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Zgubić i znaleźć 
Współczesna baśń o wzajemnym poszul<iwaniu bliskości i poczucia 

przynależności. o bogactwie mHości 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 spekt akl 

i zastanowić się. czy łatwo odnaleźć drogę do siebie nawzajem? 

Czy dorosłym wystarczy uporu i odwagi, by dotrzeć do ce u? 

Czy dziecku które wyszło z rodzinnego domu z jedną rękawiczką. 
uda się znaleźć drugą do pary) 

A może rękawiczka „do pary ą,e musi być 1den~yczna? I wreszcie 

- kiedy baśń się skończy - czy zacznie się coś du żo waź:iiejszego: 
szczęśliwsze życie? 

Na scenie występują młodzi aktorzy. z których wielu opowiada 
baśń o wfasnym życiu. Kilkoro z nich jest z nami w Otwartym 

Teatrze od 6 lat. 
Katarzyna Kotowska 

Spektakl powstd ł we współpracy Fundacji 

Otwarty Teatr. Towarzystwa Nasz Dom" 

i Teatru Lalka w ramach kampanii społecznej 

poświęconej promowaniu profesjonalnej pomocy 

dzieciom 1 ich rodzinom organizowanej przez 

Towarzystwo „ asz Dom" pod hasłem: 

miłość nie cukierki 

Premiera 6 października 2011 podczas XV Międzynarodowego 
Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „Korczak 2011". 

W spektaklu wykorzystano fragmenty .Dz1Jd a do o·-e...haw P10tra Czajkowskiego. 

Fundacja Otwarty Teatr powstała w 2008 r. w celu inicjowania 

i wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci p rzebywających 

w placówkach op iekuńczo wychowawczych oraz innych dzieci 

odrzuconych spo łecznie a także uwrażliwiani a społeczeństwa 

na problemy t ych osób oraz stosowan ia nowatorskich rozwiązań 

N propagowaniu I promowaniu zachowań prospołecznych . Cele te 

realizowane są głównie przez tworzenie profesjonalnych autorskich 

spektakli teatralnych z u działem dzieci i młodzieży. 

Ot warty Teatr zaczął działać już wcześniej. od kwietnia 2005 r. 

Nasze dotychczasowe prapremiery: 
„Wyspa Słoneczników „ 3 kwietnia 2006, 
„Za drzwiami" 12 maia 2007. 
„Okno" grudzień 2008. premiera prasowa 10 maja 2009, 
„Stąd do Betlejem" 12 grudnia 2010. 

Towarzystwo „Nasz DQm" od 1992 roku prowadzi ziałania mające 

na celu reformę polsltiego systemu opieki nad dzieckiem i rodzin 

Misją Towarzys•wa „Nasz Dom" jest dbałość o stabilne środow1:..ko 

rodzinne (własne lub czasowo zastępcze) dla dzieci :>agrożonych 

trwałym zerwaniem więzi rodzinnych. Towarzys· NO podejmuje 

wszelkie działania zm1erzajace do zapewnienia bezp1eLznej więzi 

z blis~ imi dorosłymi, warunków rozwoju. a także odpowiedniego 

przygotowania do samodzielnego życia. 

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT 
Towarzystwa „Nasz Dom" p rmładzi szereg dz1rtłan 'Tledialnych. 

informacyjnych promocyjnych których celem jest zmian 

świadomości spo feet:nej zarówno w zakresie wiedzy o tn.dnej 

sytuaq1 tysięcy dziec i i rodzin w Polsce. jak i o profesjonalnych, 

skutecznych formach pomocy. asze kdmpanie w 2009 i w 2010 
roltu wspa rło wiele znanych osób ze świata polityki. mediów, 

kultury i nauki 

W tegorocznej kampanii pragn'emy zwrócić szczególną 

uwagę na potrzeby d. ieci - widzi ne z ich perspektywy, 

a nie z perspektywy dorosłego 

Zaproszenie na uroczystą premierę przyjęła 
małożonka Prezydenta RP, Pani Anna Komorowska. 





Problemu domów dziecka nie da się załatwić przez al<cje 

polegające na zapewnieniu dzieEiom z domów dziecka 

nowych mebli, komputerów czy słodyczy. Dzieci, które tam 

mieszkają, cierpią z powodu odseparowania od najbliższych, 

od przyjaciół, od miejsc, w których się wychowywały„. 

Umieszczone są, w instytucjach, w których wychowawcy 

mimo największych chęci nie są w stanie zapewnić im 

miłości, prawdziwej. bliskości, pomocy w każdej trudnej 

sytuacji. Same dzieci z domów dziecka często mówią wprost: 

Nam potrzebna jest miłość, nie rnkierki„. 

Tomasz Polkowski - Przewodniczący Towarzystwa „Nasz Dom" 

W Polsce jest wiele rodzin, które sobie nie radzą. Funkcjonują 

one często w permanentnym kryzysie. Powody są różne: 

słabe przygotowanie przez własne rodziny do peł n ie ni a 

różnych ról, nieradzenie sobie w warunkach wolnego rynku 

i młodej demokracji. Część tych rodzin to wychowankowie 

instytucj1i i plaEówek wychowawczych. 

Kiedy dorosłych przytłaczają problemy osobiste, 

emocjonalne, zdrowotne, materialne, zaczyna brakować 

właściwych warunków dla dzieci. 

jeśli rodzina popada w kryzys, to pierwszym i ofiarami tego 

kryzysu są dzieci. Nadal najczęściej trafiają one do placówek, 

instytucji, rzadko do rodzinnych form opieki zastępczej. 

Cierpią dzieci, cierpi rodzeństwo, cierpią rodzice. Zerwana 

zostaje emocjonalna więź z rodzicami, która z punktu 

widzenia dziecka jest najważniejsza. Kiedy spojrzymy na 

świat oczami1 dziecka, szybko zrozumiemy, że zależy mu 

przede wszystkim na miłości i bliskościi. Nawet najlepsza 

instytucja nie jest w stanie tego zapewnić. 

Zamiast tworzyć miejsca w placówkach, należy przede 

wszystkim pomagać rodzinom, by nie popadały w kolejne 

kryzysy prowadząEe do rozpadu . 

Dla dzieci z rodzin, które mimo intensywnej pomocy nie 

poradzą sobie, należy tworzyć miejsca najbardziej zbliżone 

do środowiska rodzinnego, gdzie otrzymają m iłość, troskę 

i poczucie bezpieczeństwa, gdzie znajdą stabilną wię ź 

z dorosłym. Takim rozwi ą z a niem są rodziny zastępcze. 

Towarzystwo „Nasz Dom" 
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Współorga ni zato r : 

Fundacja Otwarty Teatr 
Prezes : Katarzyna Kotowska-Krzesińska 
ul. Niemcewicza 7/9 lok. 130 
02-022 Warszawa 
tel. +48 22 658 09 04 
wwwotwartyteatr.free .ngo.pl 
mail : otwartyteatr@free.ngo.pl 

Ośrodek Wsparcia 
Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT 
Towarzystwa „Nasz Dom" 
Dyrektor Sylwester Soćko 
Al. Zjednoczenia 34 
01-830 Warszawa 
tel. +48 22 834 34 57 
wwwport-naszdom.pl 
mail: port@naszdom.org.pl 

Teatr Lalka 
Dyrektor: Jan Woronko 
Kierownik artystyczny: Joanna Rogacka 
Pałac Kultury i Nauki 
Plac Defilad 1 
00-901 Warszawa 
tel. +48 22 520 49 50 
www.teatrlal ka.wawpl 
mail : sekretariat@teatrlalka .pl 
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