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Teatrze RAMPA 
03-536 Warszawa ul. Kołowa 20
tel:(22) 216 91 00
tel: (22) 679 71 00
tel. centrala teatru: 
(22) 679 50 51, 679 50 52 w.115 
e-mail:
info@korczak-festiwal.pl
w w w . k o r c z a k - f e s t i w a l . p l

Dojazd do teatrów:

Wejdź na www.ztm.waw.pl lub zadzwoń (22) 194 84,
żeby sprawdzić, jak dojechać do teatru.

Bilety:

Bilety na spektakle do nabycia w kasach teatru, 
w którym odbywa się przedstawienie.

Adresy teatrów warszawskich i instytucji kultury, 
w których prezentowane są festiwalowe spektakle:

Teatr Baj
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 28 
tel.: kasa (22) 818 08 21, centr. (22) 619 80 77

Teatr Guliwer
02-548 Warszawa, ul. Różana 16 
tel. centrala i kasa (22) 845 16 76 /77

www.teatrguliwer.waw.pl 

Teatr Lalka
00−901 Warszawa Pałac Kultury i Nauki,  Pl. Defilad 1 
tel.: kasa (22) 620 49 50, 656 69 56, sekr. (22) 620 49 60 

www.teatrlalka.waw.pl

Teatr Rampa na Targówku
03−536 Warszawa, ul. Kołowa 20
tel. kasa (22) 679 89 76, centr. (22) 679 50 51/52

www.teatr−rampa.pl

Teatr Kamienica
00-144 Warszawa, Al. Solidarności 93
tel. kasa (22) 624 01 99

www.teatrkamienica.pl

Soho Factory
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
tel. (22) 323 19 00/10

www.sohofactory.pl
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Na pierwszy rzut oka prosta opowieść o rodze-
niu się życia, radości dorastania, ciekawości
świata i zachwycie nad poznawaną rzeczywis-
tością.

Siostrzyczki-Bazie z właściwą dzieciom niecier-
pliwością zasypują Mamę-Wierzbę pytaniami.
Poznają Słońce, Strumyk, Wiatr i wielu innych
przyjaciół. Uczą się, jak należy postępować.
Jedna z siostrzyczek zostaje odłą czo na od ro -
dziny i dokonuje wyboru, któremu wszyscy się

dziwią. Jednak jej decyzja przemienia serce
niegrzecznego chłopca. Czy to jest prawdziwa
droga? Jaka jest granica między ufnością a os-
trożnością? Czy wszyscy na świecie są do-
brzy? Co jest właściwe, a co nie? Na czym
polega prawdziwa przyjaźń? Jakie są granice
poświęcenia i przywiązania?

Opowieść o uczeniu się życia – o jego pię -
knych stronach, ale i niebezpiecznych i o wy -
borach, które nie są oczywiste.

„Prawdziwe - nieprawdziwe”
Teatr Baj - Warszawa
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„Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” to
spe ktakl szczególny. Jego premiera odbyła się
dokładnie 65 lat po ogłoszeniu kapitulacji Pow-
stania Warszawskiego. To niemal dokumen-
talny, bardzo osobisty zapis faktów i emocji,
które przeżywali zwyczajni warszawiacy 
w tamtych dniach.

Teatralny język, jaki zastosowali twórcy spek-
taklu, jest jak najbardziej współczesny,
szczególnie bliski najmłodszej części widowni.
Choreografia Macieja Florka – tancerza i chore-

ografa, popularnego zwycięzcy programu You
Can Dance, wspaniała oprawa muzyczna wybit-
nego kompozytora Mateusza Pospieszalskiego
– to tylko wybrane elementy, które stanowią 
o klasie przedstawienia. Bardzo współczesna,
skrótowa forma potocznego języka ma walor
niemal dokumentalnego komunikatu, jakże
bliskiego językowi e-maili i SMS-ów! Wszystko
to spaja twórczy zamysł reżysera Jerzego Bielu-
nasa, który sprawił, że spektakl, wspaniale
i z ogromnym zaangażowaniem zagrany przez

„Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”
Teatr Kamienica - Warszawa

Kończy się lato. Jedni robią jesienne porządki,
inni śpieszą się, żeby zdążyć na wielkie przyję-
cie, jeszcze inni stwierdzają, że trzeba
odwiedzić kogoś ot, tak sobie. Pakują prezenty,
marzenia, plecaki, torby z lekarstwami i ruszają.
Dziwnym trafem wszyscy postanawiają spędzić
ostatnie dni jesieni w Domu Muminków. Kiedy
docierają na miejsce, okazuje się, że Rodzina
Muminków bez uprzedzenia opuściła Dolinę. 
W Domu Muminków zbiera się prawdziwa
banda oryginałów pochłoniętych bez reszty

swoimi dziwactwami. Z czasem bohaterowie,
zmu szeni do obcowania ze sobą, odkrywają, 
że mogą być sobie potrzebni i że sami potrze-
bują ciepła, towarzystwa i uwagi innych.

„Dolina Muminków w listopadzie”
Studio Teatralne KOŁO - Warszawa
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Mistrzowski, plastyczny spektakl włoskiego
teatru, odnoszący sukcesy na wielu światowych
scenach, zajmuje się fenomenem dzieciństwa.

„Odwiedziny w krainie dzieciństwa nie są
sprawą osobistą, dotyczą nas wszystkich”  –
twierdzą twórcy spektaklu. Podążając za twór-
czą intuicją Brunona Schulza, prowadzą widza
„przez las lat dziecinnych” po to, by w pewnym
momencie pozostawić go samego w oczekiwa-
niu na konfrontację z jego dzieciństwem

właśnie. Tu świat funkcjonuje poza zasadami
logiki, porządkującymi nasze życie na jawie.
Ukrywa się raczej w ciemnych zakamarkach 
zamykających w sobie tajemnice sennych 
doznań i wspomnień. Zmierzenie się z własnym
dzieciństwem, odsunięcie go, czasem nawet
zanegowanie bywa warunkiem inicjacji. Uła -
twia, a często wręcz umożliwia przyjęcie pocią-
gających, ale także budzących lęk wyzwań
dorosłości.

„Traktat o manekinach”
Compagnia Teatropersona (Włochy)

„Hommage à Chagall”
Teatr Lalki, Maski i Aktora GROTESKA - Kraków

w
 T

e
a

tr
ze

 R
a

m
p

a

Na scenie ożywają obrazy Marca Chagalla. 
To spektakl niezwykły, opowiedziany bez słów:
kolorem, maską, lalką, muzyką, ruchem. Histo-
ria miłości zaklętej i zatrzymanej w sztuce.

Zarówno temat, jak i forma wpisują się 
w od wieczne marzenia i tęsknoty towarzyszące
człowiekowi od wczesnej młodości, od dzie -
ciństwa niemalże: tęsknoty za czymś wielkim,
wspaniałym, idealnym…

Reżyser spektaklu Adolf Weltschek mówi: „His-
torią Chagalla i Belli chcę opowiedzieć o miłości
konkretnej – ludzi z krwi i kości. O miłości,
która nabiera wymiaru metafizycznego. Staje
się miłością Adama i Ewy – Kobiety 
i Mężczyzny. Jest częścią kosmicznego
porządku. Chcę, wbrew wszechobecnym uty -
skiwaniom i teoriom na temat niemożności
spotkania i budowania więzów w naszych ludz-

„Ty i ja“
Studio Teatralne Blum - Poznań

Mały Konik chce być dorosły. Próbuje dotrzy-
mać kroku Dużemu Koniowi, ale jest jeszcze 
za słaby. Szuka szczęścia w Wesołym 
Miasteczku, ale szybko dostrzega, że tam
radość jest tylko pozorna, a ceną jest utrata
wolności. Na szczęście spotyka Chłopca, który
– jak on – nie godzi się na życie w niewoli. Oby-
dwaj – Konik i Chłopiec – szukają swojego
miejsca w świecie. Poznają, co to przyjaźń 
i razem szukają szczęścia, uciekając z Wesołego
Miasteczka.

Przedstawienie, przygotowane przez Grzegorza
Kwiecińskiego na podstawie pięknej baśni 
bułgarskiej pisarki, zawiera mądry, ponadcza-
sowy przekaz poruszający zarówno najmłod-
szych, jak i ich rodziców.

Doskonale służy temu zarówno poetyckie ujęcie
tematu, jak i zamysł plastyczny: scenografia
spektaklu zainspirowana została malarstwem
Tadeusza Makowskiego.

„Dokąd pędzisz, koniku?“
Teatr Lalki, Maski i Aktora GROTESKA - Kraków
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Teatr Atofri jest laureatem naszej ubiegło -
rocznej nagrody „Kota w worku”!

W tym roku przywiózł nam znowu spektakl dla
naj-najmłodszych, który pokazujemy w ramach
naszego programu „Ab ovo”.

Informacje od autorek:

„Kim Jest Pan Satie? Dźwiękiem, Rytmem. Pan
Satie jest Muzyką. W papierowej scenografii
powstają obrazy inspirowane utworami Erika
Satie. Zabawy z dziecięcej wyobraźni łączą 

się z brzmieniem preparowanego pianina.”

„Pan Satie” to spektakl teatralno-muzyczny zre-
alizowany dzięki zaangażowaniu Poznańskiej
Fundacji Artystycznej, Centrum Kultury Zamek 
i Miasta Poznań.

„Pan Satie”
Teatr Atofri / Poznańska Fundacja Artystyczna - Poznań
 

„Aha, więc to by było na tyle. Nie żyję”. Oto 
jak 10-letni Benjamin komentuje wyjątkową 
sytuację, w której się znalazł. Sztuka porusza
temat życia po śmierci, żałoby, zgody na ode-
jście, ale też opowiada o pewnym „wypa-
sionym” karawanie, o prezencie urodzinowym,
przyjaźni i woli życia, mimo wszystko.

Centralnym elementem sceny jest duża kula, 
na której pojawia się kilka postaci i lalek. Obok
jest altówka, narrator, nie zabraknie oczywiście 

animatora lalek i muzyki w tle. Nie ma się czego
bać! Artyści wzruszą Was, ale i rozbawią!

„Żegnaj, Benjaminie”
Les Voisins (Niemcy)
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Witolda Mazurkiewicza to niezwykle atrakcyjne
wizualnie widowisko muzyczne, opowiadające 
o przygodach dziewczynki o niewielkich ro z -
mia rach, lecz wielkim sercu.

Maleńka bohaterka wyrusza w świat, by odkry-
wać jego piękno, ale także kryjące się w nim 
zagrożenia. Wędrując przez rozmaite krainy,
napotyka na miejsca przytulne i słoneczne, 
ale także mroczne i niesympatyczne. Spotyka
zarówno istoty przyjazne, jak i takie, które chcą

ją wykorzystać. Losy Calineczki układają 
się w opowieść o poszukiwaniu przyjaźni 
i miłości, o potrzebie niesienia pomocy potrze-
bującym, wzajemnym szacunku, wrażliwości 
na cierpienie innych, dobroci.

Wykreowana na scenie Banialuki baśniowa
kraina odkrywa przed małymi widzami zach-
wycającą i zaskakującą magię teatru. Po  m y -
słowa scenografia sprawia, że dzieci z za  partym
tchem śledzą kolejne transformacje olbrzymiej,
wielobarwnej formy, która na ich oczach przek-

ształca się w kwiat, żabę, pająka oraz inne postaci
z opowieści Andersena. Muzyczny charakter wi -
dowiska, melodyjne piosenki i wartka akcja
sprawiają, że przedstawienie, mimo iż momen-
tami niepokojące, nawet przez chwilę nie przestaje
czarować.

„Calineczka”
Teatr Lalek Baniakula - Bielsko-Biała
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„Teatr Figur Kraków to niecodzienna propozycja
teatralna dla młodego widza. Tworzymy
współczesny teatr lalek, który jest atrakcyjny
zarówno dla dzieci, jak i towarzyszących im
dorosłych. Aktorzy TFK wywodzą się z różnych
stron świata, mają rozmaite, nie tylko aktorskie,
wykształcenie oraz liczne pasje i pomysły. Efek-
tem ich spotkania jest repertuar adresowany do
dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat. W spektak-
lach wykorzystujemy lalki niekonwencjonalne,

formy plastyczne, teatr cieni, na warsztatach
rozwijamy wyobraźnię.”

Tyle artyści piszą o sobie, posługując się
słowami. To, co potrafią zrobić przy pomocy
rąk, przechodzi wszelkie wyobrażenie. Możemy
się o tym przekonać, oglądając spektakl
„Rękodzieło artystyczne”. Aktorzy nie mówią,
nie pokazują twarzy, nie używają nawet rekwizy -
tów. Ograniczenie środków zostawia ogromną
przestrzeń dla wyobraźni widza. Otrzymujemy

„Rękodzieło artystyczne”
Teatr Figur – Kraków 
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Przedstawienie realizowane będzie dla dwu
grup wiekowych:

Maleństwa leżące, siedzące i raczkujące 
(0 – 1,5 roku) – z rodzicem

doświadczać będą, gdzie się znajdują: nos,
głowa, uszy, oczy, nogi, kolana. 

Dla tych widzów przygotowaliśmy dużo pięknej
muzyki i obrazów. Pojawi się nawet prawdziwa
Harfa, a na Harfie grać będzie 10-letnia
księżniczka Klara. To czas na bycie razem 

z Waszym dzieckiem i prawdziwą muzyką. Elffy
są jakby łącznikami między dzieckiem a rodzi -
cem. Ro-mari będzie śpiewać dla publiczności
i z publicznością. Czy wiecie, że Wasze
Maleństwa już nucą?

Po spektaklu warsztat „Malowanie na dywanie”.

„Średniaczki” chodzące i biegające (1,5 – 3
lata) – z rodzicem

– odpowiedzą już same, do czego służą
poszczególne części naszego ciała; usłyszymy
i wyobrazimy sobie, jak bije nasze serce. 
To dzieci i Wy, Rodzice, będziecie razem
tworzyć. Widzowie będą naocznymi świadkami
procesu tworzenia Misia-marionetki, która 

„Co to? Kto to? Ja!!!”
Teatr Elffy - Warszawa
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Koncert co i rusz przerywany zabawnymi ko-
mentarzami muzyków czy raczej ilustrowany
muzyką popis klauna? Jak sugeruje już tytuł,
„Klaun na wolności” to jednocześnie przednia
zabawa i katharsis dla trzech dynamicznych
klaunów, którzy jak dzieci cieszą się z tego, że
scena, ale i publiczność, są tylko dla nich.
„Klaun na wolności”, spektakl bez słów,
opowiada o pewnym nieco dziwnym popołud-
niu, kiedy to trzech klaunów próbuje stworzyć
przedstawienie, aby rozśmieszyć, oczarować 

i wreszcie zdobyć serca publiczności. Chwytają
się każdego sposobu, by zaskoczyć widzów, nie
oszczędzając przy tym siebie nawzajem. Akcja
zaczyna się gubić, ale oczom widzów ukazują 
się niezwykłe popisy sprawności, w tym
wywołujące dreszcze piramidy z ludzi, rozgry-
wające się w zwolnionym tempie pojedynki 
i porywająca żonglerka. Muzyka gra w przed-
stawieniu szczególną rolę, towarzysząc akto -
rom i nadając rytm akcji. Mocnym punktem

przedstawienia są zadziwiające akrobacje 
i niezwykły talent komiczny aktorów.

„Klaun na wolności“
Teatro Necessario (Włochy)
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Prapremiera polska bajki napisanej przez parę
autorów Monikę Muskałę i Janusza Mar-
gańskiego. „W pogoni za bajką” to zabawna
historia, której akcja toczy się w królestwie, ale
nie bajkowym, tylko współczesnym, choć
wszystko wygląda jak w bajce. Świat bajek
przeplata się tu ze światem współczesnym i tak
naprawdę nie wiadomo już, co jest bajką, a co
nie. Królewska córka Rebella chce ukraść berło
wiecznie zajętemu ojcu. Pragnie, by król choć
na chwilę przestał być królem, a stał się po

prostu tatą. Może to się udać tylko, pod
warunkiem że król zdejmie koronę i wejdzie 
w świat dziecięcej wyobraźni. Niestety, tajny
plan zawodzi, wykradzione berło przypadkowo
ląduje w zamkowych lochach na cmentarzysku
bajek. Dlaczego na cmentarzysku? Bo dorośli
w zabie ganym świecie nie mają czasu, aby czy-
tać swoim dzieciom bajki, które kiedyś czytali
im rodzice… Los bajek został zatem przesą -
dzony! Rebella w poszukiwaniu utraconego
berła wędruje przez podziemne cmentarzysko

„W pogoni za bajką”
Teatr Rampa - Warszawa

Znane z bajki Jana Brzechwy perypetie naj -
sprytniejszej pchły świata opowiadają sobie – 
w konwencji kawiarnianych ploteczek – cztery
damy. Każda wyposażona jest w lupę, dzięki
której podgląda intrygi i oszustwa filigranowej
bohaterki, a my, widzowie, widzimy je poprzez
ekranowe animacje. Animacje dopełniają
znakomitą grę aktorską i tworzą efekt przenika-
nia się różnych rzeczywistości i stylów. Spek -
takl utrzymany jest w konwencji musicali 
z lat 20. i 30. XX wieku.

„Pchła Szachrajka”
Teatr Guliwer - Warszawa
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Sztuka pt. „Niespodzianka” opowiada o egzys-
tencjalnych udrękach i radościach, o szukaniu
własnej drogi, próbach oswajania życia
i śmie r   ci.

Teatr istnieje od 1992 r. w ośrodku szkolno-
wychowawczym dla dzieci słabo widzących 
w Warszawie. Wykorzystuje własne teksty,
które często osadzone są w doświadczeniach
dzieci. Poza walorami terapeutycznymi zespół
dba o wysoki poziom artystyczny, czego

dowodem są występy z sukcesami na roz-
maitych festiwalach o zasięgu międzynaro-
dowym i ogól  no polskim.

Na Festiwalu KORCZAK teatr występuje po raz
trzeci.

„Niespodzianka“
Teatr Krzesiwo - Warszawa
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Spektakl został zrealizowany w technice
„czarnego teatru”. Polega ona na całkowitym
wyciemnieniu sceny, pozwalającym na ukrycie
ubranych na czarno aktorów, natomiast za po-
mocą świateł „wydobywane” są z przestrzeni
scenicznej animowane lalki i elementy
scenografii. Dzięki zastosowaniu tej formy
teatru twórcy zbudowali niezwykle poetyckie
obrazy sceniczne, cechujące się szczególnym
rodzajem teatralnej magii.

aktorów młodego pokolenia, trafia do serc
młodych widzów.

To z pewnością WIĘCEJ NIŻ TEATR!

Twórcy "Pamiętnika z Powstania Warsza-
wskiego" otrzymali nominacje do nagrody 
Feliksów Warszawskich 2010 w dwóch katego-
riach: Jerzy Bielunas w kategorii Najlepsza
Reżyseria oraz Monika Węgiel w kategorii 
Najlepszy Debiut. Spektakl został uznany przez
tygodnik „Polityka” (nr 51/2009) za jedno 
z dziesięciu najważniejszych wydarzeń kultural-
nych 2009 roku.

kich kontaktach, opowiedzieć o tej szczególnej,
silniejszej niż śmierć jedności kobiety 
i mężczyzny. Chcę za Chagallem przypomnieć
mitologię miłości”.

Spektakl tryumfalnie wędruje po Europie,
odnosząc sukcesy na najważniejszych między-
narodowych festiwalach. To trzeba zobaczyć
koniecznie!
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Przedstawienie dla dzieci naj-najmłodszych 
w wieku od 0 do 4 lat.

Punktem wyjścia do powstania spektaklu jest
podkreślenie znaczenia własnego „ja” w pos -
trzeganiu świata a zarazem ukazanie zależności
pomiędzy moim „ja” a napotykanymi wokoło
„ja” innych osób.

Kolorowe piłki stają się pretekstem do wspólnej
zabawy, ale także do poszukiwania związku
pomiędzy na pozór sprzecznymi emocjami.

Stają się symbolem dopełnienia, całości i har-
monii.

Spektakl zrealizowany z udziałem środków 
finansowych Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu
Miasta Poznania we współpracy z Centrum 
Sztuki Dziecka w Poznaniu przy wsparciu 
pedagogów i psychologów dziecięcych.
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Organizator:

Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia
Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ 

Zrealizowano przy pomocy środków finansowych:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu m. st. Warszawy – Biuro Kultury

Honorowy Patronat: 

Pan Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury 
i Dzie dzictwa Narodowego
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m. st.
Warszawy

Partnerzy wspierający:

Teatr Rampa – Warszawa 
Teatr Lalka – Warszawa
ComPress S.A. – agencja Public Relations
Instytut im. A. Mickiewicza

Patronat medialny: 

TVP Warszawa
Rzeczpospolita
Życie Warszawy
Radio Wawa 
Echo Miasta

www. korczak-fest iwal .pl

Sztuka jest tu doskonałym nośnikiem treści 
i doznań domagających się wypowiedzenia 
i uporządkowania, trudnych do wyartykułowa-
nia w inny sposób.

Mając lat 15, 16 zaczynamy rozumieć,  że wej -
ście w dorosłość to nie wybór, a konieczność.
Nieuchronność tego następstwa zdarzeń może
przestraszyć. „Traktat o Manekinach”, ujawni-
ając tę przeczuwaną, a nieznaną rzeczywistość,
pozwala ją oswoić, obłaskawić i przyjąć.

teatr intrygujący, fascynujący, teatr z prawdzi-
wego zdarzenia. A główną rolę grają… „ręce 
i poczucie humoru”.

„Polecam ten spektakl każdemu, kto szuka
ciekawej alternatywy dla tego, co dzieje się 
w tradycyjnych teatrach, ale również dzieciakom,
bo taki teatr znakomicie rozwija wyobraźnię
młodego widza, a przy okazji bawi.”

Joanna Weryńska, „Pokazali cały świat rękami”
(„Gazeta Krakowska”)

w pewnym momencie ożyje. Nasi Mali i Dorośli Wi -
dzowie będą stymulowani do tworzenia spektaklu
poprzez aktywny w nim udział: taniec, śpiewanie
znanych i nowo poznanych melodii (nawet w języku
suahili). Okaże się to bardzo proste! Roztańczeni
widzowie zrelaksują się przy pięknej ludowej koły-
sance „Uśnijże mi, uśnij”, zagranej przez 10-letnią
Klarę. Czeka Was prawdziwa uczta dla ucha i oka, 
i ducha.

To czas na otwarcie się na siebie, na tego małego
człowieka, na wsłuchanie się. Będzie wesoło 
i kolorowo!

Po spektaklu warsztat „Malowanie na dywanie” +
„Spotkanie z Marionetką”.

bajek, chcąc je ożywić. Ale wszystko zaczyna się
znowu komplikować. Co z tego wyniknie?
Dowiecie się, oglądając ten zabawny, familijny
spektakl, pełen niespodziewanych zwrotów akcji,
rozśpiewany i roztańczony. 
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TEATR    + ... 

…RODZICE
Wzorem lat ubiegłych, już po raz trzeci proponu-
jemy nasz festiwalowy program „Ab ovo” („zacząć
od jaja”), zapraszając do teatru… niemowlęta. Jest
oczywiste, że w przedstawieniach dla naj-najmłod-
szych dzieci uczestniczą z opiekunami. Tym razem
znów mamy kilka ciekawych propozycji dla tej
grupy wiekowej przygotowanych przez polskie
teatry. Po spektaklach Teatru Elffy twórcy za-
praszają na dodatkowe zabawy-warsztaty dla dzieci
i rodziców. Drodzy rodzice, będziemy uważnie
słuchać, co macie nam do powiedzenia, bo 
w sprawach Waszych dzieci Wasz głos liczy się
przede wszystkim!

TEATR  + ...
...KRYTYCY

Grupa młodych ludzi zajmujących się opisywaniem
zjawisk teatralnych postanowiła całkiem serio zająć
się teatrem dla dzieci. Zostali akredytowani przy
Festiwalu i to ich artykuły znajdziecie Państwo na
stronie internetowej w dziale „Gazeta Festiwalowa”.

TEATR  + ...

…WARSZTATY
Tradycyjnie już przy okazji festiwalu proponujemy
nauczycielom i instruktorom cieszące się ogrom-
nym powodzeniem warsztaty, których nazwa mówi
wszystko: „Teatr z dziećmi – jak to robić?”
(30.09-2.10) 

TEATR   + ...
...PORTRETY OKIENNE

W tym roku we foyer Teatru Lalka mamy okazję 
obejrzeć „obrazy nienamalowane” niekonwencjo -
nalnej artystki Ewy Misiak. Kogo i co zobaczymy 

samodzielnie, sami wyznaczają kryteria oceny 
spektakli, a w dyskusji, czasami dosyć burzliwej,
wypracowują wspólne stanowisko, by potem, 
w trakcie uroczystego zamknięcia Festiwalu, ogłosić
werdykt. Jurorzy-juniorzy w imieniu dzieci przyz-
nają wybranemu spektaklowi nagrodę „Ziarenko”.

TEATR   + ...
...HAPPENINGI
Kwadrans przed każdym spektaklem we foyer lub
przed teatrami odbędą się teatralne happeningi.

TEATR   + ..     ... 
...SPOTKANIA 

Z TWÓRCAMI SPEKTAKLU
Po każdym przedstawieniu w sali teatralnej prowa -
dzący dyskusje zaproszą widzów do rozmowy 
z akto rami, reżyserami, dyrektorami teatrów. Czas
trwania: ok. 30 min.

TEATR   + ...
...FES T I W A L O W E STUDIO

INTERNETOWE
Nie zdziwcie się, gdy przed teatrem, na widowni czy 
za kulisami spotkacie ludzi z kamerami i mikrofo -
nami oznaczonymi napisem „Studio Festiwalowe”.
Wzorem ubiegłego roku, postaramy się na bieżąco
dostarczać materiały filmowe z życia Festiwalu. Stu-
dio, jak w zeszłym roku, będzie dostępne na stronie
internetowej 

www.korczak-festiwal.pl.

TEATR     + ...
...INTERNET

Młodzieży proponujemy program 
„Myśli za-chwycone”. 
Otóż te myśli, uwolnione przez Teatr i za-chwycone

przez poruszonych widzów, wpuści my do… sieci.
Podczas spotkań po spektaklach, prowadzonych
przez doświadczonych moderatorów, widzowie
otrzymają kartki do notatek z adresem interne-
towym i miejscem na zapisanie pytań i prob-
lemów, jakie nasuną się im w trakcie rozmowy. 
Po spotkaniu część kartki, podpisaną własnym
„nickiem”, oddzierają i wrzucają do skrzynki, 
a część z adresem forum internetowego zabierają
ze sobą. Na drugi dzień, odwiedzając forum, będą
mogli własne, podpisane notki odnaleźć pogru -
powane i uporządkowane wg wątków (zrobią to
moderatorzy). Przeczytają, co napisali inni, mogą
porównać, zapytać, odpowiedzieć. 

TEATR  + ...
…NIEPEŁNOSPRAWNI
których, jak zawsze, zapraszamy zarówno 
na widownię, jak i na scenę. Na scenie spotkamy
się z zaprzyjaźnionym już Teatrem TON z Fundacji
Herosi. Poznamy świat przedstawiony przez
młodzież, która nie może zobaczyć go „na własne
oczy”. Spotkamy się także z niezwykłym, coraz 
dojrzalszym Teatrem 21, gdzie aktorami są młodzi
ludzie z niepełnosprawnością umysłową. Zapra -
sza my również widzów na wózkach – pomożemy!

TEATR   + ...
… +

Tak jak w roku ubiegłym, w to miejsce, drodzy
Widzowie, wpiszcie swojego „plusa”, którego my
nie zaplanowaliśmy, a Wy, dzięki własnej uwadze 
i dociekliwości, być może odnajdziecie w tego -
 rocz  nym Festiwalu. Zdaje się, że szukanie nowych
plusów stanie się naszą tradycją…

Więcej o naszych PLUSACH przeczyta-
cie na www.korczak-festiwal.pl

w tytułowych „Oknach”? Jak można namalować
obraz bez pędzla i palety? „Portrety okienne czyli
curriculum Witka Łapy” to intrygujący tytuł pre-
mierowego cyklu „obrazów nienamalowanych”.

Ciekawe? Warto zobaczyć!

TEATR   + ...
…TAJEMNICE 
PRACOWNI LALEK

W Teatrze Rampa kulisy pracowni lalek pokaże nam
zaprzyjaźniona z KORCZAKIEM artystka-lalkarka
Ania Polarusz. Wystawie jej prac będą towarzyszyły
działania autorki, która odkryje przed widzami nie-
które sekrety z życia teatralnych lalek.

TEATR  +    ...
...SZKOŁA

Nauczyciele i wychowawcy oglądający z dziećmi
spektakle będą mogli znaleźć na stronie interne-
towej sugestie tematów do wykorzystania podczas
pracy szkolnej. Liczymy również na czynny udział
w dyskusjach po spektaklach, zwłaszcza z cyklu
„Myśli za-chwycone”. Rozmowy będą dotyczyły nie
tyle przedstawień, co tematów w tych przedsta -
wieniach poruszanych.

TEATR  + ...
...KONKURS

Przypominamy, że – jak co roku od czterech lat –
przegląd polskich teatrów zawodowych będzie miał
charakter konkursu. Teatry zagraniczne są gośćmi
honorowymi, a „zjawiska teatralne” nie podlegają
ocenie konkursowej.

TEATR  +     ...
...JURORZY

Po raz czwarty także zupełnie serio pytamy o zdanie
naszych młodych widzów.
Podczas prac jurorzy-juniorzy pracują zupełnie
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Stary, przebiegły, doświadczony Stary Lis 
i młody, lekkomyślny Lisek, spędzający czas 
na zabawach i figlach w miarę spokojnie żyli
sobie w lesie. I trwałoby to zapewne jeszcze
długo, gdyby nie celny strzał kłusownika, który
śmier telnie rani Starego Lisa.

Co dalej? Co to znaczy umrzeć? Czy życie jest
tylko tym, co znamy, czy może jest gdzieś
jeszcze inne życie – nieznane, tajemnicze?

Okazuje się, że o sprawach ostatecznych można

mówić mądrze, a jednocześnie pogodnie 
i z poczuciem humoru. Zamiast chować 
się i bro nić przed prawdą o życiu i przemijaniu
można pokazać jego zadziwiającą logikę, 
co pomaga uporządkować myślenie i znaleźć
swoje miejsce w tej niezwykłej układance.

W pracy nad tym przedstawieniem spotkali 
się mistrzowie teatru lalek. Dramaty Marty
Guśniowskiej należą do najczęściej wysta -
wianych na polskich scenach, Jacek Mali-
nowski ma na swoim koncie wiele sukcesów 
teatralnych, a litewscy twórcy, których zaprosił
do współpracy, należą do najwybitniejszych 
w swoim kraju.

„Pod-Grzybek“
Teatr Baj Pomorski - Toruń
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Komedia kryminalna dla dzieci i ich rodziców 
z poplątaną intrygą i z „psem” w roli zabawnego
policjanta, a także magicznym Lustrem, mówią-
cym tylko prawdę.

Do nieudolnego i fajtłapowatego inspektora
Psiny przybywają ze swoimi sprawami postacie
ze znanych bajek, prosząc, by im pomógł, jako
zawodowiec, prowadzić poszukiwania. Wilk
chce koniecznie znaleźć dziewczynkę, 
którą wcześniej widział w czerwonym kapturku

na głowie, zła Królowa z „Królewny Śnieżki 
i siedmiu krasnoludków” poszukuje zaginionej
w lesie królewny. Potem w policyjnym biurze
pojawia się Królewicz szukający obiecanej 
narzeczonej, którą ma pocałować. Po nim
zjawia się matka Tomcia Paluszka, a na koniec
Kapitan Rozbójników, który chce koniecznie
zamordować Ali Babę. Psina przy pomocy 
czarodziejskiego lustra udziela im rad, macha
przy tym zgubioną przez wróżkę różdżką.

„Inspektor Psina“
Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich przy PO ASSITEJ - Warszawa
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Sztuka niemieckiego dramaturga o trudnej
przyjaźni trzech pingwinów bije w Niemczech
rekordy popularności. W Polsce także
doczekała się już kilku premier. W 2009 roku
realizacja „Arki” z Teatru Współczesnego 
w Szczecinie otrzymała „Złocistego” – Grand
Prix Festiwalu KORCZAK. W tym roku
doczekaliśmy się nowej inscenizacji tej wspa -
niałej sztuki.

Jest to pełna humoru, ale i refleksji opowieść 
o lojalności, zdradzie i dylematach wyboru, 
ale też o problemie obecności Boga w świecie 
dziecka. Oto trzy zaprzyjaźnione pingwiny
dostają dwuosobowe zaproszenie na... Arkę
Noego. Ich przyjaźń zostaje więc „odgórnie”
wystawiona na trudną próbę, a sytuacja, w ja -
kiej się znalazły, prowokuje do stawiania pytań
na temat istnienia i natury Stwórcy. Spektakl

„Na arce o ósmej“
Teatr Lalka - Warszawa
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Spektakl Grupy Teatralnej TON pt. „Bez Tytułu
II” jest dziełem osobistym, eksperymentalnym
i terapeutycznym. Twórca i pomysłodawca
grupy, Piotr Boruta, znany z telewizyjnego 
programu Mam Talent, wzorując się na seria -
lach, postanowił iść z duchem czasu i zaprezen-
tować publiczności kolejne „odcinki” tego
samego projektu.

Grupa powstała przy Fundacji Herosi i działa już
kilka ładnych lat (dokładne dane nie są znane),
ciesząc się uznaniem publiczności. W skład

grupy wchodzą osoby o lekkiej niepełno spra -
wności intelektualnej.

Dodatkową atrakcją będzie udział w spekta-
 klu kreatywnej małpki o niewinnym imieniu
Czo cher.

Piotr Boruta:

„Rozpoczynając coś, właściwie nigdy nie
wiemy, jaki będzie koniec. Możemy mieć jakieś
wyobrażenie na ten temat, lecz w rzeczywis-
tości nie mamy gwarancji, że stanie się właśnie
TO. Zawsze zmierzamy skądś dokądś, po mi -
 jając TO, co wydarza się po drodze.

Osoby, z którymi tworzę Teatr TON, uświada -

„Bez Tytułu II“
Teatr TON / Fundacja Herosi
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„Uwaga, Purim!” to akcja performatywna
Muzeum Historii Żydów Polskich i Teatru 21
działającego przy Zespole Społecznych Szkół
Specjalnych i kolejna odsłona muzealnych
„Opowieści o świętach żydowskich”. Punktem
wyjścia był Purim – jedno z najradośniejszych
świąt żydowskich. Święto dało aktorom, o -
sobom z zespołem Downa lub autyzmem, nową
przestrzeń improwizacji i dialogu z publicznoś-
cią. W marcu na deskach Teatru Studio artyści

przedstawili bliblijną historię Estery, używając
języka cyrku.

Jest to już kolejne przedstawienie tego
niezwykłego teatru goszczące na naszym Festi-
walu. Dwa lata temu Teatr 21 podbił serca
widzów i… jurorów (pomimo tego że nie star-
tował w konkursie!) doskonałą realizacją jed-
nego z wątków „Alicji w Krainie Czarów”.

Jeżeli jesteście gotowi na spotkanie z tajem-

„Uwaga, Purim!”
Teatr 21 przy Zespole Społecznych Szkół Specjalnych Dać Szansę / Muzeum Historii Żydów Polskich - Warszawa
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Od autorów: „Współczesna baśń o wzajemnym
poszukiwaniu bliskości i przynależności, o bo-
gactwie miłości i potrzebie obdarzenia nią. 
O dziecku, które tęskni do rodziców 
i o dorosłych, którzy marzą o pełnej rodzinie.

Spróbujmy razem – widzowie, aktorzy i twórcy
– przeżyć ten spektakl i zastanowić 
się, czy łatwo odnaleźć drogę do siebie nawza-
jem? Czy dorosłym wystarczy uporu i odwagi,

by dotrzeć do celu? Czy dziecku, które wyszło
z rodzinnego domu z jedną rękawiczką, uda się
znaleźć drugą do pary? A może „do pary” 
nie musi być identyczna? I wreszcie – kiedy
baśń się skończy – czy zacznie się coś dużo
ważniejszego: szczęśliwsze życie?

Spektakl to piąta prapremiera naszego zespołu,
tym razem zrealizowana przez Fundację Otwarty
Teatr we współpracy z Towarzystwem Nasz

„Rękawiczka“
Fundacja Otwarty Teatr we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom i Teatrem Lalka
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rozgrywa się w umownej, arktycznej przes -
trzeni, gdzie kłótliwe, zabawne pingwiny muszą
rozstrzygać kwestie wagi najwyższej. Jak sobie
z tym poradzą? Czy dojdą do porozumienia 
z Panem Bogiem? Aby się o tym przekonać,
trzeba się osobiście wybrać na arkę o ósmej!

nicą, jaką od wieków nosi w sobie człowiek,
przyjdźcie koniecznie!

Na performance „Uwaga, Purim!” szczególnie
zapraszamy młodzież od 13. roku życia.

Tradycją naszego Festiwalu, dla uczczenia

pamięci Dobrego Doktora, stał się „Bieg ze Zło-

cistym” – od Teatru Lalka (miejsce dawnego

sierocińca) do pomnika Korczaka w pobliskim

parku.

Młoda publiczność, najczęściej po spektaklu

prezentowanym przez równie młodych aktorów,

pozostaje w sali teatralnej, aby porozmawiać na

temat fenomenu Janusza Korczaka. W dalszej

kolejności wszyscy – aktorzy, widzowie, nauczy-

ciele, rodzice – gromadzą się przed teatrem.

Postaci w kolorowych, teatralnych kostiumach

Niedziela, 2 października PAMIĘTAJ: Happeningi teatralne – 15 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrami.
Spotkanie z twórcami spektaklu – po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, czas trwania – ok. 30 minut.

godzina zdarzenie w wykonaniu czas wiek
od miejsce

11:00 „Prawdziwe – nieprawdziwe” Teatr Baj - Warszawa      60 min 6 lat Teatr Baj

17:00
19:00

„Pamiętnik z Powstania 
Warszawskiego”

Teatr Kamienica - Warszawa 80 min 13 lat Teatr Kamienica

Poniedziałek, 3 października 

PAMIĘTAJ: Happeningi teatralne – 15 minut przed każdym spektaklem w foyer lub przed teatrami.
Spotkanie z twórcami spektaklu – po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, czas trwania – ok. 30 minut.

godzina zdarzenie w wykonaniu czas wiek
od miejsce

10:00
12:30

„Dolina Muminków w listopadzie”
Studio Teatralne Koło –
Warszawa

90 min 5 lat Soho Factory

10:00
17:00

„Traktat o manekinach” Teatropersona - Włochy 55 min 13 lat Teatr Lalka

11:00
19:30

„Hommage à Chagall”
Teatr Lalki, Maski i Aktora
GROTESKA – Kraków 

70 min 13 lat
Teatr Rampa
Duża Scena

12:00
14:00

„Ty i Ja” Studio Teatralne Blum – Poznań 30+30
min

0 do
4 lat

Teatr Rampa
Scena Basen

Wtorek, 4 października PAMIĘTAJ: Happeningi teatralne – 15 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrami.
Spotkanie z twórcami spektaklu – po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, czas trwania – ok. 30 minut.

godzina zdarzenie w wykonaniu czas wiek
od miejsce

10:00
12:00

„Dokąd pędzisz, koniku?”
Teatr Lalki, Maski i Aktora
GROTESKA – Kraków  

70 min
4 do 
9 lat

Teatr Rampa
Duża Scena

10:00
12:00

„Calineczka”
Teatr Lalek Baniakula - 
Bielsko-Biała

50 min 3 lat Teatr Baj

11:00
14:00

„Pan Satie”
Teatr Atofri / Poznańska 
Fundacja Artystyczna - Poznań                                

35 min
1 do
5 lat

Teatr Rampa
Scena Basen

11:00
17:30

„Żegnaj, Benjaminie” Les Voisins – Niemcy 50 min 9 lat Teatr Lalka

Środa, 5 października PAMIĘTAJ: Happeningi teatralne – 15 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrami.
Spotkanie z twórcami spektaklu – po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, czas trwania – ok. 30 minut.

godzina zdarzenie w wykonaniu czas wiek
od miejsce

9:00
12:00

„Rękodzieło artystyczne” Teatr Figur – Kraków                           50 min 6 lat
Teatr Rampa
Duża Scena

11:00
14:00

„Co to? Kto to? Ja!!!” Teatr Elffy – Warszawa
45+15

min
45+30

min 

0-1,5
roku

1,5-3
lat

Teatr Rampa
Scena Basen

11:00
17:30

„Klaun na wolności” Teatro Necessario – Włochy 60 min
0 do
99 lat

Teatr Lalka

godzina zdarzenie w wykonaniu czas wiek
od miejsce

9:00
12:00

„W pogoni za bajką” Teatr Rampa – Warszawa 120 min 6 lat
Teatr Rampa
Duża Scena

10:00
12:30

„Pchła Szachrajka” Teatr Guliwer – Warszawa 90 min 5 lat Teatr Guliwer

11:00 „Niespodzianka” Teatr Krzesiwo – Warszawa 40 min 12 lat Teatr Lalka

12:00 „Słoneczniki” Dzieci i dorosłych 20 min
0 do
99 lat

Teatr Lalka

14:00 „Uwaga, Purim!”
Muzeum Historii Żydów Polskich
– Warszawa

60 min 13 lat
Teatr Rampa
Scena Basen

17:30 „Rękawiczka” Fundacja Otwarty Teatr 60 min 9 lat Teatr Lalka

Sobota, 8 października PAMIĘTAJ: Happeningi teatralne – 15 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrami.
Spotkanie z twórcami spektaklu – po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, czas trwania – ok. 30 minut.

godzina zdarzenie w wykonaniu czas wiek
od miejsce

18:00
„Do zobaczenia!” – widowisko teatralne 
zamykające Festiwal „KORCZAK 2011”

Teatr Rampa
Duża Scena

zjawiska teatralne

spektakle zagraniczne

Jak czytać k a l e n d a r z

WSTĘP WOLNY!!! należy zrobić rezerwację w kasie teatru

spektakle konkursowe

PAMIĘTAJ: Happeningi teatralne – 15 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrami.
Spotkanie z twórcami spektaklu – po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, czas trwania – ok. 30 minut.

godzina zdarzenie w wykonaniu czas wiek
od miejsce

9:30
12:00

„Pod- Grzybek” Teatr Baj Pomorski - Toruń 50 min 5 lat
Teatr Rampa
Duża Scena

11:00
14:00

„Inspektor Psina”
Szkoła Aktorska Haliny i Jana
Machulskich przy PO ASSITEJ –
Warszawa

70 min 9 lat
Teatr Rampa

Scena Kameralna

11:00
17:30

„Na arce o ósmej” Teatr Lalka - Warszawa 85 min 6 lat Teatr Lalka

18:00 „Bez Tytułu II” Teatr TON - Warszawa 30 min 15 lat
Teatr Rampa

Scena Kameralna

Czwartek, 6 października PAMIĘTAJ: Happeningi teatralne – 15 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrami.
Spotkanie z twórcami spektaklu – po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, czas trwania – ok. 30 minut.

Piątek, 7 października PAMIĘTAJ: Happeningi teatralne – 15 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrami.
Spotkanie z twórcami spektaklu – po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, czas trwania – ok. 30 minut.

Dom i Teatrem Lalka w Warszawie. Na scenie
występują młodzi aktorzy, z których wielu
opowiada baśń o własnym życiu. Kilkoro z nich
jest z nami w Otwartym Teatrze od 6 lat!”

Wszystko dzieje się na opak. W efekcie 
wszystkie bajki splątują się w wielki węzeł
nieszczęśliwych okoliczności, mieszając losy
postaci i skutki ich zachowań. Na szczęście
przybywa wróżka Salsefia i różdżka wraca 
we właściwe ręce. Jednak czy wszystko
skończy się dobrze?

mia  ją mi, że liczy się tylko ta chwila i TO, 
co mo żemy w niej sobie ofiarować. Liczy się
Prawda i Cicha Obecność. W teatrze tworzonym
z osobami niepełnosprawnymi  Historia nie jest
najważniejsza, lecz właśnie TO, co umy ka
naszej Uwadze.

Wierzę, iż poprzez ten rodzaj sztuki przywracam
pamięć tego, co jest starsze ode mnie. Że w ja -
kiś tajemny sposób każdy z nas jest częścią
środowiska, w którym trwa. Zaprzyjaźnia się 
z nim i pozostawia swój ślad na zawsze. 

Teatr TON jest dla mnie metaforą życia. Po-
dróżą w głąb Istnienia. Próbą wyrażenia tego,
co najbardziej ulotne.”

pomagają im zorganizować się w „drużyny”,

ustawiając ich wzdłuż solidnych, kolorowych

linek. Każdy z uczestników Biegu otrzymuje

dużego, złocistego słonecznika (uwaga: „Zło-

cisty” to także nazwa głównej nagrody naszego

Festiwalu!)

Po przejściu do parku i usłyszeniu hasła uczest-

nicy puszczają linki i co sił w nogach biegną do

pomnika. Wspinając się na cokół, obsypują 

Dobrego Doktora słonecznikami. 
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