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Spektakl powstał na podstawie tekstów

z tomiku „Opowieści dziwnej treści”, którego 

autorami są osoby niepełnosprawne.





Spektakl obejrzało 550 osób… 

Chętnych było dużo więcej!



muzyka:



na scenie znaleźli się autorzy tekstów

Bezpośrednio po spektaklu 



Wszystkim niezorientowanym wyjaśnili, jak to było z pisaniem tekstów, 

wydawaniem tomiku i premierą spektaklu w 2003 r. 

Adam Jaskowski Krzysztof Nogieć Grzegorz Jankowski





I dziękuję mojej Mamie, 

że pozwala mi być artystą!

Ja mojej też 

dziękuję!!!

Wspomnienia, wspomnienia…



W świetle kamer…



I wcześniej, na warsztatach z panią Magdaleną Wacławek



Wcale nie było łatwo…



A w nagrodę autografy…



W ramach

odbyły się:

o Młodzieżowy Przegląd Teatralny

o Dziecięcy Przegląd Teatralno – Wokalny

o Młodzieżowy Przegląd Etiud Filmowych

o Przegląd Plastyczny



W KLUBIE STUDENCKIM ARKA W KRAKOWIE

na równych prawach wystąpili pełno i niepełnosprawni artyści



TWÓRCZE ZMAGANIA MŁODZIEŻY ZE SZTUKĄ 

OBSERWOWAŁO JURY W SKŁADZIE:



Grupa teatralna z LO w Wieliczce 

ze spektaklem „Jesienna nuda”



Teatr Wspólny 

ze spektaklem „Tygrys ludojad w łazience”



Teatr Wjazdowa 

ze spektaklem „Serce”



Grupa teatralna z ZSS nr 11 w Krakowie

ze spektaklem „Dyktator”



Teatr „Igraszka” z SOSW w Skawinie

ze spektaklem „Nie przeproszę”



Integracyjna Grupa Teatralna „POMOST” 

ze spektaklem „Historie św. Jacka Odrowąża”



Teatr Krynologi

ze spektaklem „Sen kurczaka”



Teatr STK z Katowic

ze spektaklem „Bal w operze”



Na koniec wszystkie zespoły otrzymały od Jury 

cenne wskazówki do dalszej pracy



Były gratulacje, dyplomy, nagrody…



W Protokole Jury czytamy: „…Niezwykle cenne okazało się 

spotkanie osób niepełnosprawnych i sprawnych 

wykorzystujących w swojej pracy materię teatru. 

Przyczyniło się ono do kreowania nowego zjawiska

o charakterze artystycznym i społecznym...”



A po Przeglądzie młodzi artyści uczestniczyli





Wszyscy zebrani mogli odczuć niezwykłość autentycznego 

spotkania w przestrzeni sztuki a bariery związane 

z niepełnosprawnością przestały mieć jakiekolwiek znaczenie.



Na scenę Klubu Studenckiego 

BAKAŁARZ zaproszono małych artystów



„Śpiącą Królewnę w wielkim mieście”



Arkadiusza Pietrzyka



„Małego Księcia”



spektakl „Dla nieobecnych”



Etiudy teatralne do muzyki klezmerskiej

i nie tylko



Były nagrody, dyplomy, gratulacje…



W którą ruszyć stronę???



Pracownia scenograficzna



Studio kostiumów teatralnych



Modelarnia masek



Wspólne podróże zbliżają! Po raz kolejny okazało 

się, że w przestrzeni teatru wszyscy jesteśmy równi –

liczy się dobra zabawa i chęć działania!



KLUB STUDENCKI BAKAŁARZ



JURY W SKŁADZIE:



Obejrzało zgłoszone etiudy - między innymi



Jury doceniło różnorodność form, technik 

i kreatywność artystów







Do przeglądu zgłoszono prace inspirowane 

tekstami z tomiku „Opowieści dziwnej treści”

Michalina Urban „Nieznany polityk” Filip Miękina „Cyrk”



Agnieszka Brączek „Woda Puri Puri”



Adrian Trojan „Duch w bibliotece”

Anna Dąbrowska „Panie Kapitanie Żbiku”



Magdalena Czeszyk „Moje uczucia –Zamęt”

Paweł Kuzera „Bajka 2”



Justyna Księżyk „Bajka o PKO S.A.”

Zapraszamy do 

zapoznania się 

z tekstami!!!





Panie kapitanie Żbiku!

Jest pan najlepszym pod słońcem policjantem. Chciałbym,

żeby nas Pan zaangażował do łapania złodziei. Prosimy,

żeby nas pan przyjął do policji warszawskiej. Nie wiem,

gdzie Pan mieszka. Nazywam się Grzegorz Andrzej Hull.

Teraz jestem w szkole. Chodzimy tutaj na spacery,

odwiedzamy łabędzie – to są ptaki nadmorskie. Tfu, co ja

plotę. Na Wawel chodzimy. Byliśmy w zbrojowni i jeszcze

chcemy odwiedzić dzwonnicę. Nam przygrywa taki słynny

muzyk Andrzej Compe. Mamy dużo zajęć, malujemy,

rysujemy, chlorujemy i dużo trenujemy, czyli przygotowania

na 8 marca – Dzień Kobiet. Serdecznie pozdrawiam pana

kapitana Żbika i Pułkownika Michała i proszę przysłać po

nas na lotnisko, o której godzinie będziemy. Może nas pan

przepytać ze znaków drogowych.

Anna Dąbrowska „Panie Kapitanie Żbiku”

Grzegorz Hull   Listy





Zaproszony zostałem kiedyś na konferencję

NIEZNANEGO POLITYKA. Zazwyczaj chodzę na

konferencje organizowane w Brukseli, albo przy

ONZ-ecie, a tu Nieznany Polityk. Postanowiłem

jednak pójść! Najpierw usłyszałem- How are you?

Zastanowiłem się przez moment, kto taką

angielszczyzną do mnie sypie, a to Nieznany Polityk!

Był elokwentny, co poznałem po pytaniu, które mi

potem zadał:

- Gdzie pan mieszka?- ja mu wtedy odpowiedziałem,

że jestem z Polski a on się wtedy przedstawił –

Jestem Nieznany Polityk i bardzo chcę być Znanym

Politykiem i zacznę od pana.

Krzysztof Nogieć Nieznany polityk

Michalina Urban „Nieznany polityk”



No i zaczęło się. Najpierw był Jego program artystyczny.

Skakał przede mną, potem puszczał nosem kółka z dymu,

a wreszcie zaśpiewał:- Na górze róże na dole fiołki,

kochajmy się jak dwa aniołki. Patrzyłem na Niego

i pomyślałem sobie - Z takim programem artystycznym to on

kampanii prezydenckiej nie wygra. Zaproponowałem Mu

więc współpracę na pewnych warunkach. Ale trochę później,

w domu pomyślałem sobie – Po coś ty się głupi Nogieciu

pakował w to? Czy nie lepiej w tym czasie posłuchać dobrej

muzyki? Na szczęście istnieją „komórki”, zadzwoniłem do

faceta i powiedziałem mu, że przez najbliższe cztery lata

będę spikerem w rozgłośni radiowej i niestety nie będę miał

czasu na politykę. I tak Nieznany Polityk został Nieznanym

Politykiem nadal.

Krzysztof Nogieć Nieznany Polityk

Michalina Urban „Nieznany polityk”





Zdarzyło się tak, że byłam w cyrku* i widziałam małpy,

tygrysy, panią, co miała nos jak pomidor i inne

warzywa. Siedziałam na widowni i oglądałam to

wszystko, kiedy nagle zobaczyłam, że jednen pan

położył basen na arenie i zaczął polewać wodą.

Najpierw wykąpał się pan, a potem polał panią z nosem

jak pomidor i wszystko było mokre. A potem zaczął

polewać widownię. Polewali woda utlenioną i nagle

wszyscy na widowni byli mokrzy i blondyni. I jakaś się

zrobiła głupawa atmosfera.

* Cyrk jest niedaleko kościoła. Przechodzi się po prawej

stronie, potem po lewej i już jest cyrk.

Magda Kot    Cyrk

Filip Miękina „Cyrk”



Zima trwała i a ja chciałem wiosnę. Udałem się do wróżki

i poprosiłem: - Wróżko, mam już dość tej zimy, za długo trwa.

Była to wróżka Petronela o czarnych włosach. Poznałem ją

kiedyś w dziwnych okolicznościach. Wybrałem się na randkę

z dziewczyną do hotelu. No, i okazało się, że ratownikiem jest

tam właśnie wróżka Petronela. Utopiłem się, a ona mnie

wyciągnęła i powiedziała: - Krzysiu będziesz miał świetlaną

przyszłość. Od tego czasu zaprzyjaźniliśmy się. Ja jej

opowiadałem o różnych rzeczach, np. o tym, gdzie się

urodziłem, o moich zainteresowaniach. A ona wróżkowała. Ale

wróćmy do tej wiosny. Bardzo chciałbym, żeby wiosna już

przyszła - powiedziałem do niej. Petronela wymruczała:- czary

mary, entliczek pętliczek, czerwony guziczek, na kogo

wypadnie na tego bęc. Podskoczyła 3 razy, splunęła za

siebie… i wiosna przyszła.

Krzysztof Nogieć Bajka druga

Paweł Kuzera „Bajka 2”



W prezentacji wykorzystano miniatury instrumentalne w wykonaniu:

Beata Wojtasiewicz – pomysły muzyczne, improwizacja, instrumenty klawiszowe

Justyna Mistarz – instrumenty perkusyjne: talerze, gong, dzwonki Arkadiusza, żaba, cabasa, 

chimesy, triangle

Piotr Ojczenasz – instrumenty perkusyjne: dzwony rurowe pentatoniczne, sztaby ksylofonowe, 

djemba, deszcz, dzwonki pasterskie, triangle

Marek Peciak – piano

Fotografie wykorzystane w prezentacji wykonał Piotr Markowski
oraz fotografie na slajdzie 20 i 21: Katarzyna Walaszek

W prezentacji wykorzystano teledysk nagrany do muzyki zespołu YesKiezSirumem przez 

„Wytwórnię Koleś Mówi Prezent” działającą przy Środowiskowym Domu Samopomocy 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. Wjazdowa 2b



Pomysł i realizacja Festiwalu 

Kasia Wanat

Ania Zabiegaj




