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XVII Ogólnopolski Dzieciêcy Festiwal
Teatru, Piosenki, Tañca „Kwiecieñ-Plecieñ”

Rozœpiewany, roztañczony, kolorowy, a w podczas 
Dni Teatru dodatkowo i zabawny, i refleksyjny. 
„Kwiecieñ-Plecieñ”, Ogólnopolski Dzieciêcy Festiwal 
Teatru, Piosenki, Tañca. W tym roku zorganizowany po 
raz siedemnasty, w dniach 16-19 kwietnia.

Ogó³em uczestnicy, wystêpuj¹cy podczas poszczegól-
nych dni, przybyli z Warszawy, £omianek, Legionowa, 
Ugoszcza, Bielawy, Zawidza Koœcielnego, ¯uromina, 
I³owa, I³awy, Che³mna, Torunia, G¹bina, Pu³tuska, Ra-
dziejowic, P³ocka, Lipna, Rypina, a nawet Kaliningradu. 
Oczywiœcie zaprezentowali siê równie¿ przedstawiciele 
Sierpca.

Przez pierwsze dwa dni prezentowa³y siê grupy teatra-
lne, kolejny przeznaczony by³ dla solistów i zespo³ów 
wokalnych, Festiwal zakoñczy³ Dzieñ Tañca. Nie bêdê 
siê nawet sili³ na ocenê wystêpuj¹cych grup czy solistów, 
bo od tego by³o fachowe Jury, rzecz jasna ka¿dego dnia 
inne. To, ¿e coœ mi siê podoba³o lub nie to zdecydowanie 
odczucie subiektywne, z ocen¹ niemaj¹ce nic wspólne-

go. A podoba³o mi siê prawie wszystko. Podziwia³em 
tych zupe³nie ma³ych wykonawców za odwagê, ¿eby 
zaprezentowaæ siê na scenie, tych starszych za naprawdê 
powa¿ne podejœcie do tego co robi¹, a jednych i drugich 
za widoczny entuzjazm i zaanga¿owanie. I ogólnie uwa-
¿am, ¿e naprawdê nie ma sensu krytykowaæ, bo zdecydo-
wanie lepiej, ¿e ktoœ æwiczy i prezentuje siê na scenie, ni¿ 

mia³by choæby siedzieæ przed TV za¿eraj¹c jakieœ chipsy 
czy coœ w tym stylu.

Jedyna ignorancka uwaga, jaka przysz³a mi do g³owy 
podczas prezentacji ostatniego dnia Festiwalu, to taka, ¿e 
dwie czy trzy wystêpuj¹ce grupy dzia³a³y jakby wed³ug 
jakiegoœ schematu - efektowne wejœcie, charakterys-
tyczne, zapadaj¹ce w pamiêæ zakoñczenie i coœ tam 
upchniête pomiêdzy tym. Ale nie da siê ukryæ, ¿e i tego 
na pewno ja sam nie by³bym w stanie wykonaæ.

No i jeszcze kwestia, któr¹ porusza³o kilka osób z wi-
downi - s³aba s³yszalnoœæ niektórych wystêpuj¹cych 
podczas pierwszych dwóch dni. Trudno powiedzieæ, czy 
to kwestia nag³oœnienia, skoro podczas przedstawienia 
jednej osoby nie by³o s³ychaæ, inna zaœ, stoj¹ca w tym 
samym miejscu, by³a bardzo dobrze s³yszalna. Mo¿e 
jednak predyspozycje g³osowe s¹ du¿o bardziej istotne, 
ni¿ by siê mog³o wydawaæ.

Na zakoñczenie osobistych przemyœleñ, uwaga jak 
zawsze zwi¹zana z udzia³em sierpeckiej publicznoœci. A 
raczej brakiem takiego¿ udzia³u - zw³aszcza przez pierw-
sze dwa dni by³o to widoczne. Owszem, przychodzi³y 
nawet ca³e klasy, g³ównie uczniowie szkó³ podstawo-
wych, jednak bardzo czêsto na salê wchodzili podczas 
wystêpu, rzecz jasna czyni¹c sporo ha³asu. A i tak nie 
by³o ich wiele i zwykle po 30-40 minutach wychodzili 
(bo koñczyli lekcjê i szli do szko³y na kolejn¹). Czy to 
taki wielki problem zrobiæ w ci¹gu pierwszych dwóch 
dni festiwalu (czwartek i pi¹tek) jako lekcje ogl¹danie 
spektakli teatralnych dla poszczególnych klas? I na 
luzie, i kulturalnie, i edukacyjnie.

Faktem pozostaje, ¿e Kwiecieñ-Plecieñ jest znany w 
Polsce, a jak siê okaza³o, poprzez udzia³ grupy  „Weso³y 
Ba³agan” z Kaliningradu, tak¿e poza granicami naszego 
kraju - w Sierpcu jednak traktowany jest zupe³nie 
marginalnie. A szkoda, bo jest zdecydowanie bardzo 
pozytywnym wydarzeniem kulturalnym. Tyle od siebie, 
teraz informacje o nagrodzonych:

PROTOKÓ£ DNI TEATRU - 16-17.04.2009
JURY:
Renata Mosio³ek - instruktor teatralny, pedagog z P³oc-
ka, Piotr Struga³a - teatrolog, literat z Krakowa, Zbig-
niew Izdebski - kulturoznawca, instruktor teatralny, 
pedagog z W¹brzeŸna
Po obejrzeniu 16 spektakli teatralnych postanowi³o 
przyznaæ:
Grand Prix - Z³ot¹ Maskê: M³odzie¿owe Studio 
Teatralne z DK „Zacisze” w Warszawie - rzeŸbiona 
statuetka (autor Krzysztof Adamski) i nagroda pieniê¿na 
oraz nagroda pieniê¿na dla instruktora Sebastiana 
Skoczeñ z DK „Zacisze” w Warszawie,
II nagroda Teatrzyk „Tygrysek” z £omianek (nagroda 
pieniê¿na)
II nagroda Teatrzyk „Weso³y ba³agan” z Kaliningradu 
(nagroda pieniê¿na). dokoñczenie na nastêpnej stronie


