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Drodzy Widzowie!

Dziewiątego marca 2018 roku pożegnaliśmy Naszą Koleżankę 
i jakże lubianą – nie tylko przez małych widzów – pedagog teatru, 
Grażynę Wojtczak. 
Swoją teatralną przygodę rozpoczęła w Państwowym Teatrze Lalek 
w Wałbrzychu, gdzie w 1967 roku zadebiutowała w sztuce Klonowi 
bracia Andrzeja Rettingera. Do Teatru Lalek „Pleciuga” trafiła 
w 1970 roku zaproszona do zespołu przez dyrektora Krzysztofa 
Niesiołowskiego. Dwa lata później zdała eksternistyczny egzamin 
aktorski i została aktorką lalkarką. Obsadzana w tytułowych rolach 
w spektaklach teatralnych prezentowanych na najważniejszych fe-
stiwalach, zapamiętana przez widzów z wielu przedstawień telewi-
zyjnych dla dzieci i dorosłych, doceniana przez widzów i krytyków, 
była laureatką wielu nagród indywidualnych i zespołowych, w tym 
Grand Prix Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form 
w Szczecinie. Współpracowała ze szczecińskimi instytucjami kul-
tury: Teatrem 13 Muz, Operą na Zamku, Szczecińską Agencją 
Artystyczną, Zamkiem Książąt Pomorskich. Podczas stanu wojen-
nego czytała poezję Czesława Miłosza w stoczniowym radiowęźle. 
W nieistniejącym już Domu Kultury „Korab” zrealizowała spektakl 
(w którym razem braliśmy udział) o szczecińskim Grudniu ’70. 
Do dziś pamiętam to wzruszające spotkanie ze stoczniowcami 
i ich rodzinami w grudniowy mroźny wieczór 1983 roku. 
Mimo że przeszła na wcześniejszą emeryturę, teatr nadal był sen-
sem jej życia. Bułanek, Gamak, Słowik, Karen ze spektaklu Mały 
i duży Klaus, Anioł i Kwiaciarka z Cudoków krakowskich, Stare 
Skrzypce z Dwóch serc, Wiedźma z Pana Twardowskiego, Malwina 
z Buratina, Babcia i Matka z Błękitnego ptaka, Wróżka z Kop-
ciuszka – to tylko niektóre spośród wielu, wielu ról, które zagrała 
w Pleciudze przy Kaszubskiej 9 i tej przy alei Wojska Polskiego. 
Szczególnie bliskie są mi te przedstawienia, w których wspólnie 
oczarowywaliśmy dziecięcą widownię: Szopka krakowska, Kie-
szonkowe przygody, Mały i duży Klaus czy Trzy bajki o smoku. Te 
chwile z Grażyną na scenie na długo pozostaną w mojej pamięci.
Dziękuję, Grażynko, za niezwykłe spotkania z teatrem tych 
najmłodszych naszych widzów, którzy pojawiają się tu po raz 
pierwszy, i tych, którzy przychodzą po raz kolejny, bo dobrze im 
z tym żyć.
Będzie nam Ciebie bardzo brakować!

Zbigniew Niecikowski
dyrektor naczelny i artystyczny 

Teatru Lalek „Pleciuga”

Szczecin, 10 marca 2018 r.

| Okładka. Projekt maski do spektaklu „Tłumacz snów” 
  autorstwa Aleksandra Wochromiejewa | fot. Karolina Machowicz
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Zamiast wstępniaka

Wstępniaka pisze się na końcu. Z reguły wstępniak odnosi się 
do zawartości numeru, często do tematu wiodącego. Tak jest 
w każdym czasopiśmie, także w „Gabicie”. Dlaczego zatem tym 
razem tak ciężko mi się odnieść do tego, co dla każdego teatru jest 
najważniejsze – do nowej premiery, na którą jak zawsze serdecznie 
Państwa zapraszamy? Dlaczego tak trudno rozbudzić w sobie 
satysfakcję, czy radość po prostu, z racji kolejnego Dnia Teatru, 
który symbolicznie dowodzi, że rzeczony teatr jest ważny dla wielu 
widzów i wnosi coś w ich życie? Właściwie na tym powinnam 
zakończyć stawianie tych retorycznych pytań, bo niebezpiecznie 
zaczynam się zbliżać w stronę domorosłej psychoanalizy. 
Kilka dni temu pożegnaliśmy Melę, Naszą Melę – Grażynę Wojt-
czak. Była z nami zawsze, zawsze można było na Nią liczyć, za-
wsze „zarażona” teatrem, zawsze inicjowała rozmowy o nowych 
spektaklach w całej Polsce. Nie musiała mówić, że teatr jest dla 
Niej ważny, że jest Jej życiem. 
I jeszcze jedno. Cóż, że wyrwane z kontekstu... Może dzięki temu 
dają szersze pole interpretacji słowa Anny Augustynowicz, przy-
toczone kilka stron dalej: „Teatr w istocie jest po to, żeby się nie 
dać zwariować”.

Anna Garlicka
zastępca dyrektora 

Teatru Lalek „Pleciuga”

| fot. Karolina Machowicz



4

Nr 1 (51) 2018kronika

To już było
2 grudnia 2017
Premiera świątecznego przedstawienia dla 
dzieci pt. (Nie)idealne święta w reżyserii Zbi-
gniewa Niecikowskiego. Tekst napisany przez 
Martę Guśniowską to zabawna historia o tym, 
że nie zawsze święta Bożego Narodzenia mu-
szą przebiegać według określonego planu.

4 grudnia
Pleciuga była gospodarzem finałowego spo-
tkania XXXVI plebiscytu Bursztynowy Pier-
ścień. 
Podczas uroczystego wieczoru ogłoszono wy-
niki plebiscytu i wręczono nagrody. Publicz-
ności najbardziej spodobał się musical Opery 
na Zamku Crazy for You w reżyserii Jerzego 
Jana Połońskiego oraz solistka tej instytucji 
w operowym widowisku Pajace – Joanna 
Tylkowska-Drożdż. Bursztynowy Pierścień 
jury przyznało spektaklowi Teatru Współ-
czesnego Ślub według Witolda Gombrowicza 
w reżyserii Anny Augustynowicz oraz Sylwii 
Różyckiej za rolę Tatiany w Mieszczanach 
Maksyma Gorkiego w Teatrze Polskim. Ko-
lejne dwie nagrody trafiły do Piotra Bumaja 
z Teatru Polskiego (Srebrna Ostroga) i do 
zespołu aktorskiego Teatru Współczesnego 
„za wybitne kreacje sceniczne w Ślubie Gom-
browicza” (Wielka Nagroda Jury).

9 grudnia
Odbyły się warsztaty plastyczne, których te-
matem przewodnim były anioły. Zajęciom 
towarzyszyło czytanie Poradnika hodowcy 
aniołów Grzegorza Kasdepkego w wykona-
niu aktorki Grażyny Wojtczak. Warsztaty 
prowadziła Jolanta Brejdak.

31 grudnia 
Odbył się sylwestrowy spektakl dla dzieci, czyli
północ w południe. Aktorzy zagrali (Nie)
idealne święta, a potem wspólnie z dziećmi 
symbolicznie przywitali Nowy Rok. 

31 grudnia
Wieczór sylwestrowy. W ten ostatni dzień 
2017 roku Pleciuga zaprosiła widzów do 
wspólnej zabawy w rytmie disco. Na scenie 
zagrano spektakl Disco macabre, a po nim na 
uczestników wieczoru czekał poczęstunek 
i lampka szampana. 

15–26 stycznia 2018
Ferie zimowe w teatrze. W czasie dwutygo-
dniowych warsztatów uczestnicy dowiedzie-

li się, jak powstaje spektakl teatralny. Sami 
stworzyli scenariusz, scenografię i kostiumy 
do przedstawienia Operowy kogel-mogel oraz 
zajęli się promocją premiery. 

27 stycznia
Odbył się pokaz przedstawienia przygoto-
wanego przez uczestników ferii zimowych. 
Spektakl Operowy kogel-mogel został przy-
gotowany pod okiem instruktorów: Marty 
Łągiewki, Grażyny Wojtczak, Karoliny Babiń-
skiej, Marty Knaflewskiej, Natalii Szwarczak. 
Nad całością czuwała pedagog teatru – Mag-
dalena Bogusławska.

6 lutego
Pierwsza próba czytana – trwają przygo-
towania do nowej premiery dla dorosłych. 
Spektakl Tłumacz snów według Snu nocy 
letniej Williama Shakespeare’a w przekładzie 
Stanisława Koźmiana i reżyserii Aleksieja 
Leliavskiego. 

6 lutego
Wernisaż wystawy Pleciuga na placu Teatral-
nym. Scena dla dzieci, scena dla dorosłych, 
teatr dla Was! w Książnicy Pomorskiej. Wy-
stawa przygotowana z okazji 65. rocznicy 
Teatru Lalek „Pleciuga” i 10. rocznicy dzia-
łalności teatru w nowej siedzibie. Głównym 
założeniem ekspozycji jest zaprezentowa-
nie aktualnej działalności Pleciugi w trzech 
obszarach: sceny dla najmłodszych, która 
powstała wraz z nową siedzibą, sceny dla 
dzieci i młodzieży, będącej wizytówką teatru, 
oraz sceny dla dorosłych. Na wystawie po-
kazano fotografie, plakaty, afisze i rekwizyty 
teatralne.

10 lutego 
W Pleciudze odbyły się warsztaty muzyczne 
w zimowym klimacie, które prowadziła Nata-
lia Szwarczak, natomiast w Książnicy Pomor-
skiej, w Sali pod Piramidą, gdzie trwa wysta-
wa Pleciuga na placu Teatralnym, odbyło się 
spotkanie z książką dla dzieci. Aktorka Graży-
na Wojtczak przeczytała dzieciom fragmenty 
Plastusiowego pamiętnika Marii Kownackiej 
i Bajek na telefon Pierre’a Gripariego.

15 lutego
Ogłoszono konkurs na plakat do przedsta-
wienia Czerwony Kapturek, którego premiera 
odbędzie się w maju 2018 roku. Prace można 
przesyłać do końca marca.

KRONIKA TEATRU LALEK „PLECIUGA”  grudzień 2017 – marzec 2018

24 lutego
Odbyły się warsztaty plastyczne pod hasłem 
„Była sobie sztuka”. Na zajęciach zainspirowa-
nych sztuką japońskiej artystki Yayoi Kusama 
– malarki, rzeźbiarki, pisarki i performerki, 
której dzieła składają się z charakterystycz-
nych kropek – uczestnicy poznali wybrane 
prace artystki oraz tworzyli własne. Warsztaty 
prowadziła Marta Knaflewska.

3 marca 
Odeszła Grażyna Wojtczak – aktorka Pleciu-
gi, animatorka kultury, edukatorka teatralna. 
Występowała na deskach Pleciugi od marca 
1971 roku. Gdy przeszła na emeryturę, na-
dal była obecna w życiu Pleciugi: prowadziła 
warsztaty teatralne dla dzieci, propagowała 
edukację teatralną, czytała bajki dzieciom 
w teatrze i bibliotekach miejskich. Ponadto 
działała na rzecz dzieci specjalnej troski, 
współpracowała ze szpitalami, fundacjami 
oraz domami dziecka. Kochała dzieci, a dzieci 
kochały Ją – Ciocię Melę.

10 marca
Odbył się XV Kiermasz Książki Przeczyta-
nej. Foyer Pleciugi wypełniło się książkami 
i miłośnikami książek. Kiermasz został zorga-
nizowany przez portal SzczecinCzyta.pl, blog
Szczecin dla dzieci i Teatr Lalek „Pleciuga”.

11 marca
Odbyły się kolejne warsztaty plastyczne 
w cyklu „Była sobie sztuka”. Tym razem tema-
tem zajęcia dotyczyły sztuki Andy’ego War-
hola. Warhol malował jedzenie, pieniądze, 
obuwie, ważne osobistości, wycinki z gazet 
oraz przedmioty codziennego użytku. Najbar-
dziej znane motywy z jego obrazów to twarz 
Marilyn Monroe, puszki zupy pomidorowej 
i banknoty. Lubił zbierać przedmioty codzien-
nego użytku. W zbiorach muzeum Warhola 
znajduje się 610 tekturowych pudełek wypeł-
nionych jego osobistymi pamiątkami. Podczas 
warsztatów uczestnicy mogli poczuć się jak 
artyści, tworząc własne, piękne i niepowta-
rzalne pudełko do schowania ważnych przed-
miotów, skarbów i pamiątek.
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Cały świat to scena,
A ludzie na nim to tylko aktorzy.

Każdy z nich wchodzi na scenę i znika,
A kiedy na niej jest, gra różne role.

William Shakespeare

21 marca Światowy Dzień Lalkarstwa
27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru

Z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa i Międzynarodowego Dnia Teatru przytaczamy kilka wypo-
wiedzi na temat teatru wybitnych artystów, którzy byli kiedyś albo nadal są w Szczecinie, którzy 
tworzyli albo nadal tworzą. Wielu zapewne będzie jeszcze miało okazję współpracować z Teatrem 
Lalek „ Pleciuga”.

Każda wyprawa na przedstawienie lalkowe z rodzicami scala 
rodzinę, czyni ją silniejszą, wrażliwszą na piękno, dobro 
i urodę świata. (...) Właśnie teatr lalek uczy optymizm 
 w życiu, w nadziei, że dobro mimo wszystko zwycięży, 
nawet w czasie wyjątkowej nienawiści, wyścigu zbrojeń, 
poważnych dysproporcji między krajami bogatymi i bied-
nymi. Reżyserując przedstawienia, chcemy, aby dzieci od 
najmłodszych lat uczyły się najlepszych wartości i umiały 
zwyciężać zło dobrem.

Włodzimierz Dobromilski
aktor, reżyser, pedagog 

dyrektor i kierownik artystyczny Teatru Lalek „Pleciuga” 
w latach 1974–1993

Chciałbym, żeby ten spektakl nie kończył się wraz z opusz-
czeniem kurtyny, tylko żeby nadal trwał dialog, to znaczy, 
żeby między dziećmi a rodzicami nawiązała się rozmowa, 
w której trzeba będzie parę rzeczy jeszcze wyjaśnić, jeszcze 
zinterpretować, by widzowie poczuli, że nie wystarczy na 
zakończenie zaklaskać i już.

Peter Nosalek
reżyser spektaklu Król Zofius i cudowna kura 

maj 2011

| Maska do spektaklu „Tłumacz snów” według projektu 
  Aleksandra Wochromiejewa
  fot. Monika Kuriata
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Lalka powinna mieć swoją animę, duszę. Aktor – animator 
jest od tego, aby nam ją ukazać.

Joanna Braun
autorka scenografii do spektaklu Paskuda i Maruda 

marzec 2012

(...) ważne jest to, że staramy się w życiu znaleźć to, co jest 
dla nas cenne, np. rodzina, przyjaciele, jakiś rodzaj wsparcia. 
Stąd pytanie o sens bycia w teatrze, o miłość do teatru, co się 
dzieje, gdy ona nie jest odwzajemniona? Człowiek – aktor 
tworzył kiedyś wspaniałą rzeczywistość, tworzył piękne po-
stacie, był aplauz, była miłość, publiczność, ale to się kiedyś 
skończy, te chwile mijają i po nas przychodzą inni...

Paweł Aigner 
reżyser spektaklu dla dorosłych Stworzenia sceniczne 

wrzesień 2013

Myślę, że wartości, które w teatrze przekazujemy dzieciom, 
pozostają w ich podświadomości. Nie powinniśmy opo-
wiadać wszystkiego, tak by było tylko słodkie, różowe, bo 
to nie jest prawdą. Oczywiście, cała sztuka polega na tym, 
aby zrobić to mądrze, nie epatować cierpieniem i oczywiście 
nie zapominać, że istnieją na świecie też rzeczy zabawne 
i kolorowe.

Waldemar Wolański 
reżyser spektaklu Mała syrenka 

maj 2013

Nie jest wyzwaniem poruszać się po bezpiecznym gruncie, 
lecz odkrywać w teatrze nowe rejony.

Agata Biziuk 
reżyserka spektaklu dla dorosłych Szczur (2013) 

i spektaklu dla dzieci Szpargały (2011)

Teatr w istocie jest po to, żeby się nie dać zwariować.
Anna Augustynowicz 

dyrektor artystyczna Teatru Współczesnego w Szczecinie
reżyserka spektaklu Bajki samograjki 

listopad 2013

Ważne jest, aby przy pomocy bohatera na scenie opowie-
dzieć coś, co jest istotniejsze niż jakiekolwiek realia. To, co 
jest uniwersalne, czyli pewien sposób opisywania świata.

Wojciech Kobrzyński
reżyser spektaklu Czarodzieje

wrzesień 2016

No a co by było, gdyby teatru nie było i sztuki nie było? 
Sztuka jest dla nas jak lustro, w którym się przeglądamy. 
Dzieci podobnie – w tych bohaterach mogą zobaczyć siebie, 
mogą przezwyciężyć traumy, mogą w tym dziwnym obrazie 
nierealistycznym, w tym abstrakcyjnym świecie teatru zna-
leźć jakąś myśl i coś dla siebie. Każdy znajduje coś innego. 
(...) Każde dziecko w teatrze zobaczy i doświadczy czegoś 
zupełnie innego, ale na pewno będzie to coś niezwykłego.

Dariusz Kamiński
aktor Teatru Lalek „Pleciuga”, reżyser wielu spektakli 

m.in. Kiedy zakwitnie margerytka
marzec 2017 

wydarzenie

| Projekt maski do spektaklu „Tłumacz snów” autorstwa
  Aleksandra Wochromiejewa
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Grażyna Wojtczak (1949–2018), widzom Pleciugi znana jako 
Ciocia Mela, była aktorką, animatorką kultury, edukatorką 
teatralną.
Po raz pierwszy pojawiła się na deskach Pleciugi w spektaklu 
Sezamie, otwórz się (marzec 1971), od tego czasu wystąpiła 
w kilkudziesięciu spektaklach, wielokrotnie w tytułowych ro-
lach, m.in. w przedstawieniach Kopciuszek (1974), O Kasi, co 
gąski zgubiła (1976), Królewna i echo (1978), Szopka krakowska 
(1978), Przygody Pifa (1980), Kieszonkowe przygody (1981), 
Gamak, czyli beczka śpiewu (1982), Słowik (1985), Mały i duży 
Klaus, czyli jak zdobyć korzec złota (1986), Dwa serca, czyli 
zakochane instrumenty (1995), Pan Twardowski (1995), Chat-
ka Puchatka (1999). Po przejściu na emeryturę nie odeszła 
z teatru, ciągle tu była, pracowała z dziećmi, prowadząc warsz-
taty teatralne i inne zajęcia, lubiła czytać dzieciom bajki, uczyć 
je teatru. Pomagała przy organizacji festiwalu Kontrapunkt, 
opiekowała się wolontariuszami.
Była bardzo bliską nam osobą – ciepła, wyrozumiała i życzli-
wa, wspierała nas wszystkich, jak umiała najlepiej. Niezwykle 
zaangażowana, z Pleciugą związana była do końca. Odeszła tak 
nagle... W trakcie przypadających w marcu obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Teatru miała świętować 50-lecie pracy 
artystycznej. Zmarła 3 marca 2018 roku.

Dyrekcja i pracownicy Teatru Lalek „Pleciuga”

Grażyna Wojtczak
Dzieci mówiły do Niej Ciocia Mela
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| „Mały i duży Klaus”, 1986, fot. Bolesław Hołuj

| Lato w teatrze, 2010, fot. Robert Stachnik
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| Maski do spektaklu „Tłumacz snów” według projektu 
  Aleksandra Wochromiejewa
  fot. Monika Kuriata



9

Nr 1 (51) 2018

reżyseria:  Aleksiej Leliavski
scenografia: Aleksander Wochromiejew
muzyka: Tomasz Lewandowski

występują: 
Grażyna Nieciecka-Puchalik 
Paulina Lenart
Przemysław Żychowski
Rafał Hajdukiewicz
Krzysztof Tarasiuk

według  „Snu nocy letniej” 

Williama Shakespeare’a
w przekładzie St. Koźmiana
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William Shakespeare urodził się w Stratford 
w Anglii w 1564 roku. Był synem Johna, rękawicznika, 
a potem burmistrza miasta, oraz Mary, która pochodziła 
z zamożnej rodziny szlacheckiej. William odebrał dość sta-
ranne wykształcenie z historii, łaciny i literatury antycznej 
i retoryki. Nie studiował, gdyż jego rodzina popadła 
w kłopoty finansowe. Ożenił się, mając osiemnaście lat, ze 
starszą od siebie o siedem lat Anną Hathaway. Miał z nią 
troje dzieci. W 1586 roku porzucił żonę i przeniósł się do 
Londynu, gdzie mieszkał przez następne dwadzieścia lat, 
od czasu do czasu odwiedzając rodzinę. Teatr stał się istotą 
jego życia. Zaczynał od sprzątania, by ostatecznie stać się 
właścicielem teatru. W 1599 roku stał się współwłaścicielem 

William Shakespeare

Miłość jest ślepa

teatru The Globe. Jego zespół aktorski był sławny, a aktorzy 
nosili miano sług królewskich. W 1610 roku przeniósł się do 
Stratford-upon-Avon (posiadał tam wiele ziemi) na zasłu-
żoną emeryturę. Nadal utrzymywał kontakt z londyńskim 
teatrem, którego spłonięcie odbiło się negatywnie na jego 
życiu. Zmarł 26 kwietnia 1616 roku. 
Uprawiał różne gatunki literackie: kroniki dramatyczne 
(dramaty historyczne) Ryszard III, Henryk VI, Henryk IV; 
tragedie: Romeo i Julia, Juliusz Cezar, Hamlet, Makbet, Król 
Lear, Otello; komedie: Poskromienie złośnicy, Stracone za-
chody miłości, Sen nocy letniej, Wiele hałasu o nic, Kupiec 
wenecki, Wieczór Trzech Króli; także sonety, poematy, ro-
manse (tragikomedie): Burza, Opowieść zimowa, Perykles.
Teatr w Anglii rozwijał się na przełomie XVI i XVII wieku. 
Dostarczał rozrywki, komentował współczesne wypadki 
i oceniał narodową historię. Shakespeare tworzył w Anglii 
elżbietańskiej, czyli za panowania królowej Elżbiety I (1558–
1603), oraz jej następcy Jakuba I (1603–1625). Powstawało 
wówczas wiele sztuk, a dramaturgia stała na światowym 
poziomie. Teatry w tamtych czasach budowano za miastem, 
z obawy przed wybuchem zarazy. Pierwszy publiczny teatr 
w Anglii powstał w 1576 roku. Grali w nim tylko mężczyźni.
Bohaterowie Shakespeare’a zmagali się często z niszczącymi 
mocami namiętności i upajającymi złudzeniami. Shakespeare 
studiował naturę ludzką bez humanistycznego entuzjazmu. 
W człowieku częściej odnajdował potwora niż anioła. Naj-
ważniejszym motywem jego dramatów jest władza, która 
bywa demoralizująca i niszcząca. Interesował go mechanizm 
władzy, ukrytego obiektu wszystkich ludzkich pragnień.
Jego sztuki przetłumaczono na wiele języków nowożytnych, 
inscenizacje mają miejsce na całym świecie. Jest również 
najczęściej cytowanym pisarzem anglojęzycznego świata. 
Wiele jego powiedzeń weszło do codziennego użycia, na 
przykład: najwyższa pora, ile dusza zapragnie, żałosny wi-
dok, niech się dzieje co chce, miłość jest ślepa.

oprac. vj

premiera
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Wielbiciel klasyki

Aleksiej Leliavski – reżyser, dyrektor artystyczny 
Białoruskiego Państwowego Teatru Lalek oraz dyrektor ar-
tystyczny Białoruskiego Międzynarodowego Festiwalu Te-
atrów Lalek w Mińsku. Jest twórcą ponad 60 przedstawień 
dla dzieci i dorosłych. Pracował w teatrach lalkowych m.in. 
w Niemczech, w Rosji, Słowenii i na Litwie. Swoją przygodę 
z polskim teatrem lalkowym rozpoczął w szczecińskiej Ple-
ciudze, reżyserując w 1985 roku spektakl Słowik Joachima 
Knautha, na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena. 
W Pleciudze powstały również dwa inne jego przedstawienia: 
Trzy świnki (premiera – marzec 1991) oraz Buratino (pre-
miera – wrzesień 1994). Twórczość Aleksieja Leliavskiego 
dla najmłodszych została doceniona przez ASSITEJ – Pol-
ski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów 
dla Dzieci i Młodzieży – przedstawienie Kruk (zrealizowane 
w toruńskim Baju Pomorskim) i Kasztanka (Opolski Teatr 
Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki) otrzymały Świadectwa 
Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego dla najlepszych 
polskich przedstawień dla młodego widza.
Spektakle skierowane do widzów dorosłych przygotowuje na 
podstawie światowej klasyki – w jego dorobku artystycznym 
znajdują się realizacje Folwarku zwierzęcego George’a Orwella, 
Moby Dicka Hermana Melville’a, Burzy i Króla Leara Williama 
Shakespeare’a oraz Trzech sióstr Antona Czechowa.

premiera

| Reżyser Aleksiej Leliavski i kompozytor Tomasz Lewandowski 
  podczas próby spektaklu „Tłumacz snów”
  fot. Monika Kuriata
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Pierwszy spektakl w Pleciudze zrobił pan w 1985 roku. Co 
pan zapamiętał z tamtej realizacji?
Bigos.

Czy coś jeszcze?
Nie, po prostu bigos.

W ciągu tych lat zauważył pan zapewne wiele zmian. 
Tak jak w każdym innym teatrze. Postępuje proces zmian, 
życie idzie naprzód, a my staramy się po prostu nie stać w 
miejscu. 

Czy dla współczesnego widza szuka pan innych, nowych 
treści w sztukach Shakespeare’a?
Nie sądzę, by ktoś miał prawo zdecydować, że tekst należy 
rozumieć tak czy inaczej, ponieważ każdy tekst to jest tekst. 

W teatrze nie jestem sam
Z Aleksiejem Leliavskim, reżyserem spektaklu „Tłumacz snów”, 
rozmawiała Violina Janiszewska

W każdym czasie tekst istnieje inaczej, w odmienny dla 
siebie sposób.

Mówił pan do aktorów, że ważne, by widz odszukał w spek-
taklu to, co będzie mu bliskie. 
Podstawą teatru jest rozmowa, szczera i bez wszelkich tabu. 

A jednocześnie mówi pan, że dialog to dwa monologi. 
Tak, to prawda. My mamy przedstawienie i ono jest mono-
logiem, a każdy widz ma swój monolog.

Czy te monologi się spotykają? 
Czasami tak, czasami nie. I zawsze w rezultacie to jest dialog. 
To jest wspólnota miejsca i czasu. To może być mówienie 
o tym samym z różnych stron, z różnych punktów widzenia. 
Jednak teatr to jest zawsze miejsce kontaktu. Z jednej strony 

| fot. Monika Kuriata
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mówi teatr, z drugiej strony mówi widz. Najważniejsze, by 
nie było dominacji. Teatr musi być mądrzejszy od widza, 
ale musi udawać, że nie jest. Mówię o tym, że czasami oglą-
damy przedstawienie, w którym wszystko wygląda pięknie 
i mądrze. Gdy wszystko wygląda na dobrze zrobione, takie 
spektakle nie mają na mnie żadnego wpływu. Aktorzy grają, 
a ja sobie siedzę. Dla mnie to nie jest teatr, jeżeli jest pięknie, 
ale nie ma prawdy. Teatr to jest reakcja. Teatr zawsze był 
po to, by pośród ludzi był ktoś, kto ma odwagę mówić bez 
obaw i bez tabu. Teatr powinien być wolny i powinien być 
miejscem wolności, którą odczuwa także widz. 

Wolność wypowiedzi...
Wolność wypowiedzi, myślenia, odczuwania. Wolność 
wszystkiego. To dla mnie jest teatr. W teatrze nie może być 
tabu. My przecież tak naprawdę wszystko o wszystkim wie-
my. My wszystko odczuwamy. Czasami jednak nie wystarcza 
nam odwagi, by to głośno powiedzieć. 

Podał pan przykład rodziców, którzy wstydzą się rozma-
wiać z dziećmi. Czyli szukamy wolności wypowiedzi i do-
tykania pewnych delikatnych tematów?
To nie dotyczy tylko tego spektaklu. Kiedy wolności nie ma, 
teatr nie spełnia swojej funkcji. 

Co może przeszkadzać w takiej wolnej wypowiedzi?
Trudno to określić, ponieważ każdy człowiek, który pracu-
je w teatrze, nie jest naprawdę wolny. Jak każdy człowiek 
w społeczeństwie. Nikt z nas nie jest wolny, dlatego że mamy 
takie warunki, jakie mamy, w każdym kraju. 

Wspomniał pan o Związku Radzieckim...
Nie tylko. Możemy mówić o systemie na Białorusi, o sys-
temie w Niemczech.

Zawsze jesteśmy w jakimś systemie? 
Tak, i ten system albo pozwala na większą wolność, albo 
nie pozwala. I dlatego teatr nam pozwala i daje nam tej 
wolności trochę więcej. 

Tak pan to czuje?
Oczywiście. Tak musi być. Wszyscy w tej grupie, która robi 
przedstawienie, powinni mieć odwagę przekroczyć granicę. 
Czasami to się nie udaje, dlatego że większość ludzi, którzy 
pracują nad spektaklem, ma bariery. 

Z czego one wynikają? 
Te bariery spowodowane są systemem, charakterem, róż-
nymi rzeczami. Pamiętam, jak ktoś, nie pamiętam, w jakim 

| Paulina Lenart, Przemysław Żychowski, próba spektakl „Tłumacz snów”
  fot. Monika Kuriata
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kraju, powiedział, że czegoś nie zagra, bo jest chrześcijani-
nem i to się kłóci z jego wiarą. Ktoś kocha swoją Ojczyznę 
i też czegoś nie zagra. 

Ma pan na myśli patriotę?
Dla mnie to nie jest patriota. Dla mnie to jest głupek. Ktoś, 
kto nie lubi ludzi, a lubi państwo bez ludzi. Dla mnie to nie 
jest patriota. I spotkałem takich ludzi, też pracują w teatrze, 

i niech pracują. Nie wierzę w to, że z tego może powstać coś 
dobrego, no ale niech tak już będzie. Jeżeli nie mam o czym 
mówić, jeżeli nie mogę powiedzieć czegoś nowego, to po co 
w ogóle mówić? No na przykład jest taki tekst, nazywa się 
Sen nocy letniej. Ktoś napisał, że to jest najbardziej erotyczna 
komedia Shakespeare’a. Ktoś coś napisał, ktoś coś myślał, ale 
czy tak naprawdę jest, jak oni sobie myślą? Jak napisali? Ktoś 
zobaczy w spektaklu życie na wsi, a ktoś zobaczy, że to jest sen. 

| Próba spektaklu „Tłumacz snów”
  fot. Monika Kuriata
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Sen, czyli co?
Sen w znaczeniu... W angielskim mamy sen nocy i sen 
w ciągu dnia. 

Po polsku mówimy sen na jawie?
Tak, i ten sen jest po prostu różny. I dla mnie jest najważniej-
sze, że to jest właśnie sen, czyli ten moment, kiedy ujawnia 
się nasza podświadomość. 

To jest miejsce naszej wolności?
Tak. My nawet we śnie trochę się obawiamy. Ten spektakl 
jest właśnie o tym. Jest o tym, co każdy śni. Nikt nie opowia-
da do końca o tym, co mu się śni. Ktoś mówi, że latał, ktoś 
we śnie spadał, ktoś mnie gonił, ja kogoś goniłem. Ale nie 
mówimy o tym, co naprawdę było we śnie. Nikt nie powie, 
co jest u niego naprawdę w środku. 

Dlaczego?
Bo człowiek boi się wszystkiego. Tak jesteśmy skonstruowa-
ni. Nasza pierwsza reakcja jest taka, że wszystko, co obok 
nas, jest niebezpieczne. Później się temu przyglądamy, ale 
w pierwszej chwili instynktownie, automatycznie odczu-
wamy strach, boimy się. Nie powiemy nawet księdzu. To 
jest strach.

Przed czym?
Przed sobą?

Boimy się sformułować, ubrać w słowa to, czego się bo-
imy? Czy słowo działa tak, że urzeczywistnia się to, o czym 
mówimy?
Nie wiem. Freud stracił wiele czasu na analizę snu i tak 
niewiele z tego wyszło. Człowiek jest przecież... Nie wiem, 
jak to powiedzieć. Człowiek jest zwierzęciem, przepraszam... 
Nasze życie wygląda tak, tak jest zorganizowane i mamy 
takie warunki, że wierzymy, że jesteśmy czymś lepszym, 
wyższym. Wierzymy, że mamy ducha. 

Jesteśmy wyjątkowi, namaszczeni? 
No tacy z duszą, że mamy duszę. Przepraszam, tak wszyscy 
uważają, ale naprawdę tak nie jest. 

A jak jest?
W człowieku jest wiele zwierzęcia. Kiedy ludzie zabijają 
innych ludzi na wojnie... to co to jest? To jest wyższe, to 
jest duchowe?

Pewnie nawet porównanie do zwierząt nie jest właściwe. 
Czyli kieruje nami instynkt?
To jest instynkt strachu, my się boimy. 

Staramy się być szybsi? 
Boimy się i jeszcze staramy się do tego dorobić ideologię, 
że my czegoś bronimy, o coś walczymy. Bronimy Ojczyzny, 
ideałów i tak dalej, i tak dalej... Ale my wtedy nie jesteśmy 
ludźmi. 
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My tylko inteligentnie to tłumaczymy i usprawiedliwiamy. 
Czyli instynkty, które nas popychają do pewnych zachowań. 
I dlatego tytuł Tłumacz snów. To o tym pisał Shakespeare. 
To nie jest tekst o miłosnej historii i bieganiu po lesie. 
Trudno powiedzieć obiektywnie. To przedstawienie będzie 
i musi być subiektywne, ale o tym trzeba mówić, że człowiek, 
przepraszam, to nie tylko człowiek, lecz także to, co mamy 
w podświadomości. 

To, nad czym chcemy zapanować?
Zapanować się nie da, możemy kontrolować, próbujemy.

Ale to się nie udaje, wymyka nam się. 
Tak, nie udaje się. 

To jest ciągła walka?
Tak, każdy człowiek ma w sobie tę walkę. U nas, kiedy ktoś 
powie normalne słowo, to częściej jest to odbierane jako 
prowokacja. Nie pamiętam, kto powiedział, że cały teatr 
jest o śmierci i nie ma w teatrze innych tematów, tylko 
temat śmierci. I teatr polega na śmierci. Śmierć jest czę-
ścią naszego życia. Śmierć to są instynkty. Strach śmierci, 
strach siebie. 

premiera

| Rafał Hajdukiewicz, Przemysław Żychowski
  próba spektaklu „Tłumacz snów”
  fot. Monika Kuriata

| Krzysztof Tarasiuk, Grażyna Nieciecka-Puchalik, Przemysław Żychowski
  próba spektaklu „Tłumacz snów”
  fot. Monika Kuriata
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boi się siebie. W grupie jest nam lepiej, czujemy się bez-
pieczniej. W teatrze nie jestem sam. Moja rodzina to nie 
tylko moja rodzina, to ci wszyscy ludzie, którzy biorą udział 
w tej rozmowie ze mną. Teatr daje wsparcie. I wierzymy 
w teatrze, że razem jest nam łatwiej żyć.

I naprawdę pan także w to wierzy, że w tym świecie spa-
nikowanym, w tym świecie, w którym jest tyle strachu... 
wierzy pan, że teatr jest miejscem zbawiennym, jest naszą 
arką i ratunkiem?
Tak. Myślę, że teatr to jedyne, co nam pozostało.

Ludzie jednak żyją tak, jakby śmierć nie istniała. Jakby 
byli wieczni. Bogacimy się, planujemy, zabezpieczamy na 
przyszłość.
Dlatego słuchawki w uszach, oczy w telewizor. W ostatnich 
latach myślę, że to już nie jest strach, tylko panika. Człowiek 
robi wszystko, by nie było czasu pomyśleć. Człowiek nie 
chce zostać z ciszą, bo wtedy zaczyna myśleć o sobie, ale on 
nie chce. Człowiek boi się siebie. Człowiek boi się drugiego 
człowieka. Ludzie boją wiązać się w rodzinę, boją się od-
powiedzialności. To bardzo trudne być w ciszy i popatrzeć 
w siebie. A to nie jest tak straszne, jakby nam się wydawało. 

Czy my boimy się tego, czego nie znamy?
Nie, my boimy się tego, co znamy. Tego, co wiemy.

Teatr nam pozwala zobaczyć coś z dystansu z bezpiecznej 
odległości?
Teatr jest miejscem, w którym oprócz tego, że ludzie oglą-
dają spektakl, spotykają się i są razem. Reagujemy razem, 
to jesteśmy razem.

Po co nam to? 
To nam bardzo ułatwia życie. Człowiek boi się zostać sam, 

premiera

| Próba spektaklu „Tłumacz snów”
  fot. Monika Kuriata

| Krzysztof Tarasiuk z maską, próba spektaklu „Tłumacz snów”
  fot. Monika Kuriata
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„ W życiu najważniejsze są trzy rzeczy: 
miłość, sztuka i humor”
Aleksander Wochromiejew
autor scenografii do spektaklu „Tłumacz snów”
w reżyserii Aleksieja Leliavskiego

premiera

| Projekty masek do spektaklu „Tłumacz snów” 
  autorstwa Aleksandra Wochromiejewa
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| Projekty masek do spektaklu „Tłumacz snów” 
  autorstwa Aleksandra Wochromiejewa
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Zima, siarczysty mróz szczypiący w nos i uszy to nie powód, 
by zrezygnować z wyjścia z domu i nie spędzić ferii zimowych 
w Teatrze Lalek „Pleciuga”. 
Styczniowe dwa tygodnie były dla dzieci i młodzieży wolne od 
szkoły, ale nie były wolne od teatru. Grupa dzieci pod opieką 
aktorek Marty Łągiewki i Grażyny Wojtczak oraz instruktorek 
Karoliny Babińskiej, Marty Knaflewskiej i Natalii Szwarczak 
powędrowała w tajemniczy świat opery. 
Zanim dzieci przygotowały własny spektakl, poznały najsłyn-
niejsze arie operowe, które w znakomity sposób pobudzają 
wyobraźnię. Świat teatru i muzyki, świat magicznych, tajem-
niczych, często dramatycznych operowych historii inspirował 
młodych twórców. Finałowy pokaz Operowego kogla-mogla 
odbył się 27 stycznia na dużej scenie teatru. Publiczność była 
zachwycona, a młodzi aktorzy dumni z dobrze wykonanego 
zadania. 
Projekt koordynowała Magdalena Bogusławska z działu edu-
kacji Teatru Lalek „Pleciuga”.

vj

Operowy kogel-mogel
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– Czy lalka zawsze wygląda jak człowiek? – pytała aktorka 
Maja Bartlewska dzieci, które przybyły na otwarcie wystawy 
w Książnicy Pomorskiej. 
– To świat magii na wyciągnięcie ręki, świat, którego można 
dotknąć – mówił kurator wystawy dr Michał Urbas.

Pleciuga na placu Teatralnym. Scena dla dzieci, scena dla do-
rosłych, teatr dla Was!
Taki jest tytuł wystawy otwartej 6 lutego w Książnicy Pomor-
skiej. W projekt zaangażowały się trzy instytucje: Teatr Lalek 
„Pleciuga”, Książnica Pomorska i Wyższa Szkoła Bankowa 
w Poznaniu – Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Okazją do 
stworzenia tak niezwykłej ekspozycji lalek, kostiumów i sce-
nografii były związane z teatrem jubileusze: 65-lecie istnienia 
teatru lalek w Szczecinie i 10-lecie działalności Pleciugi w nowej 
siedzibie na placu Teatralnym. 
W Sali pod Piramidą w Książnicy spotkały się trzy światy – 
świat lalek teatralnych dla najmłodszych widzów, świat dla 
dzieci i młodzieży oraz świat spektakli dla dorosłych, które 
także są realizowane w Pleciudze. 
Wystawę można podziwiać do 20 marca. Ci, którzy byli, ser-
decznie polecają, bo warto. Specjalne podziękowania składamy 
na ręce pana dra Michała Urbasa.

vj

Pleciuga 
w Książnicy Pomorskiej

| fot. Magdalena Gardas-Wasilewska
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Zajęcia teatralne dla dzieci 

Dziecięcą grupę teatralną w Pleciudze prowadzą aktorka Maja 
Bartlewska i pedagożka Magdalena Bogusławska.

Maja Bartlewska: Co tydzień w poniedziałkowe popołudnia 
odbywają się w naszym teatrze zajęcia dla dzieci. Część z nich 
uczęszcza na nie już kolejny rok. Na zajęciach tworzą ciekawe 
etiudy (krótkie scenki), uczą się animacji, a także samodziel-
nie robią lalki. Rozwijają także świadomość ciała, która jest 
niezbędna podczas gry na scenie. Osiemnastego grudnia 2017 
roku odbył się pokaz przedświąteczny, który był zakończeniem 
naszej pracy w pierwszym półroczu. Stworzyliśmy świąteczną 
historię piratów, w której pokazane były zwyczaje bożonarodze-
niowe z całego świata. Teraz skupiamy się na animacji różnych 
form i poprzez zabawę uczymy się pracy w grupie. Na koniec 
roku szykujemy spektakl o zwierzętach, w którym dzieci będą 
animować własnoręcznie zrobione lalki z papieru i nie tylko.

| fot. Maja Bartlewska
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Na strychu wróżki Zapodziewanny
Odcinek 21

Dzień urodzin

Już od rana Ludwiczka czuła się wyjątkowo. Mama przy-
niosła jej śniadanie do łóżka, a to mogło znaczyć tylko 
jedno: że jest bardzo chora. W dodatku na talerzu pysz-
niły się naleśniki z serem i truskawkami! Oj, to musi być 
ciężka choroba...
– No, nie! Przecież bardzo dobrze się dziś czuję! Mamo, 
ja jestem zdrowa! – zawołała zaniepokojona nie na żarty.
– No pewnie – odpowiedziała mama, uśmiechając się ta-
jemniczo. – Jesteś zupełnie zdrową solenizantką.
– Zupełnie zapomniałam! – Ludwiczka zarumieniła się 

z radości. – Mam dzisiaj urodziny 
i idę do teatru! Idę do Pleciugi 
razem z moimi nowymi przyja-
ciółmi: z Jurkiem, Olą, Zuzką, 
Hanią i Jackiem. 
– Tak, dlatego musisz się ele-
gancko ubrać – uśmiechnęła 
się mama.
– Może w niebieską sukien-
kę? – Ludwiczka lubiła ko-
lor niebieski.

– Nie, dziś założysz tę suknię – mama pokazała córecz-
ce zupełnie nową sukienkę, z białym kołnierzykiem, na 
szczęście błękitną, jak płatki niezapominajek.
Ludwiczka przełknęła ostatni kęs naleśnika, umyła się 
szybko i założyła nowe ubranie. Stanęła przed lustrem 
i z zadowoleniem na buzi okręciła się dokoła. O tak, to jest 
bardzo odpowiedni ubiór do teatru.
Zbliżała się jedenasta, więc szybko wyruszyła do Pleciugi. 
Całe szczęście, że się śpieszyła, bo nowi przyjaciele już na 
nią czekali. 
Weszli do teatru, pokazując bilety miłej pani, która wska-
zała im miejsca. Siedzieli w trzecim rzędzie, na niebieskich, 
rozkładanych fotelach, które od razu zaintrygowały Jacka. 
Zaczął się bujać na swoim siedzeniu, podskakiwać i kłapać 
ruchomą częścią.
– Nie popsuj fotela – syknęła pani siedząca za nimi, z małą 
dziewczynką na kolanach.
Jackowi zrobiło się wstyd, więc przeprosił, usiadł prościut-
ko i więcej się nie wiercił.
– Jak tu ładnie i tajemniczo – szepnęła Hania.
Rozległa się muzyka i niebieska kurtyna podniosła się 
majestatycznie. Potem na scenie działy się różne cuda. 
Było dużo świateł, muzyki i lalek, które mówiły ludzkimi 
głosami. Naprawdę!
Wreszcie kurtyna opadła i cała gromadka dzieci i dorosłych 
powędrowała do obszernego hallu, a niektórzy widzowie 
weszli do kawiarni, pachnącej kawą i kuszącej kolorowymi 
lodami.
– Co będzie dalej? – zaciekawiła się Zuzia.
– Musisz trochę poczekać. Kiedy skończy się antrakt, 
wrócimy na widownię i popatrzymy, co będzie się działo 
– wyjaśniła jej Ludwiczka, która była stałą bywalczynią 
Pleciugi i znała panujące tu zwyczaje.
– Po antrakcie będą atrakcje. Po antrakcie będą atrakcje – 
podśpiewywała Hania, a Zuzia się naburmuszyła.
– No, co! Jestem w teatrze pierwszy raz i mogę czegoś 
nie wiedzieć – Zuzia odwróciła się na pięcie, trochę zła 
na siostrę.
Zabrzmiał dzwonek i dziewczynki nie miały czasu się 
sprzeczać, bo trzeba było wracać na widownię.

Mariola Fajak-Słomińska

dla dzieci
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Regulamin konkursu na projekt plakatu przedstawienia 
Czerwony Kapturek

I. Organizator
Teatr Lalek „Pleciuga” we współpracy z Książnicą Pomor-
ską w Szczecinie
II. Cele konkursu
1. Rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży.
2. Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci 
i młodzieży wobec sztuki teatralnej i plastycznej.
3. Popularyzacja twórczości autorów najlepszych prac.
III. Tematyka konkursu
1. Wykonanie pracy – projektu plakatu do przedstawienia 
Czerwony Kapturek, którego premiera odbędzie się w maju 
2018 roku w Teatrze Lalek „Pleciuga”.
2. Plakat powinien nawiązywać do treści bajki.
IV. Czas trwania konkursu
Od 15 lutego do 31 marca 2018 roku.
V. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 
do 11 lat.
2. Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika – bez liter-
nictwa. 
3. Format prac – A3 lub A4.
4. Opis prac na odwrocie: imię i nazwisko autora, numer 
telefonu do kontaktu z osobą reprezentującą autora oraz 
jej imię i nazwisko.
5. Prace należy przesłać (lub przynieść osobiście) w ter-
minie do 31 marca 2018 pod adresem:
Teatr Lalek „Pleciuga”
Dział Edukacji, Magdalena Bogusławska
pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin
z dopiskiem: Konkurs na plakat do spektaklu Czerwony 
Kapturek

VI. Ocena prac
Jury złożone z wybranych twórców realizujących przed-
stawienie Czerwony Kapturek i pracowników Teatru Lalek 
„Pleciuga” dokona wyboru najlepszej pracy oraz przyzna 
wyróżnienia.
VII. Nagrody
Najlepsza praca zostanie wykorzystana jako projekt plakatu 
przedstawienia Czerwony Kapturek w reżyserii Waldemara 
Wolańskiego (premiera w maju 2018).

Uwagi
– wystawa nagrodzonej oraz wyróżnionych prac zostanie 
przygotowana i udostępniona widzom w dniu premiery,
– wybrane prace zostaną wydrukowane w gazecie teatral-
nej GABIT,
– prace niezgodne z regulaminem nie zostaną ocenione,
– prace nie będą zwracane,
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eksponowa-
nia prac na wystawach lub do wykorzystania ich w inny 
sposób.

KONKURS NA PLAKAT 

Ogłaszamy konkurs na plakat do przedstawienia Czerwony Kapturek. 

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 11 lat. 

Na prace czekamy do końca marca.
Zapraszamy!

dla dzieci
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chcesz wiedzieć, jakie zwierzątka ukryły się 

na obrazkach? połącz cyfry linią.
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znajdź różnicewielkanocne sudoku

uzupełnij brakujące obrazki

poszukaj dwóch 
takich samych kapeluszy

odkryj drogę do pisanki
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POLICZ, Ile jajek jest tu ukrytych, a potem pokoloruj obrazek
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Ilustracje do spektaklu    
 Tygrysek i kapitan Morgan” 
wykonali uczniowie klasy Ia 
ze Szkoły Podstawowej nr 61 
w Szczecinie
wychowawczyni: Iwona Skiba

”

Maciek Puchała
Kuba Kostecki

Basia Sokólska

Hania Dawidowska
Valentina Kimel
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Oskar Szadkowski Franek Skubiszyński
Filip Balinowski

Maja Cygalska
Amena Zawalska

Kamil Pietrzak
Artem Yurchenko
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Wydawca: 
Teatr Lalek PLECIUGA
pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin

Dyrektor naczelny i artystyczny: Zbigniew Niecikowski 
Zastępca dyrektora: Anna Garlicka 

Redakcja: Violina Janiszewska
Współpraca: Magdalena Gardas-Wasilewska, 
Magdalena Bogusławska, Mariola Fajak-Słomińska
Korekta: Izabela Krupa
Grafika i skład: MEDIANI Agencja Kreatywna

Druk: Soft Vision, Ustowo 39, 70-101 Szczecin

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian nadsyłanych tekstów. 
Wszystkim autorom (artykułów, opinii, listów, recenzji, rysunków),  którzy nadesłali swoje prace do „Gabita” – dziękujemy!

Dziękuję aktorom i wszystkim pracownikom Teatru Lalek „Pleciuga” za pomoc w przygotowaniu „Gabita” – Violina Janiszewska

Informator Teatru Lalek „Pleciuga” 
Bilety do nabycia w kasie teatru pl. Teatralny 1
wt.−czw. 8.30−15.30, pt. 9.00−17.00
sob.−nd. na godzinę przed spektaklem
tel. 91 44 55 111
Biuro Obsługi Widzów tel./faks 91 433 58 04
e-mail: widz@pleciuga.pl

Zabawa i nauka przychodzą do Pleciugi!
MÓJ TEATR
SPOTKAJMY SIĘ, ŻEBY TWORZYĆ

EDUKACJA TEATRALNA
Warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne dla 
grup zorganizowanych i widzów indywidual-
nych.

LEKCJA TEATRALNA
Półgodzinne spotkanie z aktorem po spektaklu. 

TEATRALNE PODWIECZORKI
W ramach Teatralnych Podwieczorków do końca 
sezonu zapraszamy na zajęcia z cyklu „Była sobie 
sztuka”.
 
TEATR Z KLASĄ
Warsztaty dla szkół: spotkania między innymi 
z teatrem cieni, pacynką, kukłą i jawajką, tworze-
nie własnych lalek, warsztaty do spektakli.
 
CYKLICZNE WARSZTATY TEATRALNE
Cotygodniowe spotkania z teatrem od kuchni: 
nauka gry scenicznej i tworzenie spektaklu pod 
opieką aktora Pleciugi.

URODZINKI
Twórcze zabawy teatralne i szansa na przeżycie 
wyjątkowych urodzin w Pleciudze.

INFORMACJE I ZAPISY
Magdalena Bogusławska 
e-mail: edukacja@pleciuga.pl
Więcej informacji na stronie www.pleciuga.pl

Liliana Czapłowska, Julia Abramiuk

Kuba Wojtala, Zuza Jabłonowska

Tadey Solodukha, Zuzia Zapłacka
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Teatr Lalek Pleciuga
pl. Teatralny 1
71-405 Szczecin

sekretariat: tel. 91 44 55 101 
sekretariat@pleciuga.pl
centrala: tel. 91 44 55 100
Biuro Obsługi Widzów: tel. 91 43 35 804 
widz@pleciuga.pl
www.pleciuga.pl

Słownik teatralny
Białego Królika
PAJAC

Skoro za chwilę wiosna, to postanowiłem zrobić porząd-
ki. Jak to na wiosnę. Po pierwsze, dlatego że poczułem 
przypływ energii, a po drugie, dlatego że pomyślałem 
o tym, jak przyjemnie będzie witać nowe kwiaty i pierw-
sze promienie słońca w czystym pokoju. 
Spojrzałem na moją szafę. Szafa? Stara szafa w kolorze 
niebieskim stała od lat nieotwierana w kącie pokoju. Stała 
tak i nic, czasami tylko cicho skrzypiała. 
Zbliżyłem się do niej powoli, ale krokiem zdecydowa-
nym. Jak sprzątanie, to sprzątanie. Nic się przede mną 
nie ukryje – pomyślałem. Nic! I wreszcie przyszedł ten 
dzień, kiedy pozbędę się staroci, tego wszystkiego, czego 
już od dawna nie używam. Raz, dwa, trzy... i drzwi szafy 
otworzyły się szeroko. Kichnąłem, bo oczywiście kurz 
natychmiast spadł na moje wąsy. Nic to – pomyślałem 
i zanurkowałem w błękitach mebla. Wynurzyłem się po 
chwili, a w łapkach trzymałem jakiś umorusany gałganek. 
Co to? Co to? Obracałem znalezisko na wszystkie strony. 
Dziwne jakieś. Przedmiot jakby znajomy. Nie wiem... Nie 
poznaję... I nagle gałganek zerknął na mnie szklanymi 
oczami. Łypnął i mrugnął. 
Wtedy poznałem! To był mój pajacyk z dzieciństwa – Fra-
nio. Lalka, którą bawiłem się zawsze, kiedy zostawałem 
w domu sam. No, ale z moim pajacykiem Franiem sam 
przecież nie byłem. Pajacyk Franio chodził ze mną do 
lekarza i na spacery. Ubierałem go odpowiednio do pory 
roku. Zaraz, zaraz... przecież pajacyk Franio miał wielkie 
pudełko z ubraniami, a teraz został w zielonym swetrze, 
strasznie wytarmoszonym. 
Pajacyk Franio często ze mną rozmawiał. Naprawdę! Nie 
tylko ja mówiłem do niego, lecz także on odpowiadał na 
wiele moich pytań. Jak to możliwe... Przecież to tylko 
lalka. Nie! Nie tylko. Przypomniało mi się, jak ważna 
ta lalka była dla mnie, jak mnie słuchała i rozbawiała. 
Pajacyk Franio kierowany moimi rękoma chodził tańczył 
i podskakiwał. Czasami staczał ważne bitwy, zdarzało się, 
że chorował, zazwyczaj wtedy, kiedy i ja byłem chory. 
Taka lalka...
Taki pajacyk Franio, a tyle dla mnie zrobił dobrego. Nie 
wyrzucę cię, mój pajacu. Wracaj do szafy. Tam sobie od-
poczywaj. Co za szczęście, że na świecie istnieją lalki takie 
jak Franio.Wesołych Świąt!

Ściskam zębiskami 
Biały Królik
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