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eatr w ławce                   

Zapraszamy na drugą odsłonę naszego projektu dla 

młodzieży. Wyprodukowana w zeszłym roku pierwsza część 

projektu pt. „Marzenie Nataszy” prezentowana była na wielu 

prestiżowych festiwalach, przeglądach, w szkołach. Tym 

razem zapraszamy uczniów i nauczycieli do rozmowy o 

patriotyzmie. Tekst „Kolorowa, czyli biało-czerwona” Piotra 

Przybyły, to próba odpowiedzi na pytanie jak być patriotą w 

czasach pokoju? Czy naprawdę wystarczy tylko kochać swój 

kraj, wywieszać flagę, kasować bilet? Gdzie przebiega 

cienka granica między patriotyzmem a nacjonalizmem? Czy 

potrafimy ją w porę dostrzec? 
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W ostatnich latach zaczęliśmy różnie definiować tak 

kluczowe pojęcia, jak: naród, Ojczyzna, tolerancja, Polacy. W 

rozmowie po spektaklu spróbujemy przywrócić równowagę w 

języku i w postrzeganiu ludzi inaczej myślących, oponentów. 

Zadamy pytania, czy młodzież zauważa mechanizmy 

wykluczenia i nietolerancji? Czy pojawiają się tendencje 

nacjonalistyczne? Spróbujemy przekonać, że warto 

rozmawiać, dyskutować i wymieniać się merytorycznymi 

argumentami.
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Absolwent Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej w Krakowie (2014), 

zdobywca nagrody na Festiwalu Szkół 

Teatralnych w Łodzi. Gra w warszawskich 

teatrach Dramatycznym i Rampa.
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Dominik RybiałekAKTOR



Teatrolog, absolwent    Wydziału 

Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii 

Teatralnej. Pracuje z młodzieżą gimnazjalną 

i licealną, mieszka w Warszawie. Redaktor 

naczelny lubelskiej gazety teatralnej 

„Proscenium”.
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Bartłomiej MiernikREŻYSER



Dziennikarz zajmujący się teatrem 

od piętnastu lat. Współpracował z Polskim 

Radiem, TVP Kultura, Notatnikiem 

Teatralnym, Teatralny.pl.
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Marcin WasylukWARSZTATY



Wciągający, zmuszający do myślenia, prowokujący emocje 

spektakl. W aspekcie współczesnych dylematów młodzieży i trudnych 

wyborów moralnych przed jakimi młodzi ludzie stają, ta sztuka pokazuje, 

że nic nie możne być jednoznaczne. Nawet wilk w owczej skórze potulny 

jak baranek, potrafi omamić i zmanipulować. Idealny spektakl dla młodych 

ludzi pobudza do dyskusji, ukazuje dylematy moralne i pozwala aktywnie 

uczestniczyć w odgrywanych wydarzeniach; co czyni go jeszcze bardziej 

intrygującym. 

pinie nauczycieli i wychowawców
o projekcie #2 Kolorowa...:
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Jacek Maciejewski,

terapeuta i nauczyciel przedmiotów artystycznych

w LXXXV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie
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Spektakl Grupy Banina Kolorowa, czyli biało-czerwona w 

reżyserii Bartłomieja Miernika to prowokujące do dyskusji i 

przemyśleń wydarzenie teatralne, które spotkało się w II LO w 

Lublinie z wielkim zainteresowaniem i entuzjazmem młodzieży.

Reakcje uczniów pokazały, że temat jest ważki, emocjonujący i 

nośny intelektualnie. Współczesne rozumienie  patriotyzmu budzi opinie 

skrajne, tym cenniejsze są więc takie dzieła teatralne, które uzmysławiają, 

jak cienka jest granica miedzy patriotyzmem a nacjonalizmem, jaką siłę ma 

szowinizm. Jednocześnie nie jest to spektakl podający idee na tacy. Jest 

zaskakujący i dynamiczny, zmusza do uważnego słuchania monodramu 

mistrzowsko wykonanego przez Dominika Rybiałka. Środki wyrazu są 

przekonujące do tego stopnia, że widzowie podejmują dyskusję z aktorem 

już w trakcie monodramu. Ma to niezwykły walor autentyzmu i szczerości – 

wartości wysoko cenionych przez młodzież, wyczuloną na najdrobniejszy 

fałsz.
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Interaktywne działanie ma wielki walor edukacyjny – młodzi widzowie 

mogą poczuć się podmiotowo, mają sprawczą moc w kreowaniu spektaklu. 

Wypowiadają się więc śmiało i szczerze. Dyskusja po spektaklu, która jest 

integralną częścią działania teatralnego, daje młodym ludziom możliwość 

skonfrontowania swoich poglądów, zastanowienia się nad opiniami innych 

i własnymi emocjami. Twórcy wyjaśniają swoje intencje, co pozwala 

uniknąć rozmycia wartości nadrzędnych dla takich postaw jak szacunek 

dla drugiego człowieka czy rozumienie wolności, tolerancji, narodu. 

Zarówno temat jak i forma spektaklu są bardzo ciekawe, uzmysławiają, że 

warto rozmawiać, dyskutować i wymieniać się merytorycznymi 

argumentami.

pinie nauczycieli i wychowawców                  
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Katarzyna Jóźwik,

polonistka w II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego 

w Lublinie



Przedpremierowy pokaz monodramu ,,Kolorowa, czyli 

biało-czerwona” w Gimnazjum nr 9 im. cc. Majora Hieronima 

Dekutowskiego ps. ,,Zapora” w Lublinie umożliwił młodzieży konfrontację z  

ważną problematyką w nietypowej formie teatru. Formie pozbawionej 

pudełkowej sceny, kulis, światła scenicznego… ale przemawiającej głosem 

aktora łudząco podobnego do kolegi z ławki szkolnej. Dominik Rybiałek, 

wcielający się w postać Huberta potrafił wykreować iluzoryczną sytuację, w 

której uruchomione zostały emocje młodej widowni. Były one skrajne – od 

zaskoczenia do fascynacji. Jak niewiele środków monodramu (człowiek, 

zminimalizowane rekwizyty) trzeba, aby mówić o sprawach, które dotyczą 

współczesnego nastolatka. Dużym walorem okazało się również spotkanie 

dyskusyjne, podczas którego widzowie mogli porozmawiać z gośćmi. 

Gimnazjaliści nie zostali sami z problemem społecznym, który odsłonił 

monodram.

pinie nauczycieli i wychowawców
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Jeden z uczniów tuż po nim stwierdził: „Ten spektakl to jakby 

,psychologiczny eksperyment,  czy człowiek jest  w stanie uwierzyć w  

każda głupotę”. Takiej  najlepszej oceny niesłuszności nacjonalistycznych 

zachowań  dokonał nastolatek. Jego koleżanka  zaś dodała, że łatwo ,,dali 

się wkręcić”… ulegając. Rozmowy po spektaklu pokazały, jak 

niebezpieczny bywa konformizm grupy i wygoda, które mogą prowadzić do 

nieakceptowanej  przez nich manipulacji. 

Gimnazjaliści, odbyli ważną lekcję ,,patriotyzmu jutra”.  

Myślę, że bogatsi o doświadczenie  będą rozsądniej wybierać w 

życiu. Polecam.

pinie nauczycieli i wychowawców
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Bożena Szczepańska,

polonistka w Gimnazjum nr 9 w Lublinie
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Występuje: Dominik Rybiałek

Reżyseria: Bartłomiej Miernik

Warsztaty: Marcin Wasyluk

Materiały graficzne:

Marcin Wasyluk

Michał Nakoniczewski

Produkcja: Grupa Banina
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ontakt 
Bartłomiej Miernik

Kolorowa, czyli biało-czerwona strona 13

+48695987323

bartlomiejmiernik@gmail.com

www.facebook.com/grupabanina
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