukając tego właści-
wego. Nadzwyczaj przejmująca była piosenka 
Zatrzymaj się wykonana przez Pauzę, która 
twierdzi, że „cisza także jest muzyką”. To nie 
tylko utwór o samym znaku muzycznym i jego 
zastosowaniu. Piosenka miała znacznie głęb-
sze przesłanie. Bo zatrzymanie jest ważne  
w muzyce, ale także w życiu. Nie można pę-
dzić bez przerwy. Czasem trzeba się zatrzy-
mać. Pauza w muzyce pozwala się skupić, za-
stanowić nad słuchaną melodią czy wzbudzić 
dramatyczne napięcie. W życiu zaś umożliwia 
odpoczynek i przyjrzenie się sobie oraz ota-
czającym nas ludziom.  
Spektakl Teatru Alis zapewnił publiczności do-
brą zabawę, dzięki pełnym humoru dialogom 
i komizmowi sytuacyjnemu. Na widowni wielo-
krotnie wybuchały salwy śmiechu. Co więcej, 
przedstawienie to okazało się świetną powtór-
ką z lekcji muzyki i zastosowania poszczegól-
nych znaków muzycznych w utworach. I jest to 
także ogromną zaletą przedstawienia, które 
zarówno bawi, jak i uczy. 

Joasia

Kolorowe parasole

Dziecięca Grupa Teatralna „Pod Sceną” z Ośrod-
ka Kultury i Rekreacji w Strykowie przygotowa-
ła spektakl, pt.: Napowietrzna podróż Frania 
próżniaka. Przedstawienie oparte zostało na 
przewrotnym wierszyku ‒ pod tym samym 
tytułem ‒ autorstwa Artura Oppmana, wy-
bitnego młodopolskiego poety. To była jedna  
z wielu magicznych podróży, które udało mi 
się odbyć podczas tegorocznego festiwalu 
DZIATWA. Ku mojemu zaskoczeniu, każda 
z nich była wyjątkowa i wszystkie przenosiły 
nas, publiczność, w odległe zakątki fantastycz-
nego świata dzieci. Chociaż przedstawiane hi-
storie różniły się od siebie znacznie, to łączyła 
je moc rozbłyskujących kolorów i świateł oraz 
niezwykła pomysłowość choreografii, zamie-
niającej pustą scenę w dynamiczną i pełną 
energii przestrzeń. 
Spektakl Napowietrzna podróż Frania próż-
niaka, zamykający tegoroczny przegląd, był 
połączeniem wszystkich walorów dziecięcego 
teatru, który tak nas urzekł. Dzieci ubrane  
w czarne stroje wbiegły na scenę z kolorowymi 
parasolami, które w połączeniu z wielobarw-
nymi efektami świetlnymi stworzyły witalny  
i dynamiczny obraz. 
W tytułowego chłopca ‒ Frania próżniaka 
wcieliła się cała grupa aktorów, opowiadając 
w tym swoistym wielogłosie pasjonującą hi-
storię bohatera, który:
Na ulicę smyrk! jak zając. 
Idzie sobie z gęstą miną, 
A po niebie chmury płyną. 
Wtem od razu wiatr się zrywa. 
Burza! Burza! Ach, straszliwa! 
Parasolem wiatr pomiata, 
Gwałtu! Franio w górę wzlata! 
Czapkę wiatr gdzieś poniósł w pola… 
Trzymajże się parasola!
Tańcem, śpiewem i radosną zabawą aktorzy 
zagarnęli i wypełnili całą scenę. Reżyser spek-
taklu zrezygnował ze scenografii i dekoracji  
(z jednym tylko wyjątkiem w postaci nieodzow-
nego rekwizytu ‒ parasola), pragnąc stworzyć 
żywy i pulsujący obraz z ciał i ekspresji mło-
dych aktorów. I to zadanie w pełni się udało. 
Parasol, na którym mały Franio wzniósł się  
w niebo i odbył swoją szaloną podróż ‒ nawet 
jeśli niezbyt długą, bo zaledwie do…ogródka ‒ 
został znakomicie teatralnie sfunkcjonalizowa-
ny i jasno ukazał dzieciom charakter podróży.
Przedstawienie respektowało wyznaczone 
przez organizatorów 37. OPTDiM DZIATWA 
założenia: pomiędzy poszczególnymi scenami 
rozbrzmiewała muzyka, podporządkowująca 
sobie tak choreografię, jak i rytm dziecięcych 
zabaw. A przepyszną zabawą tak dla aktorów, 
jak i publiczności był cały spektakl! 

   Sebastian

„Dziura w płocie”, Teatr Szkolny „Powsinogi”, Strzyżewo

„Bajka o czasie”, Dziecięca Grupa Teatralna „Skandalek”, Radomsko

„O Generale Basie i Szeregowych Ósemkach”, Teatr „Alis”, Wrocław

„Napowietrzna podróż Frania próżniaka”, Dziecięca Grupa Teatralna „Pod Sceną”, Stryków



g a z e t a  f e s t i w a l o w a

Nie wiem, co na to Patryk Zakrocki, ale jeśli 
miałbym jakoś pomóc w przygotowaniu się 
do warsztatów, które odbędą się 20 maja,  
w piątek, przy ul. Żubardzkiej 3 o godzi-
nie 17.00 oraz w sobotę, 21 maja przy 
ul. Żubardzkiej 2a od godziny 10.00 (te 
szczegóły lepiej zapamietać, aby się nie 
spóźnić oraz nie pomylić budynków), to w 
tym celu odradzałbym jakiekolwiek przy-
gotowania. Nie dlatego, że nie trzeba bę-
dzie nic robić i można bezkarnie przyjść 
nieprzygotowanym, ale dlatego, że wszy-
scy już są dobrze przygotowani, tylko 
może nie zwracają na to uwagi. Jestem  
w o tyle komfortowej sytuacji, że nie 
znam planów Patryka Zakrockiego zwią-
zanych z tymi spotkaniami, toteż mogę 
sobie swobodnie pofantazjować o tym 
jak to będzie. A może być bardzo różnie, 
gdyż prowadzący to dosłownie człowiek-
orkiestra. I nie chodzi tylko o to, że jest 
muzykiem, a do tego, jak się teraz ma-
wia ‒ multiinstrumentalistą. Jak sam 
o sobie napisał: lubi słuchać oraz lubi 
słuchać czasu. Najwyraźniej jest to czyn-
ność najdalsza od jego trwonienia, sko-
ro wystarczyło go na wydanie dwunastu 

albumów i dziesiątki projektów solowych 
oraz tworzonych we współpracy z wielo-
ma artystami. Każde przedsięwzięcie,  
w którym bierze udział artysta zawsze ma  
w sobie niepowtarzalny, bardzo specyficzny  
sposób, w jaki Patryk patrzy na muzykę. 
I wcale nie chodzi tu wyłącznie o przeno-
śnię; na przykład jeden z obecnie rozwi-
janych przez niego projektów jest zaty-
tułowany właśnie: „Kino dźwięku”. Jak 
twierdzi twórca, to „dokładna odwrotność 
niemego kina”, miejsce służące obserwa-
cji fal akustycznych ‒ o których wie na-
prawdę bardzo dużo. Na temat fal, czyli 
sposobu, w jaki dźwięki się przenoszą,  
a także tego jak powstają ‒ Patryk urze-
czywistnił, jak mi się wydaje, nawet coś 
na kształt doktoratu. Jego promotorem 
był światowej sławy autorytet w dzie-
dzinie akustyki i filozofii dźwięku – prof. 
Ripplemark z Zakładu Produkcji Dźwięku, 
który Patryk współtworzył wraz z innymi 
wybitnymi eksperymentatorami ze świa-
ta fal słyszalnych (i nie do końca słyszal-
nych). 
Gdy intensywnie wyobrażam sobie, jaki 
może być ten dzisiejszy warsztat, poja-
wia mi się w głowie słowo: improwizacja. 
Improwizacja zarówno w słuchaniu, jak  
i sprawianiu, że słychać jeszcze więcej – 
w niemal dowolny sposób. Patryk Zakroc-
ki jest ekspertem od improwizacji ‒ spe-
cjalistą o niejednej twarzy, a ściśle biorąc 

Pisali dla Was

Joanna Królikowska (Joasia) ‒ na Dziatwie 
nie jest pierwszy raz, wcześniej ‒ jako uczest-
niczka, dziś ‒ jako recenzentka gazety festiwa-
lowej. Po latach powróciła, ale nie po to, by 
krytykować, ale żeby z sentymentem powspo-
minać swoje dziecięce teatralne próby. Mimo 
starań, żeby zachować obiektywizm, wcale jej 
to nie wyszło i wszystkie recenzje ‒ siłą rzeczy 
‒  napisała pozytywne.

Katarzyna Mańko (Kasia) ‒ od dziecka ma-
rzyła o tym żeby być aktorką i zostało jej to 
do dziś. Zazdrości uczestnikom przeglądu, że 
grają w pięknych i profesjonalnych spekta-
klach przed tak dużą publicznością. Spokojnie 
mogłaby się zamienić na miejsca z Wariacją, 
gdyż szaleństwo to jej drugie imię. Ponadto 
kocha wszystkich i wszystko, chętnie by przy-
garnęła do siebie wszystkie dzieciaki!  

Joanna Michałowska (Joanna) ‒ żyje z mó-
wienia i słuchania, ale czasami odważy się coś 
napisać w imię starych czasów. W tym roku 
obecna jedynie duchem, ale się nie mogła po-
wstrzymać.

‒ o pięciu. Powstają one (jako „5 twarzy 
w improwizacji”) gdy w użyciu są: 1) Mbi-
ra elektryczna solo; 2) Zestaw: Altówka, 
Mbira, Oscylator; 3) Altówka, skrzypce; 
4) Oscylatory i filtry moog ‒ oraz twarz 
piąta improwizacji: dyrygowanie, czyli 
spontaniczne komponowanie na zespół. 
Kto wie, co to jest mbira – ręka w górę! 
A oscylator? To może chociaż altówka, bo 
nie wątpię, że wszyscy wiedzą czym są fil-
try mooga i skrzypce. 
Połączenie dyrygowania z komponowa-
niem to inna ciekawa technika, którą 
jestem skłonny sobie wyobrazić, Patryk 
jest z niej znany co najmniej w równym 
stopniu co ze skomponowanej przez sie-
bie muzyki filmowej i teatralnej (często 
do spektakli reżyserowanych przez Piotra 
Cieplaka) oraz występowania w duecie 
SzaZa.
A poza wszystkim innym, to niesamowicie 
otwarty człowiek, obdarzony wyjątkowym 
poczuciem humoru i doprawdy wybitnym 
talentem do słuchania nie tylko dźwięków, 
ale też ludzi, co miałem kiedyś okazję ob-
serwować – i dlatego pozwalam sobie 
teraz tak pisać.
Jestem pewien, że nie zgadnę, jakie będą 
warsztaty z Patrykiem, ale założę się  
o dobrą włoską kolację, że uczestnicy 
DZIATWY będą się na nich doskonale ba-
wić. To do usłyszenia!                                           

Arkadiusz

Wiktor Moraczewski (Wiktor) ‒ na pierwszy 
rzut oka – największy i najpoważniejszy z całej 
redakcji. Jednak pod szatą dorosłości ukrywa 
swoją dziecinną duszę. Już od najmłodszych 
lat rozrabiał na scenach szkolnego teatru, 
teraz rozrabia w życiu! Uwielbia współpra-
cować z dziećmi, choć one podejrzewają go  
o szpiegostwo. Nie przeszkadza im to jednak 
w wysyłaniu go na walkę z życiowymi potwo-
rami. Używając tajemniczej mocy, przezwy-
cięża nawet najtrudniejsze przeszkody, które 
pojawiają się na jego drodze.

Arkadiusz Rogoziński (Arkadiusz) ‒ teatro-
log w wirtualnej rzeczywistości, weteran dzia-
twowych reportaży.

Nena Stańczuk (Nena) ‒ stara się wierzyć, 
że każdy świat jest dobry. Dziatwa pomaga 
jej pielęgnować swoje wewnętrzne dziecko. 
Wierzy też we wszystkie dzieci, teatr, sprawy 
beznadziejne i dziwne.

Sebastian Szajner (Sebastian) ‒ zwykle ma 
inne zdanie niż pozostali, co nie znaczy, że nie 
jest zdolny do zachwytu. Stały w uczuciach, 
choć powściągliwy. Nawet  jeśli śpi na spek-
taklach, to nie chrapie.

Irena Lewkowicz  ‒ dość nieznośny niewi-
dzialny cenzor, czyli zaopatrzony w „szkiełko  
i oko” (żeński) awatar Profesora Bladaczki.

Fotoreportaż - Michał Stahl
Opracowanie graficzne, skład, druk - 
Dział Informacji i Wydawnictw BOK

Dziecięca Rada Artystyczna Bałuckie-
go Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej”  
w składzie: Ula Kulawczyk, Iza Michal-
ska i Zuzanna Szymańska po obejrzeniu 
sześciu przedstawień 18 i 19 maja 2016 
roku postanowiła przyznać nagrodę Te-
atrowi „Kameleon” z Kutna za przedsta-
wienie A niech to gęś kopnie. Dziecięca 
Rada Artystyczna Bałuckiego Ośrodka 
Kultury „Lutnia” w składzie: Julia Łąpieś, 
Łucja Puta, Szymon Błażejewski po obej-
rzeniu 9 przedstawień 19 i 20 maja 2016 
roku postanowiła jednogłośnie przyznać 
nagrodę zespołowi „Bez Komentarza” 
(grupa starsza) z Wałbrzycha za spektakl 
Gdzie jest Król M.? 


