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Protokół Jury 38. Ogólnopolskiego 
Festiwalu Teatru Młodych DZIATWA 
2017
Zgodnie z regulaminem 38. Ogólnopol-
skiego Festiwalu Teatru Młodych, organi-
zowanego przez Bałucki Ośrodek Kultu-
ry w Łodzi, zespoły zakwalifikowane do 
udziału w Festiwalu otrzymują nagrody 
pieniężne (w wysokości 1000 zł każda) 
ufundowane przez Miasto Łódź.
Jury w składzie:
Anna Kramarczyk - Profesor, doktor 
habilitowany, wykładowca Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, 
aktorka Wrocławskiego Teatru Lalek.
Konrad Dworakowski - Dyrektor Teatru 
Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi, reżyser.
Anna Ciszowska - Teatrolog, pedagożka 
teatru, reżyserka ze specjalizacją teatru 
dzieci i młodzieży.
Po obejrzeniu 15 spektakli, w dniach 24 
- 26 maja 2017 roku postanowiło przy-
znać równorzędne nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Spółdzielnię Miesz-
kaniową im. Mikołaja Reja zespołom:
Teatr BEL ETAGE z Fundacji „Prze-

strzeń” z Białegostoku za współczesny 
kształt inscenizacji przedstawienia „Po-
dróżnik”.
Grupa Teatralna ze Społecznej Szko-
ły „Optimum” z Wrocławia za wybór 
tematu i formy adekwatnych do wieku i 
wrażliwości młodych aktorów w przed-
stawieniu „Przygody Pirata Franka”.
Zespół Teatralny „Bez Komenta-
rza” z Zespołu Szkół z Oddziałami In-
tegracyjnymi z Wałbrzycha za podjęcie  
i twórczą realizację tematu lokalnej hi-
storii w przedstawieniu „A jedyna broń… 
to liczba”.
„Jury docenia oryginalne poszukiwa-
nia języka wypowiedzi i charakteru sce-
nicznego pisma wśród teatru młodego 
twórcy. Równocześnie ubolewa nad ko-
niecznością dokonania wyboru nagród 
spośród wielu cennych i interesujących 
propozycji. Werdykt wyraża uznanie dla 
inspirującej pracy twórczej, wyrastającej 
z siły wyobraźni dziecka. Tym bardziej 
wartościową wydaje się działalność in-
struktorska, realizowana w trudnych 
warunkach i ograniczeniach infrastruk-

turalnych. Jury wyraża nadzieję, że 
Organizatorzy festiwalu DZIATWA 
przyczynią się do rozwoju ruchu teatru 
dzieci i młodzieży oraz jego jakości po-
przez podnoszenie standardów organi-
zacyjnych, pozwalających na profesjo-
nalizację działań twórczych i zamierzeń 
animatorów i reżyserów”.

Marcin Wartalski: Czym dla Pani Profe-
sor jest DZIATWA?
Anna Kramarczyk: Doceniam wysiłek 
organizatorów, sens realizowania takich 
Festiwali. Są one niezwykle potrzebne, 
wręcz niezbędne. Jako juror mam tutaj 
wgląd w pracę młodego teatru. Dzieci 
uczą się od siebie, integrują się, poznają 
nowe formy teatralne. DZIATWA to dla 
nich przygoda, którą będą pamiętać do 
końca życia. Wdaje mi się, że Festiwal 
jest najbardziej potrzebny właśnie im, 
ale również instruktorom i nauczycie-
lom teatru. Warto popierać tego typu 
inicjatywy. Są bezcenne i bez nich teatr 
nie będzie się rozwijał.
M. W.: Dziękuję.

Zespół Teatralny „Bez komentarza”, 
jedna z trzech Nagród
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Już sama trasa przemarszu jest imponująca. Plac Wolności - 
Piotrkowska - Pasaż Schillera. Piękny akcent na zakończenie 
artystycznych działań 38. DZIATWY - Leon Schiller, który 
był jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych, 
twórcą idei polskiego teatru monumentalnego. Korowód to 
wspaniałe nawiązanie do jego twórczości. Pierwszy raz w historii 
DZIATWY, wzięły w nim udział wszystkie zespoły, które pre-
zentowały się na Festiwalu. Z mozołem, w swoich siedzibach, 
przygotowywały się do niego, uczestniczyły w warsztatach te-
atralnych i integracyjnych w Łodzi. A wszystko po to, żeby  
w piątkowe popołudnie stać się ambasadorami Młodego Teatru 
w centrum miasta. Łódź i ogólnopolska Dziatwa serdecznie 
Wam za to DZIĘKUJE!
Nie będę się rozpisywał na temat Korowodu. Zdjęcia dużo lepiej 
- opiszą to, co się działo. Oglądajcie fotorelację, bo Radosław 
Jóźwiak robi świetne zdjęcia.

Marcin Wartalski
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Na początek zmiana moderatora - Mate-
usz Sidor - który zachęcił wszystkich „do 
rozmowy, odwagi i wzajemnego słuchania 
się”.
Jurorzy rozpoczęli, od niego „gratulując 
konferansjerki”, następnie zaznaczyli, że 
jest zbyt mało czasu na szczegółowe oma-
wianie wszystkich spektakli szczegółowo. 
Ważne zdanie, dotyczące oceniania cze-
gokolwiek, wypowiedział Konrad Dwora-
kowski:
- Będziemy mówić bardzo subiektywnie, 
bo każdy ma swoją prawdę.
Jurorzy chwali rozwiązania sceniczne, grę 
aktorską, indywidualne podejście do te-
matyki przedstawień. Ciepłych słów było 
bardzo, bardzo dużo. Jednak komisja 
artystyczna jest też po to, żeby zwrócić 
uwagę na pewne niedociągnięcia, wpadki, 
czy niedopracowanie fragmentów spek-
takli lub intencji wykonawców. Co ich 
zdaniem zasługiwało na rozmowę? Posłu-
żę się autentycznymi wypowiedziami, ale 
fikcyjnym dialogiem.
Anna Kramarczyk:
- Gdyby w spektaklu plotkę podawać  
z pewną dramaturgią, jak w życiu, zaczy-
na ona krążyć wśród ludzi; plotka krąży, 
rozwija się i pęcznieje. W waszej zabrakło 
napędzającej ją dramaturgii.
K. D.:
- Muzyka Bregovica w spektaklu nie in-
spiruje, jest dla widza obojętna. Kury to 
śmiertelnie śmieszne zwierzaki.

Anna Ciszowska:
- Na scenie nie może być przypadkowych 
elementów scenografii. Przypadkowy do-
bór pozbawia ich znaczenia pierwotnego. 
(Mowa o krzesłach - przypis Redakcji).
K. D.:
- Fajne dzieciaki z was. Która scena jest 
dla was najważniejsza?
Młody aktor z zespołu:
- Ta, w której wchodzi mama.
A. C.:
- Widać u was, że dziecko jest właścicie-
lem teatru, gdy się nim bawi.
K. D.:
- Czy Koty są dobre czy złe?
Aktor z Zespołu:
- Dobre.
K. D.
- Ale oszukują.
Kolejny aktor z zespołu:
- Zależy jak bardzo oszukują.
K. D.:
- Opowiem anegdotę. Pewnego razu wi-
działem spektakl na Festiwalu dziecię-
cym, w którym Pani prowadząca grupę 
weszła na scenę. Ona grała Kocią mamę, 
a dzieciaki - Kociaki. I choć był to bar-
dzo krótki obraz sceniczny, do tej pory, 
jak go sobie przypomnę, mam ciarki na 
plecach. Po co to mówię? Zachęcam do 
tego, żeby odkrywać grane przez siebie 
postaci. Poszukiwać relacji, które dla wi-
dza będą prawdziwe. To zawsze przynosi 
dobry efekt.
Szefowa Busoli:
- Do tej pory bawiliśmy się poezją dziecię-
cą, teatrem formy. Tym razem przyszedł 
moment na tekst dramatyczny,

A. K.:
- My dostajemy werbalny komunikat  
o tym, że są to zwierzęta, które posiada-
ją cechy ludzkie. Lepiej, by to wyglądało, 
gdyby komunikat nie był tak oczywisty, 
nie tak dosłowny.
K. D.:
- To dałoby nam - widzom - nową energię, 
szansę na zaskakujące odczytanie treści. 
Z sytuacji nierzeczywistych budujecie sy-
tuacje rzeczywiste. Aktor opowiada mię-
dzy słowami. Słowo „kocham”, można 
powiedzieć tak, że ono komuś „wejdzie 
w pięty”.
A. C.:
- Zapamiętam zdanie. „Sroka jest stwo-
rzona do tworzenia”. I to zdanie powin-
no mocno wybrzmieć na DZIATWIE. 
Pozwólcie sobie na chęć tworzenia. Każ-
dy z Dziatwowiczów może to robić.
K. D.:
- Trzeba być odważnym. Gdy wchodzę na 
scenę, to znaczy, że mam coś ważnego do 
powiedzenia.
Jako ostatni omawiano, spektakl z Wie-
lopola. Poznaliśmy ciekawą opowieść o 
powstaniu zespołu, inspiracjach i budo-
waniu widowiska. Anna Ciszowska wypo-
wiedziała jedno, zdanie, z którym trudno 
się nie zgodzić: „Jesteście elitą Młodego 
Teatru”.
Omówienia przebiegały w atmosferze 
spotkania, poszanowania własnych poglą-
dów i otwartości na dyskusję. Brawo Jury! 
Brawo Uczestnicy!
Na zakończenie dodam, że rzadko zda-
rza się, żeby jurorzy - po omówieniach 
- dostali od swoich rozmówców szczere 
brawa.

Marcin Wartalski

360 stopni, Teatr Ruchu Forma, Andrychów

ZASZUFLADKOWANE EMOCJE

Jak rozpoznać nasze emocje i mieć nad nimi 
kontrolę? Teatr Ruchu Forma z Andrychowa 
wywraca nasze myślenie na ten temat o 360 
stopni.
Pragnienia, emocje i uczucia pełnią nadrzęd-
ną rolę w życiu psychicznym człowieka. Decy-
dują o jego odrębności i pozwalają wchodzić 
w interakcję z innymi. Są elementami codzien-
ności, które determinują zachowania i wy-
znaczają sposoby funkcjonowania człowieka  
w świecie.
Makrokosmos i mikrokosmos w spektaklu„360 
stopni” - podobnie jak w filozofii greckiej - zbu-
dowane są na tej samej prawidłowości. Duży  
i mały świat zostaje, przez grupę z Andrycho-
wa, przedstawiony w bardzo zaskakujący spo-
sób - dwie wielkości drewnianych prostopadło-
ścianów - które sterowane są przez aktorów 
symultanicznie. Człowiek - mikrokosmos - zo-
staje ściśle powiązany z wielkim światem sce-
nicznym - makrokosmosem. Poznajemy histo-
rię wielkiego uczucia - miłości, opowiedzianej 

z poziomu emocji, które na scenie są bardzo 
dojrzałe i głębokie. Aktorzy poruszają się na 
scenie bardzo swobodnie, a choreografia jest 
bardzo precyzyjna.
Widać, że cały zespół zaangażował się w two-

rzenie spektaklu. Prezentacji towarzyszyła 
ogromna koncentracja i skupienie. Pokaza-
nie w formie teatru ruchu własnych emocji 
jest szalenie trudne. Teatr doskonale sobie  
z tym poradził!

Wiktor Moraczewski 
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Bajka o królewiczu, kalejdoskopach i babie, Dziecięca Grupa Teatralna 
„Skandalek”, Radomsko

W KALEJDOSKOPIE LEPIEJ

Pewien Książę nie chce oglądać świata, ta-
kim jakim jest. Całymi dniami siedzi na wieży  
i tworzy kalejdoskopy. I właśnie w tym urzą-
dzeniu znajdujemy się My - widzowie. Scenki 
zmieniają się bardzo dynamicznie. Aktorzy po-
trafią wybrnąć z każdej, najmniejszej wpadki  
i obrócić ją w żart. Waszego wyczucia sytuacji 
mogliby pozazdrościć profesjonalni aktorzy.
Wykonawcy rzucają na nas zaklęcia, stworzo-
ne z popularnych słów dziecięcych wyliczanek 
i piosenek. Za pomocą folii malarskiej i dra-
biny tworzą magiczny świat, w którym chcia-
łoby się zostać jak najdłużej. Nowością była 
projekcja multimedialna, którą oglądaliśmy 
jak przez tubę. Migoczące i rozmywające 
się obrazki wprowadzały błogi spokój do za-
czarowanej krainy. Grupa także wzbogaciła 
pokaz o dymy oraz głosy z offu. Czułam się 
jak w profesjonalnym teatrze! Synchronizacja 
w scenach zbiorowych, wypowiedzi chóralne 
sprawiały, że wszyscy czuliśmy się jak wiedź-
my nachylone nad kotłem, z którego za chwilę 

A jedyna broń... to liczba, Zespół Teatralny „Bez komentarza”, Wałbrzych

Swoją refleksję na temat spektaklu „A jedyna 
broń… to liczba” Zespołu Teatralnego „Bez ko-
mentarza” z Wałbrzycha rozpocznę od krótkiej 
formy dramatycznej pt.: „Granica zabawy” mo-
jego autorstwa, którą napisałem kilka miesięcy 
temu w odpowiedzi na esej Oskara Singera, od-
noszący się do życia ludzi w Łódzkim Getcie.
Trudno jest pisać, mówić i robić spektakle  
o wojnie. Grupie Teatralnej z Wałbrzycha 
udało się to zrobić w bardzo wzruszający  
i przejmujący sposób. Publikacja mojego 
epizodu dramatycznego i krótki komentarz 
uzupełniający najlepiej oddadzą emocje, ja-
kie towarzyszyły mi, podczas oglądaniu tego 
spektaklu. Do Twórców z Wałbrzycha! Podzie-
liliście się Waszymi przemyśleniami i emocja-
mi ze mną. Teraz ja, daję Wam małą cząstkę 
siebie, w odpowiedzi na waszą otwartość:
„Granica zabawy” na temat sytuacji ludzi pod-
czas trwania wojny.
Osoby: Niemiec, Człowiek 1, Człowiek 2, 
Człowiek 3, Człowiek 4
Lewa strona. Długi stół. Pusty.
Prawa strona. Piec. Chleb piecze się na ma-
łym ogniu.
Zdobione żyrandole.
Między lewą a prawą stroną rozciąga się drut 
kolczasty po scenie.
CZŁOWIEK 1: Nie zmieniać.
CZŁOWIEK 2: Warunki.
CZŁOWIEK 3: Żywność.
CZŁOWIEK 4: Pieniądze.
NIEMIEC: Życie?
CZŁOWIEK 1: Nie zmieniać.
NIEMIEC: (wskazując na chleb) Smacznego.
Człowiek 1 idzie w stronę pieca.
Ogniem wzrasta, chleb spala się.
NIEMIEC: Nikt nie powiedział, że dobre decy-
zje nie będą Cię ranić.
Koniec

Mój dramat „Niech żyje bal” inspirowany 
jest esejem Oskara Singera „Z problematyki 
Wschodu i Zachodu”, z 1942 roku.
Oskar Singer w bardzo „cichy” sposób opisu-
je w eseju niezadowolenie z zachowania osób 
zaproszonych na wystawną kolację przez Prze-
łożonego Starszeństwa Żydów, podczas której 
miały odbyć się rozmowy na temat życzeń  
i skarg ludzi mieszkających w Łódzkim Getcie. 
Celem tej rozmowy miała być poprawa warun-
ków życia w Getcie. I już na samym początku 
tego eseju zaczynam zadawać sobie pytanie, 
czy naprawdę w tej sprawie zostali zaproszeni 
ci ludzie? Kontrast. Głód i obfitość. Uginający 
się od jedzenia stół. To nie mogło zakończyć się 
dobrze. Walutą dającą szansę na przeżycie sta-
ło się jedzenie. Łatwo nam jest dzisiaj mówić, 
że ci ludzie popełnili błąd - jedząc i mówiąc, że 
warunki życia w Getcie są odpowiednie i że nie 
trzeba nic zmieniać. Ale czy ktoś z nas nie je-
dząc przez cały tydzień, a może i nawet dłużej, 
widząc ten „magicznie” zastawiony stół - nie 
zacząłby zachowywać się jak oni? Zastanówmy 
się, czy nie powinniśmy ich zrozumieć. Czy to 
egoistyczne zachowanie? „Myślenie o sobie” 

w ekstremalnych sytuacjach zazwyczaj jest 
bardzo trudne do oceny, gdy wokół tyle bólu  
i zła (wycieńczeni lub umierający w męczar-
niach ludzie). W Getcie takie zachowania były 
na porządku dziennym. Nie było tam nas, a ci, 
którzy byli, za wszelką cenę chcieli przeżyć. Nie 
mnie to oceniać, każdy z ocalałych, o ile udało 
mu się przeżyć - musi porozmawiać ze swoim 
sumieniem, musi sobie odpowiedzieć na pyta-
nie, czy zachował swoje człowieczeństwo?
W moim epizodzie dramaturgicznym, poprzez 
układ tekstu, metaforyczne znaczenia słów  
i ich układ, chciałem pokazać drogę, któ-
rą przechodził każdy z mieszkańców Getta.  
W okresie wojny nie było złych czy dobrych de-
cyzji. W większości przypadków na końcu drogi 
czekała - ŚMIERĆ…
Pani Sylwia Aftyka-Łoda z Zespołem; podobnie 
jak ja, w swoich przemyśleniach, przypomniała 
specyfikę ekstremalnych warunków życia pod-
czas wojny. Spektakl „A jedyna broń… to licz-
ba” to dojrzała, poruszająca i skłaniająca do 
przemyśleń wypowiedź!

Wiktor Moraczewski

coś wyskoczy. Udowodniliście, że faktycznie „są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie”.  
Po raz drugi pan Rafał Mikołajewski (reżyser) poskromił grupę energicznych aktorów i dał widzom 
niezłą radochę z oglądania świetnego spektaklu. Jesteście czarujący!

Katarzyna Mańko
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BLEEE..., Teatr Scena Kotłownia, Ostrów Mazowiecka

Białe czy czarne - sprzeczki marne, Szkolne Koło Teatralne „Zakręceni”, Białystok

Zebra jest czarna w białe paski czy biała 
w czarne? To pytanie jest powodem do 
wielu sprzeczek naukowców i zwykłych 
ludzi. Ale czy możemy ustalić, że ona jest 
po prostu czarno-biała?
„Zakręceni” wyszli od tego, że dwa kolory, 
biały i czarny, zaczynają sprzeczkę o to, 
który z nich jest ważniejszy. Staliśmy się 
świadkami bitwy, w której każda ze stron 
przedstawia argumenty przemawiające 
za swoją racją. Jednak życie znów poka-
zało, że nic nie jest czarne albo białe. Nie 
da się ustalić ważności jednej racji nad 
drugą i nawet widz, który zostaje popro-
szony o pomoc w rozstrzygnięciu sporu, 
jest bezradny. W takim wypadku nie po-
zostaje nic innego jak tylko zaakcepto-
wać różnice i spróbować współpracować. 
Przecież nie tylko barwy się od siebie róż-
nią, ale też ludzie. Każdy z nas jest inny 
i to jest piękne. Co to byłaby za nuda, 
gdybyśmy wszyscy byli tacy sami. Kosz-
mar! A tak możemy się mądrze i pięknie 
poróżnić i zacząć wykorzystywać to jako 
potencjał do stworzenia czegoś wyjątko-
wego. Czym byłby fortepian bez białych 
klawiszy? Albo szachownica bez czarnych 

WYJĄTKOWI LUDZI

Indywidualność jest cechą, która pozwa-
la odróżnić nas od innych. Ale czy każdy  
z nas potrafi docenić swoją wyjątkowość? 
Spektakl „Bleee…” opowiada o tym, że 
nie jest to wcale takie proste. Jedni uwiel-
biają swoją osobowość, gdyż dzięki niej 
mogą poczuć się kimś szczególnym. Inni 
natomiast mają z nią problem i potrze-
bują przewodnika, który uświadomi im, 
że są ważni dla innych. Fabuła nie jest 
zbyt skomplikowana. Scenografia to sala 
lekcyjna, w której przebywają zakomplek-
sione dzieci. W to miejsce trafia nowy 
uczeń, za to, że „nie wierzył w istnienie 
królowej”. Na początku nie jest akcepto-
wany przez grupę, nikt nie chce się z nim 
zaprzyjaźnić. Nowy uczeń, podobnie jak 
cała reszta dzieci w klasie musi uwierzyć 
w „królową”. Wiara w nią jest kluczem 
do spektaklu. Nie jest to konkretna „kró-
lowa”, to symbol wiary w siebie, w swoje 
możliwości. „Królowa” nie chce, żeby ce-

chy które posiada – dominacja, zaborczość, bezwzględność czyniły ją wyjątkową. Chce 
być na równi z innymi. Nie możemy bać się siebie, uciekać przed sobą, przed tym co 
odróżnia nas od innych. 
 I o tym jest ten spektakl. Byłem pod ogromnym wrażeniem umiejętności aktorskich, 
które zostały zaprezentowane przez zespół.

Wiktor Moraczewski

pól? Zapewne niedoskonałością. A tak są kompletną i nierozerwalną całością.
Widać, że zespół dużo czasu spędził nad dopracowaniem choreografii oraz synchroni-
zacji ruchów i… ten wysiłek bardzo wam się opłacił! Podziękujcie opiekunom, że zachę-
cali Was do ciężkiej pracy, ponieważ finalnie osiągnęliście sukces. Bardzo przyjemnie 
się Was oglądało. Muzyka grana na żywo tworzyła piękny klimat. Jestem pod dużym 
wrażeniem. Brawo!

Katarzyna Mańko
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MÓJ TEATR - MOJE ŻYCIE

27. Wystawy Rysunku i Malarstwa „Mój 
teatr” to zaskakująca, pełna wrażliwości  
i pomysłowości plastyczna forma pojęcia 
„teatr” w przestrzeni plastycznej. Dzieci 
i młodzież postrzegają to pojęcie przez 
pryzmat codzienności. Warte uwagi w ich 
pracach jest to, że nie skupiają się na wy-
rażeniu jednej sytuacji, ale - tak jak w te-
atrze - symultanicznie przedstawiają szereg 
dziejących się wydarzeń pozbawionych 
ram czasowych. Swoje prace wzbogacają 
abstrakcją podyktowaną przez wyobraź-
nię zakrapiając codzienność barwą zwaną 
fantazją. Reakcje dzieci oraz ich opieku-

nów pokazały, że nadal warto inwestować 
w kulturę i organizować kolejne edycje 
wystaw. Sztuka rozwija talent, wzbogaca 
osobowość, ale też jest pięknym medium 
do wyrażenia siebie.
Jury w składzie: Barbara Kaczorowska, 
Tomasz Budziarek, Bartek Jarmoliński 
spośród 351 prac zakwalifikowało do 
wystawy 61, z których czterem przy-
znało nagrody i dziesięciu wyróżnienia. 
Pierwszą nagrodę otrzymała Maja Barto-
szewska z Pałacu Młodzieży im. Juliana 
Tuwima w Łodzi. Ex aequo na drugim 
miejscu podium stanęły Paulina Mało-

szuk ze Społecznej Szkoły Podstawowej 
Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzo-
wie Wielkopolskim oraz Maja Kamińska 
z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1  
w Łodzi. Nagrodę specjalną otrzymała Pau-
lina Kowalska ze SP 1 w Strykowie. Gratu-
lujemy Zwycięzcom! Więcej informacji na 
temat konkursu na www.boklodz.pl. 
Nasza konfrontacja z pracami młodych 
artystów przyniosła wiele radości i poczu-
cia, że czasem potrafią one widzieć świat 
lepiej niż dorośli ludzie. Na wystawę przy-
było mnóstwo dzieci oglądających z en-
tuzjazmem prace swoich rówieśników. Po 
wernisażu grupy zaprezentowały efekty 
warsztatów z drugiego dnia DZIATWY. 
Udało nam się także przeprowadzić wy-
wiad z jedną z laureatek wystawy - Mają 
Kamińską.
Redakcja: Zajęłaś drugie miejsce na wysta-
wie „Mój teatr”. Jakie emocje towarzyszą 
Ci w tym ważnym dniu?
Maja: Jestem podekscytowana.
R: Co przedstawia twoja praca?
M: Moja praca przedstawia karo w ludz-
kiej postaci w oddali i w przybliżeniu, 
ponieważ chciałam pokazać ją w różnych 
planach. Do stworzenia tego obrazu uży-
łam tuszu, który ekspresyjnie nakładałam 
na kartkę, następnie plamy te zostały spra-
sowane żelazkiem przez moją opiekunkę 
a potem cieniowałam to kredkami.
R: Czy malowanie jest twoją pasją od 
dawna? 
M: Tak. Co środę mam zajęcia w Cen-
trum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi. 
Zajęcia mam z cudowną Panią Renatą. 
To nie jest moja pierwsza nagroda na 
wystawach plastycznych. Kiedyś wygra-
łam wystawę w Warszawie pt. „Warszawa 
moją stolicą”, gdzie narysowałam pociąg, 
samochód, miasto i chmury w kilku pla-
nach, ponieważ właśnie z takim pejzażem 
kojarzy mi się Warszawa. Najbardziej lu-
bię malować w perspektywie, tego właśnie 
uczy nas nasza pani na zajęciach i to jest 
moja ulubiona technika.
R: Jak postrzegasz teatr i jak twoja praca 
się do niego odnosi?
M: Teatr kojarzy mi się z marionetkami 
kierowanymi przez innych ludzi, ale ja 
lubię się wyróżniać więc narysowałam po-
stać karo - a to już nie jest lalka. Chcia-
łam przedstawić coś innego. Lubię być 
oryginalna stąd też ciemniejsze barwy na 
moim rysunku, w porównaniu z pracami 
innych dzieci.
R: A jak oceniasz inne prace?
M: Jestem zaskoczona pomysłowością in-
nych i jestem zadziwiona, że młodsi ode 
mnie uczestnicy mają taką wrażliwość.
R: A co chciałabyś przekazać innym 
uczestnikom dziecięcych wystaw? 
M: Nie poddawajcie się i w górę serca!

Rozmawiali 
Katarzyna Mańko i Wiktor Moraczewski

Maja Kamińska, II Nagroda, Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, Łódź
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CHWYTANIE NIEWIDOCZNEGO

Drugiego dnia Festiwalu, młody teatr 
opanował dwie przestrzenie.
TEATRALNĄ - w Bałuckim Ośrodku 
Kultury „Lutnia”, gdzie zaprezentowano 
6 spektakli.
I MIEJSKĄ - skwer przed BOK „Na Żu-
bardzkiej”.
Pierwsza została już opisana.
Wyjście teatru w przestrzeń nieteatralną 
zawsze jest ryzykowne. Może padać, wiać, 
obcy ludzie mogą być niesympatyczni, 
itp. Problemy można mnożyć w nieskoń-
czoność. Dlatego podjęcie decyzji o po-
rzuceniu sceny na rzecz innej przestrzeni 
zawsze przychodzi z trudem. Organiza-
torzy DZIATWY odważyli się wejść do 
nieznanej rzeki z młodzieżą i dziećmi. 
Ich przewodnikami byli Barbara Wójcik-
Wiktorowicz i Kamil Kuligowski. Towa-
rzyszyły im asystentki. Nie ukrywam, że 
liczba ponad stu osób na jednym warsz-
tacie wprawiła mnie w podziw. Dużo 
osób, mało czasu, a młodych ludzi trzeba 
czegoś nauczyć. Pokazać jak poruszać się 
teatralnie w tkance miejskiej, jak dobierać 
scenografię, tworzyć rekwizyty i wykorzy-
stać je np. w działaniach plenerowych.
Aura była przyjazna. Świeciło słońce, 
wokół roześmiane twarze uczestników  
i zaangażowani prowadzący. Byli też po-
średni uczestnicy np. seniorki z psami 
na spacerze, zakupowicze ze sklepów 
czy zwykli przechodnie. Jedni uśmiecha-
li się, inni przystawali na chwilę, jeszcze 

Warsztaty integracyjne rozpoczęły się od 
koncertu solistów Studia Piosenki BOK 
„Na Żubardzkiej” 24 maja w OWH „Przą-
śniczka” w lesie Łagiewnickim. Następne-
go dnia, w godzinach późnowieczornych, 
dzieciaki z instruktorami opanowały par-
ter hotelu i przylegający do niego leśny 
park. Był taki radosny gwar, że trudno 
było swobodnie rozmawiać. Co ciekawe, 
nikomu ten gwar nie przeszkadzał. Dwie 
grupy w budynku i dwie na zewnątrz.  
W każdej z nich warsztaty integracyjne 
przebiegały w podobny sposób. Pro-
wadzący postawili „na zapoznanie się” 
między koleżankami i kolegami z innych 
teatrów. Dzieciaki opowiadały o tym, co 
lubią, odgrywały mini etiudy autoprezen-
tacyjne i bawiły się przy tym doskonale. 
Niektóre z nich popisywały się wykonu-
jąc perfekcyjne gwiazdy, inne zastygały  
w bezruchu. W jednej z grup usłyszałem 
wypowiedź instruktora „wykorzystajcie to 
w działaniu”. Wtedy pomyślałem sobie, że 
te działania w Arturówku bardzo pomogą 

dzieciakom w piątkowym Korowodzie, że 
będzie więcej interakcji między poszcze-
gólnymi zespołami, zabawy i wciągania 
w nią dzieci, spotykanych w przestrzeni 
miejskiej na ulicy Piotrkowskiej. Jednak, 
dla mnie, obserwatora z boku, najważ-
niejsza była ich otwartość, czynny udział 

w działaniu i przyklejony do twarzy 
uśmiech. Miałem wrażenie, że im bardziej 
się integrują, tym jest ich więcej. Gratulu-
ję pomysłu organizatorom. Uśmiechnięte 
dziecko - to szczęśliwe dziecko.

Marcin Wartalski

inni udawali, że nie widzą grupy ponad 
100 osób. Każdy reagował indywidual-
nie. Samo podpatrywanie ich reakcji już 
samo w sobie tworzyło teatralną sytuację. 
Pełną dynamicznych zwrotów akcji. Za-
bawna była pani, która przez ponad sto 
metrów szła wpatrując się w swój telefon, 
rozglądając się chaotycznie na boki. Wy-
glądała na osobę, która boi się ewentual-
nego wciągnięcia jej w działania parate-
atralne. W pewnej chwili, któreś z dzieci 
spojrzało w jej stronę, a ona, widząc to 
- przyśpieszyła kroku…
Czym było „chwytanie niewidocznego”? 
Burzą mózgów, odkrywaniem tego co 
można zobaczyć i czego nie widać. Wy-
szukiwaniem nowych rozwiązań dla tego, 
co znamy np. papieru. Co można z nim 

zrobić? Zamalować, pociąć, obkleić, zrobić 
z niego wydzierankę, zdeptać, ubrudzić, 
miąć; można sprawdzić jak zachowuje się 
na wietrze, jak wygląda namoczony wodą 
i jak się wtedy zmienia jego przeznacze-
nie. Rozwiązań jest mnóstwo, a to jak 
możemy wykorzystać papier do działań 
teatralnych, zależy wyłącznie od naszej 
wyobraźni.
„Chwytanie niewidocznego” miało rów-
nież wzbogacić, działania przygotowane 
przez poszczególne zespoły uczestniczą-
ce w piątkowym Korowodzie. Czy coś  
z nich zostało wykorzystane w śródmie-
ściu miasta Łodzi? Mogliśmy przekonać 
się o tym w piątek.
W warsztatach udział wzięły wszystkie 
występujące na DZIATWIE Zespoły.

Marcin Wartalski
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KIEROWCA
Grupa dzieci biegnie po chodniku.
- Ten kierowca jest spoko.
- Nie jest zły.
- Tylko gburowaty.

WKŁAD GAZETY
Nasza gazeta posłużyła jako urządzenie do 
łączenia myśli, świetlny miecz do walki, lor-
netka, a także tuba wzmacniająca głos.

QUIZ cd.
Dokończ zdanie: Dziatwa to…
- Frajda - Julian.
- Świetność - Tymon.
- Teatr - Filip.
- Fajność - Oskar.
- Kreatywność - Maja.
- Supernowość - Amelka.
- Sztuka, bardzo lubimy placki! - wszyscy w/w
- Jest mega! - Pola.
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