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  fot. Zbigniew Niecikowski 

Pleciuga i jej 65 urodziny

Piątego grudnia 2018 roku mija 65 lat od premiery Zielonego 
mosteczka, tytułu, który zainaugurował działalność teatru lalek 
w Szczecinie. Ja znam ten teatr od 38 lat, teatr, który zmieniał się 
i nadal zmienia podobnie jak polski teatr lalek. Pleciuga jest dru-
gą sceną lalkową w kraju, która otrzymała zbudowaną na miarę 
jej potrzeb i oczekiwań widzów i sympatyków nową siedzibę. 
Cieszymy się z tego, co mamy, co osiągnęliśmy, ale nie można na 
tym poprzestać. Sukcesy teatru to efekt pracy wielu osób. Kiedy 
myślę o zespołowości teatru, nie mam na myśli tylko jego zespołu 
artystycznego, lecz ogół pracowników odgrywających, tak jak aktor 
w przedstawieniu, przypisane im role w funkcjonowaniu teatralnej 
machiny: począwszy od osób dbających o czystość w teatrze i jego 
otoczeniu, poprzez panie bileterki, szatniarki, zespoły pracowni 
plastycznych i technicznej obsługi sceny, administracji i księgo-
wości, panie z Biura Obsługi Widzów, a kończąc na pracownikach 
merytorycznych. Wiem, że mogę na nich polegać, a w każdym 
teatralnym sukcesie jest cząstka pracy każdego z nich. Dziękuję!

Zbigniew Niecikowski
dyrektor naczelny i artystyczny 

Teatru Lalek „Pleciuga”
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Podwójna świąteczność

Piąty grudnia to dla Pleciugi dzień szczególny. „Urodziny” i do 
tego w 2018 roku już sześćdziesiąte piąte. Wyjątkowo i świątecz-
nie – zwłaszcza w roku jubileuszowym – pragniemy naznaczyć 
każdy dzień. Bo teatr jest sztuką wyjątkową. Jest „tu i teraz”, niby 
mamy tego świadomość, ale zarazem nie do końca definiujemy 
jego ulotność. A przecież energia, emocje przy każdym spotkaniu 
są różne. Zależne zarówno od aktora, jak i od widza. 
Bo cóż zostaje po kilkuset premierach i setkach innych działań? 
Fotografie, niekiedy płyty, opisy, recenzje, współcześnie – także 
rejestracje. Zostaje także plakat teatralny, osobne dzieło artystycz-
ne, oryginalny „znak” spektaklu. W „Gabicie” pisze o tym Piotr 
Depta-Kleśta, a wybrane z teatralnego archiwum plakaty zapre-
zentowaliśmy na wystawie obecnej w foyer teatru. Zapraszamy 
– warto przywołać wspomnienia! I warto gromadzić nowe! 
Dajemy na to szansę niemal codziennie, wystarczy przywołać 
statystykę minionego sezonu: 340 przedstawień, 132 warsztaty, 
50 działań w ramach projektu Teatralny Ty-Dzień Dziecka. Bli-
sko 70 tysięcy widzów. W nich żyje teatr. Każda jedna emocja, 
każde wspomnienie, każdy obraz zapamiętanej sceny, postaci 
czy tembru głosu aktora przedłuża trwanie przedstawienia, daje 
mu świadectwo.
W jubileuszowym sezonie już trzykrotnie spróbowaliśmy do-
starczyć Wam – Drodzy Widzowie i Czytelnicy – nowej pożywki 
dla wyobraźni, refleksji czy zabawy. Od września miały bowiem 
miejsce już trzy premiery. Zatrzymujemy ich obraz w tekstach, 
w zdjęciach, we wrażeniach najmłodszych widzów. „Gabit” traktuje 
również o naszych innych działaniach w siedzibie i poza nią, bo 
pisanie o teatrze to także próba utrwalenia, chwycenia ulotności 
choć na chwilę. To kontynuacja spotkania w teatrze – codziennie 
wyjątkowego i świątecznego. Nie z racji sześćdziesięciu pięciu 
lat, które minęły od pierwszej premiery. Nie z racji nominalnego 
jubileuszu, ale z uwagi na ważność codziennego budzenia emocji 
i wspólnego przeżywania.
Pleciugowy grudzień naznaczony jest podwójną świątecznością. 
Migające światełka ośnieżonych domów i bałwan na tle rozświe-
tlającej mroźne niebo latarni przywołują czas szczególny, czas 
magiczny. Bądźmy w tym czasie razem – w teatrze, a nade wszyst-
ko w naszych domach, z rodziną, z przyjaciółmi. I przeżywajmy 
prawdziwą radość z tego spotkania.

Anna Garlicka
zastępca dyrektora 

Teatru Lalek „Pleciuga”
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To już było
4 września 
Do pierwszego tygodnia października 
w ProMedia – Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej filii nr 54 można było oglądać wystawę 
podsumowującą Teatralny Ty-Dzień Dziec-
ka. Wystawa składała się z dziecięcych prac 
nadesłanych na konkurs na plakat do przed-
stawienia Czerwony Kapturek oraz fotografii 
autorstwa Piotra Nykowskiego dokumentu-
jących przebieg działań odbywających się 
w ramach projektu. 

11 września 
Rozpoczęły się próby do wznowionej po 
szesnastu latach Bajki o szczęściu w re-
żyserii Zbigniewa Niecikowskiego. Bajka 
o szczęściu to mądra i pełna ciepła opowieść 
o tym, jak bardzo człowiek staje się samotny, 
gdy zamiast przyjaźni wybiera przedmioty. 
W pięknej konwencji teatru marionetek wy-
korzystującej świetne tradycje teatru lalek 
snuta jest opowieść o świecie nieprzemija-
jących wartości. Jak większość bajek – i ta 
kończy się szczęśliwie.

22 września 
Prapremiera Maleńkie Królestwo królewny 
Aurelki w reżyserii Ewy Piotrowskiej zain-
augurowała nowy sezon artystyczny w Ple-
ciudze. Tekst napisała Roksana Jędrzejewska-
-Wróbel na podstawie swojej książki o tym 
samym tytule. Spektakl został zrealizowany 
w koprodukcji z Teatrem Baj w Warszawie 
i miał także warszawską premierę, która od-
była się 29 września 2018 roku.

2 października 
Wznowienie na prawach premiery Bajki 
o szczęściu w reżyserii Zbigniewa Niecikow-
skiego. Autorką tekstu jest Izabela Degórska. 
Scenografię zaprojektowała Małgorzata Mac, 
muzykę napisał Piotr Klimek. Wystąpili: Ma-
riola Fajak-Słomińska, Maciej Sikorski, Janusz 
Słomiński i Krzysztof Tarasiuk.
 
2 października 
Zespół aktorski Pleciugi ruszył w Polskę ze 
spektaklem Kim jestem? W ramach akcji 
aktorzy zagrali w ośmiu miejscowościach: 
Wejherowie i Tczewie (2 i 3 października), 
Mirosławcu, Nowej Soli, Gostyniu, Jarocinie, 
Krotoszynie i Koninie (kolejno 22, 24, 25, 26, 
27 i 28 października). 

12 października 
Paulina Majtas została nominowana do na-

grody Bursztynowy Pierścień 2018 za role 
Hermy, Franka Piszczałki oraz Elfa Grosz-
ka w spektaklu Tłumacz snów w reżyserii 
Aleksieja Leliavskiego. W kategorii spektakl 
zostały nominowane dwa przedstawienia 
z naszego teatru: Czerwony Kapturek w re-
żyserii Waldemara Wolańskiego oraz Tłu-
macz snów. Laureatów poznamy 3 grudnia 
br. podczas gali Bursztynowego Pierścienia, 
która odbędzie się w szczecińskiej Operze 
na Zamku.

13 października 
Odbył się XVI Kiermasz Książki Przeczytanej. 
Foyer Pleciugi wypełniło się książkami i miło-
śnikami książek. Organizatorami kiermaszu 
był portal SzczecinCzyta.pl, blog Szczecin dla 
dzieci i Teatr Lalek „Pleciuga”.

30 października
Ukazały się dwie publikacje przygotowane 
w ramach projektu Teatralny Ty-Dzień Dziec-
ka: karty do opowiadania Opowiedz mnie 
oraz przewodnik po emocjach Nie taki wilk 
straszny... czyli w świecie baśniowych emo-
cji, który merytorycznie 
opracowały Magdale-
na Gardas-Wasilewska 
i Katarzyna Stopa. Autor-
ką opracowania graficz-
nego obu publikacji jest 
Kaja Depta-Kleśta.

10 listopada 
W Centrum Kultury 
MUZA w Lubinie Teatr 
Lalek „Pleciuga” zapre-
zentował dwa spektakle: 
Kim jestem? oraz Prze-
bieranki. 

14 listopada
Wraz z Wydziałem Sztuk 
Wizualnych, Katedrą 
Grafiki Projektowej Aka-
demii Sztuki w Szczecinie 
Pleciuga ogłosiła konkurs 
na plakat do lutowej 
premiery Księżniczki 
i ziarnko grochu w re-
żyserii Valdisa Pavlov- 
skisa. Konkurs skiero-
wany jest do studentów 
grafiki Akademii Sztuki 
w Szczecinie. Werdykt jury 
poznany 20 grudnia br. 

KRONIKA TEATRU LALEK „PLECIUGA”  wrzesień–grudzień 2018

18 listopada
W sali widowiskowej Regionalnego Centrum 
Kultury w Kołobrzegu w ramach projektu Po-
ranki Młodego Widza Pleciuga zaprezento-
wała spektakl Kim jestem?

18 listopada 
Z okazji stulecia odzyskania niepodległości 
odbyły się warsztaty plastyczne, a także poka-
zano spektakl Demo z demokracji, który po-
wstał podczas letnich warsztatów teatralnych. 

5 grudnia
Tego dnia teatr obchodził sześćdziesiąte piąte 
urodziny. Z tej okazji 4 grudnia otwarto wy-
stawę plakatów do spektakli realizowanych 
w Pleciudze. Zaprezentowano również publi-
kację Nie taki wilk straszny… czyli w świecie 
baśniowych emocji oraz Karty do opowiada-
nia, będące pokłosiem organizowanego od lu-
tego do października 2018 projektu Teatralny 
Ty-Dzień Dziecka. 

| Plakat Edwarda Lutczyna do spektaklu „Gamak – beczka śmiechu” 
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Kiedy około 1796 roku niemiecki twórca, wówczas mieszkający 
w Paryżu, Alois Senefelder wynalazł technikę druku zwaną 
litografią, która była mu przydatna przy powielaniu plakatów 
do własnych sztuk teatralnych, nie podejrzewał, że w latach 
kolejnych zarówno technika, jak i plakat teatralny zaistnieją 
na trwałe w historii kultury wizualnej i staną się nieodłącz-
nym elementem reklamującym spektakl teatralny. Od czasów 
rewolucji przemysłowej można mówić o ciągłym rozwoju 
i potrzebie tworzenia plakatów wystawowych, do sztuk teatral-
nych, kabaretów, wydarzeń kulturalnych, na które zapraszani 
byli zwykli ludzie, mieszkańcy miast, odbiorcy kultury. 
U początku naszego istnienia mieliśmy do czynienia z plaka-
tami – afiszami, w których główną formą stosowaną w dziele 
była typografia, czyli liternictwo. Dopiero później pojawiały 
się kreacje plastyczne mające w sobie na początku element 
przedstawiający, a następnie – interpretujący. Na twórcach 
plakatów ciążyła zatem odpowiedzialna rola – zachęcić poten-
cjalnych widzów do uczestnictwa w spektaklu. Nie inaczej jest 
dzisiaj. Mimo że nośniki informacji podlegają nieustającym 
modyfikacjom i ulegają przemianie w formy elektroniczne 
(idealnym przykładem jest tworzenie wydarzeń na portalach 
społecznościowych), nie sposób zapomnieć i odejść od sztuki 
plakatu, która mimo tych wszystkich przemian wiedzie prym 
jako główne medium promocji teatru. To plakat zachęca do 
przyjścia na daną sztukę, to plakat widoczny jest przy wejściu 
do teatru, to wreszcie plakat możemy ujrzeć, przechodząc przez 
miasto. 
Teatr jest otwarty i zapraszający. Istnieje wiele sposobów, któ-
rymi można wyrazić powyższe cechy. Jedną z nich jest plakat 
teatralny. Jego cechą również jest otwartość, która wynika 
z podstawowych założeń projektowania graficznego, czyli ko-
munikatu. 
Nie sposób mówić o komunikacie, jakimkolwiek, bez udziału 
twórcy i odbiorcy komunikatu. W tym przypadku – komunika-
tu plastycznego. Sztuka plakatu spełnia te założenia. Następuje 
proces graficznego dialogu pomiędzy autorem i widzem. Istnie-
je zatem pewnego rodzaju podobieństwo – i teatr, i plakat jest 
sztuką interakcji. Sztuką pozostawiającą po sobie coś, co zostaje 
na dłużej. Plakat przez lata stał się nierozerwalną częścią teatru. 
Jest swoistym, wyjątkowym zaproszeniem i drogowskazem, 
początkiem sztuki, bywa też często klamrą, która syntezuje 
za pomocą narzędzi plastycznych ogrom wydarzeń, jakie nas 

czekają na scenie. Nie uzyska się takiego efektu graficznego 
za pomocą fotografii, która w swojej naturze jest raczej formą 
przedstawiającą, a nie interpretującą. Tylko i wyłącznie za po-
mocą języka plastycznego można wyrazić metaforę, zastosować 
znak graficzny, dodać odpowiednie liternictwo. Oczywiście, 
istniejące formy kolażu pozwalają na łączenie wszystkich wy-
mienionych form w całość, mamy wtedy jednak do czynienia 
z inną techniką, wykraczającą poza ramy tradycyjnej kreacji 
fotograficznej.
Ową syntetyczną kompozycję obrazu i pisma po raz pierwszy 
w pełni wykorzystał Jules Chéret (1836–1932)1. Bywa nazywa-
ny ojcem nowoczesnego plakatu. Nie wypadałoby nie wspo-
mnieć o Henrim de Toulouse-Lautrecu, który stworzył mniej 
plakatów niż Chéret, był jednak efektownym kontynuatorem 
syntetycznej myśli plastycznej poprzednika, dodając do tego 
swój charakterystyczny autorski charakter. Ludwig Hohlwein, 
jeden z przedstawicieli Jugendstilu, zmierzał w swoich pro-
jektach graficznych w stronę funkcjonalistycznej prostoty 
i bezpośredniego przekazu informacji, nie rezygnując przy tym 
z kreślonej ręcznie ilustracji. 

Teatr otwarty na plakat

 1 Z. Kolesar, J. Mrowczyk, Historia projektowania graficznego, Kraków 2018.

65 urodziny Teatru Lalek „Pleciuga”
Wystawa plakatów do spektakli realizowanych w Pleciudze

| Plakat Jerzego Koleckiego do spektaklu „Kramik Mikołaja Gwiazdora” 
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Krokiem milowym w historii projektowania plakatu teatralnego 
była tzw. polska szkoła plakatu. Przyczyniła się do rozwoju 
sztuki plakatu i w sposób naturalny plakat stał się najlepszą 
wizytówką i reklamą Polski za granicami kraju. Henryk Toma-
szewski, Wojciech Fangor, Jan Młodożeniec, Roman Cieślewicz, 
Jan Lenica, Waldemar Świerzy, Józef Mroszczak, Eryk Lipiński, 
Maciej Urbaniec – to tylko nieliczni z twórców, którzy zapisali 
się w historii projektowania graficznego złotymi zgłoskami. 
Ci i inni plakaciści tworzyli dzieła, które do dzisiaj są uznawa-
ne za kultowe, wyznaczające najwyższy poziom artystyczny2. 
Współcześni kontynuatorzy polskiej szkoły plakatu mają się 
jednak bardzo dobrze i czerpią garściami z tego, co najlepsze. 
Jednym tchem można wymienić grupę Homework (Joanna 
Górska i Jerzy Skakun), Marcina Markowskiego, Agnieszkę 
i Karola Popek-Banach. 
Z szacunku do sześćdziesięciopięcioletniej tradycji Teatr Lalek 
„Pleciuga” w Szczecinie nie zapomina o sztuce plakatu. Uznaje 
go za podstawowe medium informujące i reklamujące. Do-
skonale wie, jak plakat jest ważny, zarówno dla teatru, jak i dla 
widzów. Dominanta koloru, odważna kompozycja, wyraźna 
typografia, błyskotliwa metafora to podstawowe cechy plakatów 
Pleciugi. Dla teatru projektowało wielu znakomitych twórców 
(m.in. Leszek Żebrowski, Edward Lutczyn, Leszek Mądzik). 
Obecnie teatr od blisko czterech lat współpracuje z Kają Dep-
tą-Kleśtą, graficzką i wykładowczynią szczecińskiej Akademii 
Sztuki. Plakaty wykonane przez nią odwiedzały i stawały się 

Konkurs skierowany jest do studentów Akademii Sztuki 
w Szczecinie. 
Organizatorem konkursu jest Teatr Lalek „Pleciuga” 
w Szczecinie. 
Prace wykonane zgodnie z regulaminem konkursu można 
składać do 14 grudnia 2018 roku, a rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi 20 grudnia 2018 roku.
Najlepszy projekt plakatu wybierze komisja konkursowa, 
w której skład wejdą: trzej pedagodzy z Katedry Grafiki 
Projektowej Akademii Sztuki w Szczecinie, nieprowadzący 
konkursowego ćwiczenia semestralnego, oraz przedstawi-
ciele Organizatora, to znaczy: 

Konkurs
Konkurs na plakat teatralny do spektaklu 
„Księżniczki i ziarnko grochu” na podstawie 
baśni Hansa Christiana Andersena 
„Księżniczka na ziarnku grochu” 
i „Świniopas”

Zbigniew Niecikowski – dyrektor naczelny i artystyczny 
teatru 
Maria Pietras – kierownik Pracowni Plastyczno-Konstruk-
torskiej 
Magdalena Gardas-Wasilewska – specjalistka ds. promocji 
i marketingu 
Joanna Kościelna – sekretarz literacki 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Teatru Lalek 
„Pleciuga” www. pleciuga.pl

częścią międzynarodowych biennale i triennale plakatu na 
całym świecie, co stanowi dodatkowy atut i nieopisaną reklamę 
dla teatru. Plakat jest jednym z ważniejszych elementów, które 
tworzą renomę Pleciugi, przywołuje wspomnienia, ożywia 
refleksje, daje do myślenia, obdarza uśmiechem.
Obecnie można mówić o powolnym odradzaniu się sztuki 
plakatu. Tak jak plakat filmowy według mojej oceny od po-
czątku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przechodzi 
kryzys (przewaga plakatów fotograficznych, wykorzystujących 
kadry z filmów), nie staje się indywidualną kreacją projektanta 
graficznego, a szybką realizacją komercyjną, tak w opozycji 
do niego plakat teatralny ma się dobrze, czasem wręcz bardzo 
dobrze. Bardzo istotna jest ciągła współpraca instytucji kultury 
z profesjonalistami w dziedzinie projektowania graficznego 
– plakacistami i plakacistkami, którzy oprócz umiejętności 
z zakresu obsługi programów graficznych dokładają do tego 
niebywałą zdolność snucia syntetycznej opowieści graficznej 
o spektaklu w obrębie formatu plakatu. Teatry dramatyczne, 
lalkarskie, autorskie, dla dzieci i dla dorosłych, wszędzie tam 
można znaleźć szacunek i zaufanie do plakatu. Teatr jest otwar-
ty na plakat, a plakat na teatr. I niech tak pozostanie!

Piotr Depta-Kleśta
asystent w Pracowni Projektowania Plakatu i Ilustracji 

prof. Leszka Żebrowskiego 
w Akademii Sztuki w Szczecinie

2 Z. Kolesar, J. Mrowczyk, Historia projektowania graficznego, Kraków 2018. | Projekt Magdalena Gardas-Wasilewska
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reżyseria: Dariusz Kamiński 

muzyka: Dariusz Kabaciński, Dariusz Kamiński

występują: 
Maja Bartlewska 
Mariola Fajak-Słomińska
Rafał Hajdukiewicz
Danuta Kamińska
Dariusz Kamiński 
Katarzyna Majewska
Marta Łągiewka 
Grażyna Nieciecka-Puchalik 
Edyta Niewińska-Van der Moeren 
Maciej Sikorski 
Mirosław Kucharski 
Janusz Słomiński
Krzysztof Tarasiuk 
Zbigniew Wilczyński 
Przemysław Żychowski

Bałwan i inni
Dariusz Kamiński

| Zbigniew Wilczyński w spektaklu „Bałwan i inni”, reż. Dariusz Kamiński 
  fot. Zbigniew Niecikowski
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|  Dariusz Kamińskia, „Wybierz Osiecką raz jeszcze”, reż. Dariusz Kamiński
   fot. Karolina Machowicz

|  Dariusz Kamiński w spektaklu  „Bałwan i inni”, reż. Dariusz Kamiński
  fot. Zbigniew Niecikowski
  Dariusz Kamiński, zdjęcie z próby
  fot. Karolina Machowicz

Dariusz KamińsKi
Aktor Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, absolwent 
Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwero-
wicza w Warszawie Wydziału Lalkarstwa w Białym-
stoku. Z Pleciugą związany jest od 1981 roku. Zagrał 
m.in. w Korozji (reż. Leszek Mądzik), Tańczącej gazeli 
i magicznym tam-tamie (reż. Zbigniew Niecikowski), 
Małej syrence (reż. Waldemar Wolański) i Bajkach 
samograjkach (reż. Anna Augustynowicz). Jako reży-
ser zadebiutował w 1993 roku przedstawieniem Jaś 
i Małgosia z naszej ulicy.

Człowiek teatru po prostu
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| Krzysztof Tarasiuk, Dariusz Kamiński w spektaklu „Bałwan i inni”, 
  reż: Dariusz Kamiński
  fot. Zbigniew Niecikowski

Wznowienie „Bałwanka”. Co roku święta, co kilka lat 
„Bałwanek i inni”.
Ta bajka była grana w 2007 roku, w starej Pleciudze przy ul. 
Kaszubskiej, a w 2011 roku już tutaj, w nowym miejscu. Dzi-
siejsze przedstawienie ma nieco inną obsadę i kilka zmian 
w tekście. Losy naszego teatru były różne. Zmienialiśmy 
siedzibę, szukaliśmy przestrzeni na nowy teatr, więc i scena-
riusz był inny. Dzisiaj mamy już swoje miejsce, toteż w spek-
taklu królik szuka , nie teatru, tylko po prostu prezentów. 

W bajce pojawia się także wątek wiązania końca z końcem.
Wątek wiązania końca z końcem zawsze jest aktualny, 
a w tym sezonie najbardziej. Takie czasy. Ciągle mówi się 
o tym, że kultura jest niedofinansowana, nie ma tego, nie ma 
tamtego. Oczywiście dzieci to mało obchodzi, bo one czekają 
na prezenty! I cokolwiek by się nie działo, muszą być święta 
i muszą być prezenty. 

Najlepszy prezent
Z Dariuszem Kamińskim, autorem scenariusza i reżyserem spektaklu „Bałwan i inni”, o świątecznych spektaklach 
rozmawia Violina Janiszewska

Dzieci szybko rosną, może warto je już teraz edukować, że 
o kulturę trzeba się troszczyć, trzeba dbać. 
Myślę, że dzieci często słyszą w domu o wszelkiego rodzaju 
problemach. 
– No, jak my, Stefan, zwiążemy koniec z końcem? – mówi 
Ona. 
– Zofio, nie zwiążemy końca z końcem, w tym miesiącu 
ciężko – mówi On. 
No i dzieci to słyszą. Wiązanie końca z końcem nie jest dla 
nich pojęciem obcym. 

Tempo akcji w spektaklu również niczym nie odstaje od 
tempa naszego życia. 
Tak, jest szybkie, a będzie jeszcze szybszej, gdy będą dzieci. 
Tego jestem pewny, ponieważ wiem, że dzieci będą współ-
działały. Będą w tak zwanej interakcji. Nawet gdy się do nich 
nie zwracamy bezpośrednio, one i tak bardzo żywo reagują. 
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Spektakl żyje.
Spektakl żyje z dziećmi. I nigdy nie jest taki sam. To banał 
oczywiście, ale taka jest prawda. Taki też był mój główny 
pomysł na tę bajkę. Gdy wracam wspomnieniami do dzie-
cięcych lat, to jeszcze lepiej zdaję sobie sprawę z tego, że 
oczywiście kochamy święta, kochamy choinkę, wigilię, ma-
gię świąt – ale i tak wszystkie dzieci myślą przede wszystkim 
o prezentach. Kiedy gramy bajki, widzę po oczach dzieci, że 
one uczestniczą, angażują się, ale i tak myślą o prezentach, 
które dostaną po spektaklu. Te nasze zimowe spotkania są 
bowiem tak skonstruowane, że pod koniec na scenę wycho-
dzi Mikołaj i rozdaje prezenty. Pomyślałem, że spotęguję ten 
moment czekania na podarki. W naszym przedstawieniu 
poszukujemy zatem prezentów, a przede wszystkim królika, 
który je zabrał. 

To chyba wzbudza ogromne emocje? 
Tak. Królik dostaje od dzieci bardzo, ale to bardzo konkretne 
komunikaty, że ma te prezenty oddać. Czasami słyszy, co 
się z nim stanie, kiedy tego nie zrobi. A królik, którego gra 
Krzysztof Tarasiuk, jeszcze dzieci prowokuje. Otwiera paczki 
i czyta: Maciuś, lat 7... po czym spokojnie zjada wafelka. 

Wiadomo, że wtedy wszystkie Maciusie na widowni bar-
dzo to przeżywają. Dzieci czują tę zabawę, dają się porwać 
emocjom... i o to właśnie chodzi. Aktorzy także się bawią. 
Bawią się swoimi postaciami, kostiumami, konwencją. Ja ich 
jednak ostrzegłem – ostrzegłem, że dzieci powinny bawić 
się lepiej od nich i mam nadzieję, że to się uda. 

Jest jakaś puenta?
Zawsze jest jakieś trzecie, czwarte, piąte dno. Dorośli przy-
chodzą z dziećmi i też znajdują coś dla siebie. Wszyscy ko-
chamy bajki. W spektaklu bohaterowie trafiają w końcu do 
teatru, bo chcą bajki, chcą świątecznej opowieści. I tak jak 
wszystkie, i ta bajka jest o przyjaźni. Jeśli usłyszę, że bajka 
jest zrobiona z wdziękiem i bezpretensjonalnie, to będę się 
bardzo cieszył. A wracając do prezentów... Pamiętam film 
naszych przyjaciół, którzy mieli niepełnosprawnego syna. 
Ojciec zrobił mu kiedyś niespodziankę i zabrał go w podróż 
na motorze po Polsce. Podczas wyprawy wszystko nagrywał, 
dokumentował. Powstał film Prezent. W filmie pada takie 
pytanie: Co to jest prezent? Wówczas ten niepełnosprawny 
chłopak odpowiedział: Życie. Życie to jest prezent?
To będzie dobra puenta na te i wszystkie kolejne święta.

| Janusz Słomiński, Rafał Hajdukiewicz, Krzysztof Tarasiuk 
  „Bałwan i inni”, reż. Dariusz Kamiński
  fot. Zbigniew Niecikowski

| „Bałwan i inni”, reż. Dariusz Kamiński
  fot. Zbigniew Niecikowski
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Maleńkie 
Królestwo 
królewny 
Aurelki

reżyseria: Ewa Piotrowska

scenariusz: Roksana Jędrzejewska-Wróbel
scenografia: Andrzej Czyczyło
muzyka: Wojciech Błażejczyk
reżyseria światła: Prot Jarnuszkiewicz
projekcje multimedialne: Kacper Czyczyło
konsultacja ruchu scenicznego: Arkadiusz Buszko 

występują:
Rafał Hajdukiewicz
Grażyna Nieciecka-Puchalik
Mirosław Kucharski
Malwina Czekaj
Marek Zimakiewicz
Krzysztof Tarasiuk

| „Maleńkie Królestwo królewny Aurelki” 
  fot. Alberto Roca Macia 

Roksana Jędrzejewska-Wróbel 
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Ewa PiotrowsKa
Reżyser, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, 
Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Jako reżyser 
debiutowała niemal równocześnie w Teatrze Szkolnym 
im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku (20 listopada 2003) 
i w Olsztyńskim Teatrze Lalek (17 kwietnia 2004). W latach 
2005–2008 dyrektor artystyczny Teatru Maska w Rzeszowie, 
od 2009 roku dyrektor Teatru Baj w Warszawie.
Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego (2005). Laureatka Programu Stypendialnego „Młoda 
Polska” na realizację badań z pogranicza teatru i antropologii 
w Meksyku (2008). Dwukrotnie nagradzana w Ogólnopol-
skim Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury 
Europejskiej (2006 – Efekt cieplarniany, 2008 – Biegun), zdo-
bywczyni Lauru Dembowskiego, nagrody przyznawanej przez 
ZASP (2009). W dorobku reżyserskim ma wiele inscenizacji 
w teatrach w Polsce i za granicą. Wiele zrealizowanych przez 
nią spektakli zdobyło nagrody na festiwalach międzynaro-
dowych. W 2010 roku została uhonorowana Brązowym 
Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis. W 2015 roku 
otrzymała Order Uśmiechu, a w 2016 Nagrodę Sekcji Teatrów 
Lalkowych ZASP „Henryk” za wybitne osiągnięcia artystycz-
ne w dziedzinie teatru lalek.

roKsaNa JĘDrzEJEwsKa-wrÓBEL  
Pisarka, scenarzystka, autorka sztuk teatralnych, słuchowisk, 
tekstów do podręczników szkolnych oraz bajek terapeutycz-
nych, doktor literaturoznawstwa (rozprawę doktorską pisa-
ła pod kierunkiem prof. Stefana Chwina). Laureatka wielu 
nagród (m.in. Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyń-
skiego). Dwukrotnie wygrała konkurs Empiku na Najlepszą 
Książkę Roku „Przecinek i kropka”. Jej książki – kilkakrotnie 
nominowane do tytułu Książki Roku polskiej sekcji IBBY – 
wpisane są na Złotą Listę Fundacji ABC „Cała Polska czyta 
dzieciom”, Listę Skarbów Kultury Dziecięcej oraz między-
narodową Listę Białych Kruków Literatury Dziecięcej (The 
White Ravens). Na podstawie jej książek o ryjówce powstał 
52-odcinkowy serial animowany Pamiętnik Florki. 
Działa aktywnie na rzecz dobrej książki dziecięcej w kraju 
i za granicą, prowadząc wykłady i warsztaty dotyczące pracy 
z książką dla nauczycieli i bibliotekarzy. Odznaczona Meda-
lem Zasłużony Kulturze Zasłużony Kulturze – Gloria Artis. 
Jest członkiem Polskiej Sekcji IBBY i Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich. 

premiera

| fot. Marek Zimakiewicz | fot. Grzegorz Hryniszak
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| Mirosław Kucharski, Malwina Czekaj, próba spektaklu 
  „Maleńkie Królestwo królewny Aurelki”, reż. Ewa Piotrowska
  fot. Alberto Roca Macia
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Jakie to uczucie dowiedzieć się, że historia, którą pani na-
pisała, stanie się sztuką teatralną?
Bardzo przyjemne, bo moi bohaterowie, stając się bohatera-
mi teatralnymi, otrzymują zupełnie nowe życie. Kiedy piszę 
książkę, wszystko zależy ode mnie. Mogę wymyślić, co tylko 
zechcę – jestem jednoosobowym zarządem świata, który 
stworzyłam. To daje władzę, ale czasami jest nudne. Praca 
pisarza to praca samotnicza, siedzi przed laptopem i pisze – 
tylko ja i moja wyobraźnia. Natomiast praca nad spektaklem 
to bardzo orzeźwiająca praca zespołowa, wymiana energii, 
myśli. W historię, którą wymyśliłam, zaczynają wierzyć inni 
ludzie – reżyser, aktorzy, scenograf, kompozytor. Staje się ich 
własnością – mają swoje opinie na jej temat, wchodzą w nią, 
interpretują na różne sposoby, zmieniają tekst, rządzą się, 
układają po swojemu. Opowieść przestaje być moja, staje 
się wspólna – to fascynujące. Dzięki temu mogę zobaczyć 
swoich bohaterów z zupełnie innej perspektywy. 

Co było inspiracją do napisania tej książki?
Zainspirowała mnie córka, która pewnego dnia uparła 
się, że chce przeczytać bajkę o królewnie, ale takiej, która 
nie wychodzi za mąż. No i okazało się, że bardzo trudno 
taką książkę znaleźć, że brak w literaturze samodzielnych 
dziewczynek, które są królewnami swojego życia i maszerują 
własną drogą, niekoniecznie w kierunku ślubu. Możliwości 
szczęśliwych zakończeń jest przecież o wiele więcej. Uzupeł-
niłam więc tę karygodną lukę na rynku wydawniczym. To 
było ponad dziesięć lat temu, teraz na szczęście jest większy 
wybór. 

Rozmowa z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, autorką 
książki „Maleńkie Królestwo królewny Aurelki” 
i scenariusza do spektaklu pod tym samym tytułem

Samodzielnych 
dziewczynek brak 

Jakie są różnice między książką a scenariuszem?
Najważniejsza to chyba taka, że bohater chłopięcy – kró-
lewicz Emeryk stał się równoprawnym bohaterem, a nie 
tylko tłem dla Aurelki. W książce Aurelka trochę go za sobą 
ciągnie, chciałam, żeby na scenie byli partnerami. Wynika 
to z tego, że dziesięć lat temu uważałam, że najważniejsza 
jest wolność i niezależność, dziś myślę, że najważniejszy 
jest wzajemny szacunek, uczenie się od siebie nawzajem, 
spotkanie – na nowym poziomie. Kolejna różnica to klamra 
piaskownicy, której brak w książce, teatr rządzi się innymi 
prawami. 

Czy pojawia się w pani życiu takie uczucie dogłębne, że jest 
pani wolna i dokonuje wolnych wyborów?
Dogłębnie wolna czuję się, tworząc, przebywając na łonie 
natury, tańcząc. Wolny wybór to, moim zdaniem, każdy, 
w którym kierujemy się miłością, a nie strachem. I tak sta-
ram się żyć. Dlatego właśnie zdecydowałam się na tzw. wolny 
zawód, który – chociaż nie daje bezpieczeństwa finansowego 
– pozwala czuć sprawczość. Decyduję nie tylko o tym, co 
piszę, lecz także o porze dnia i miejscu, w którym pracuję. 
To dla mnie bardzo ważne móc w każdej chwili wyjść na 
powietrze. Dosłownie – wsiąść na rower i pojechać nad mo-
rze. Ale to wcale nie oznacza wewnętrznej anarchii. Moim 
mottem jest pytanie zadane przez Gabrielle Roth – tancerkę, 
twórczynię 5Rytmów: „Czy masz dość dyscypliny, by być 
wolnym duchem?”. Powtarzam je często.

Zwiadowcy Teatralni
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Teatr Baj w Warszawie to najstarszy teatr lalek w Polsce – 
w tym roku obchodzi dziewięćdziesiąte urodziny. Gdy Teatr 
Baj powstawał w 1928 roku, rozpoczynał działalność od po-
dróży. Zaczęło się od tego, że grupa pasjonatów przyciągnęła 
na sankach w mroźny zimowy dzień kukiełkową szopkę bo-
żonarodzeniową z drugiego końca Warszawy na Żoliborz, aby 
móc przedstawić dzieciom jasełka. Następnie grupa ta zaczęła 
tworzyć własne lalki, pisać własne sztuki i – choć jej członko-
wie mieszkali i działali głównie na Żoliborzu – to grali swoje 
spektakle również w różnych miejscach w Warszawie i poza 
nią. W ciągu kilku lat Bajowcy na tyle się sprofesjonalizowali, 
że dzięki ich działalności i temu, że chcieli i potrafili dzielić 
się swoim doświadczeniem i umiejętnościami, powstało wiele 
zawodowych teatrów lalek w całym kraju, które działają do dziś. 
Dużo historii ludzi teatru i zespołów teatralnych splotło się 
z historią Teatru Baj. A teraz, w swoje dziewięćdziesiąte uro-
dziny, Teatr Baj znalazł się w podobnej sytuacji jak na począt-
ku drogi – jest w podróży. Oczywiście mamy siedzibę, mieści 
się przy ul. Jagiellońskiej 28 w Warszawie, ale budynek jest 
obecnie w remoncie, a my ponownie wędrujemy. Oczekując 
na powrót do siedziby, jeździmy do wielu miejsc, gramy na 
różnych scenach. Są to i domy kultury, i teatry, i inne miejsca 
w Warszawie z pozoru nieteatralne, które my teatralizujemy. 
Czasem nasze podróżowanie przekracza granice Warszawy 
i w ten sposób dotarliśmy do Pleciugi. Pomyśleliśmy z panem 
dyrektorem Niecikowskim, że pięknie nam się drogi zbiegają, 
tzn. naszym teatrom, bo obchodzą w tym roku swoje okrągłe 
urodziny – Baj dziewięćdziesiąte, a Pleciuga sześćdziesiąte piąte. 
Mamy w też w historii jeszcze jeden ważny punkt wspólny 
– dyrektora Krzysztofa Niesiołowskiego, który był najpierw 
dyrektorem Teatru Lalek „Pleciuga”, a następnie przywędrował 
do Teatru Baj w Warszawie. 
Od 2016 roku myśleliśmy, w Szczecinie i w Warszawie, o tej 
koprodukcji, która teraz została zrealizowana. Mamy fanta-
styczną obsadę aktorską: dwoje aktorów z Teatru Baj i troje 
z Teatru Lalek „Pleciuga”. Maleńkie Królestwo królewny Aurelki 
zobaczyli już pierwsi widzowie.

O koprodukcji i spektaklu „Maleńkie Królestwo królew-
ny Aurelki” mówi Ewa Piotrowska, reżyser spektaklu 
i dyrektor Teatru Baj w Warszawie

Pięknie nam się 
drogi zbiegają

| Malwina Czekaj, próba spektaklu „Maleńkie Królestwo 
  królewny Aurelki”, reż. Ewa Piotrowska
  fot. Alberto Roca Macia 
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Ewa Piotrowska o historii królewny Aurel-
ki na konferencji prasowej w Teatrze Lalek 
„Pleciuga”

Jest to historia dziewczynki, która marzy o tym, 
by zostać królewną, i udaje jej się to w magiczny 
sposób. Okazuje się jednak, że bycie królewną 
to nie tylko zabawa, lecz także praca – królewny 
mają bowiem wiele obowiązków, o czym przypo-
mina jej Wielki Ochmistrz. 
Ta bajka jest spotkaniem z naszym myśleniem 
o tym, jakie „nasze królestwo” może być, a jakie 
jest w rzeczywistości. Królewna Aurelka myśli 
stereotypowo, że wszystkie wilki są złe, Baba- 
Jaga je dzieci na surowo albo gotuje z nich ro-
sół. Dziewczynka jest przekonana, że kiedy 
wejdzie do swojego królestwa, wszystko będzie 
tak, jak we wszystkich klasycznych baśniach. 
Okazuje się jednak, że Baba-Jaga nie jest Babą– 
–Jagą, tylko jest Jagą i ma kota Babę. Jest osobą, 
która dużo przeszła w życiu i wie, że do wszystkie-
go trzeba dojrzeć, że jest czas na bycie królewną 
i czas na bycie wiedźmą. Ale najważniejsze jest to, 
żeby nie słuchać tego, co wszyscy podpowiadają, 
ale to, żeby mieć swoje zdanie i własny stosunek 
do każdej decyzji. 
Aurelka i jej kolega Emeryk mieszkają na szarym, 
nudnym osiedlu, spotykają się na podwórku, 
w piaskownicy. W magiczny sposób każde z nich 
przedostaje się do baśniowego królestwa. W pe-
wien sposób historia opowiedziana w Maleńkim 
Królestwie królewny Aurelki to rodzaj wędrówki 
w wyobraźni dziecka. Nie mogę wszystkiego zdra-
dzić. Powiem tylko tyle, że ta wędrówka powoduje 
zmianę i w samej Aurelce, i w blokowisku. Uwa-
żam, że najważniejsza w tej opowieści jest droga 
bohaterów, podczas której zmienia się ich (nasze) 
myślenie pewnymi „baśniowymi” stereotypami. 

Wypowiedź spisała Violina Janiszewska

Najważniejsza 
jest droga

| Grażyna Nieciecka-Puchalik, próba spektaklu „Maleńkie Królestwo 
  królewny Aurelki”, reż. Ewa Piotrowska
  fot. Alberto Roca Macia 
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Skąd i kiedy pojawił się pomysł, aby historię z książki prze-
nieść na scenę?
Dokładnie nie pamiętam tego momentu, ale myślę, że było 
to dosyć dawno. Pracowałam nad Nie dość bladą królewną 
z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel i już wtedy zaczęłyśmy roz-
mawiać o realizacji spektaklu o Aurelce. Później otrzymałam 
zaproszenie do współpracy od dyrektora Zbigniewa Nieci-
kowskiego. Wspólnie z Roksaną doszłyśmy do wniosku, 
że warto sięgnąć po Maleńkie Królestwo królewny Aurelki.

Jak długo trwały prace nad spektaklem?
Rozmowy o projekcie zaczęły się w listopadzie ubiegłego 
roku, a przygotowania w styczniu. Mniej więcej na przełomie 
stycznia i lutego otrzymałam pierwszy scenariusz od autorki 
książki. W czasie długich rozmów scenariusz ulegał zmianie 
i w kwietniu powstał kolejny, w prawie ostatecznym kształ-
cie. W międzyczasie pracowałam symultanicznie z innymi 
realizatorami, z kompozytorem i scenografem. Z aktorami 
spotkaliśmy dopiero 27 sierpnia, więc tak naprawdę mieli-
śmy tylko cztery tygodnie na pracę. 

Czy zespół spełnił pani oczekiwania?
Uczciwie muszę powiedzieć, że z zespołem pracowało mi się 
naprawdę fantastycznie. Aktorzy byli bardzo pomysłowi, za-
bawni, a także otwarci na współpracę, a to jest bardzo ważne. 

Skąd pomysł, by zaprosić aktorów z Warszawy do współ-
pracy z aktorami Pleciugi?
To bardzo ciekawe pytanie. Zastanawialiśmy się nad tym, 
obserwowaliśmy nowe trendy. W teatrach dziecięcych nie 
ma raczej takich sytuacji. Byliśmy ciekawi, co taka wspólna 
produkcja może nam wszystkim dać. Myśleliśmy z dyrek-
torem Teatru Lalek „Pleciuga” Zbigniewem Niecikowskim 
o tym, aby stworzyć szansę na spotkanie aktorów i wymia-
nę doświadczeń. Wiemy, że każdy zespół aktorski ma swój 
styl, który go charakteryzuje, a spotkanie z innym zespołem 
otwiera nowe możliwości. Pojawia się inne myślenie, pewna 

Zwiadowcy Teatralni

Kiedy wreszcie 
opadną emocje...
Rozmowa z Ewą Piotrowską, reżyserem spektaklu 
„Maleńkie Królestwo królewny Aurelki”, 
po premierze spektaklu 22 września 2018 roku

świeżość w podejściu do aktorstwa. Dzisiaj myślę, że to był 
bardzo dobry pomysł.

Czy jest pani zadowolona z tego, co udało się zrobić? 
Z efektu końcowego?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że jeszcze nie po-
trafię się odłączyć od emocji towarzyszących pracy i od 
myślenia o tym, czy wszystko poszło dobrze, czy światło 
świeciło wtedy, kiedy trzeba i tam, gdzie trzeba... Dopiero, 
kiedy obejrzę przedstawienie ponownie, kiedy już wszystkie 
emocje związane z tworzeniem i premierą opadną, będę 
mogła stwierdzić, czy to dobry spektakl.

| Grażyna Nieciecka - Puchalik, Malwina Czekaj, próba spektaklu 
   „Maleńkie Królestwo królewny Aurelki”, reż. Ewa Piotrowska
  fot. Alberto Roca Macia 
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Ile trwała praca nad przedstawieniem?
Miesiąc. Gruby, bity miesiąc. Chociaż było czasem ciężko, 
było trudno i niewygodnie, praca nad tym spektaklem bar-
dzo mi się podobała.

Jak współpracowało się z aktorami z Warszawy?
To jest taka fajna sytuacja, kiedy się zderzasz z kimś, z kim 
nigdy w życiu nie pracowałeś, i każdy z nas wnosi coś nowe-
go do tej pracy, do spektaklu. Następuje taka pozytywna wy-
miana energii. Można się nawzajem przy tym wiele nauczyć.

Rozmowa z  Rafałem Hajdukiewiczem, 
aktorem Teatru Lalek „Pleciuga” 

Pozytywna 
wymiana energii

Zwiadowcy Teatralni

| Rafał Hajdukiewicz, próba spektaklu „Maleńkie Królestwo 
  królewny Aurelki”, reż. Ewa Piotrowska
  fot. Alberto Roca Macia 

Lubi pan postać, którą pan gra w tym spektaklu?
Bardzo, chociaż szczerze mówiąc... Ja prywatnie aż tak się 
nie boję... Przynajmniej tak wszystkim mówię. I miałem 
miecz! Tak więc bardzo lubię tę postać.
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reżyseria: Zbigniew Niecikowski
muzyka: Piotr Klimek
scenografia: Małgorzata Mac, Zbigniew Niecikowski

występują:
Mariola Fajak-Słomińska
Maciej Sikorski
Janusz Słomiński
Krzysztof Tarasiuk 

| „Bajka o szczęściu”
  fot. Zbigniew Niecikowski

Izabela Degórska
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Dla dzieci, dla dorosłych 
i dzieła kultowe
Na swojej stronie (www.degorska.art.pl) autorka Bajki 
o szczęściu, Izabela Degórska, pisze tak:

Premiera wznowieniowa w Szczecinie

Prapremierowe wystawienie Bajki o szczęściu miało miejsce 
w Teatrze Lalek Pleciuga w 2002 roku. Reżyser Zbigniew 
Niecikowski postanowił wrócić do tego tytułu w tym se-
zonie. 
Na scenie pojawiły się lalki sprzed lat, można było usłyszeć 
dawną oprawę muzyczną, sam spektakl zaś bardzo zyskał 
na przeniesieniu go w przestrzeń sceny kameralnej. (...) 
Cały zespół serdecznie pozdrawiam!

historie o polskich wampirach, a jej sztuki teatralne zostały 
opublikowane w siedmiu antologiach. W maju 2018 roku 
ukazała się kolejna powieść dla dorosłych zatytułowana 
„Internat”, która już zbiera pozytywne recenzje.  

Sztuki teatralne dla dorosłych
Mąż zmarł, ale już mu lepiej, Rubi, Ballada na trzy biurka, 
Jako w niebie, Nie-to-perek, Żabula, Mężczyzna znaleziony 
w szafie

Sztuki teatralne dla dzieci
Pan Wąsik, Bajka o szczęściu, Wszystkie smoki o tym wie-
dzą, Skrzydlata historia, Humba, bumba, bang!, Intermiś, 
Kruszynka, Latarenka, Moc prezentów, Urodzinowy smok, 
Gnomy Antybaśń, O dzielnym szewczyku i pięknej staro-
ściance, Wróżka Brudasówka, Konkurs niespodzianka.

| fot. Jarosław Degórski

Izabela Degórska urodziła się i mieszka w Szczecinie. Od 
1998 roku racowała jako niezależna dziennikarka telewizyj-
na. W latach 2009–2010 pisała dialogi dla telenoweli Klan. 
Od kilku lat zawodowo zajmuje się pisaniem powieści, 
scenariuszy teatralnych, filmowych i telewizyjnych.
W teatrze zadebiutowała w 2002 roku Bajką o szczęściu, 
obecnie jedną z najczęściej wystawianych w Polsce współ-
czesnych sztuk teatralnych dla dzieci. Bajka... doczekała 
się kilkunastu premier. Po niej powstały kolejne sztuki 
– zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, wielokrotnie 
nagradzane i prezentowane.
W czerwcu 2013 roku odbyła się bułgarska prapremiera 
Bajki o szczęściu (Prikazka za szczastieto, reż. i przekł. Elż-
biety Eysymont) w Państwowym Teatrze Lalek w Sliwen, 
a w październiku 2013 roku spektakl pokazywany był na 
Trzecim Międzynarodowym Festiwalu Sztuki MAGIA 
WIATRU w Sliwen.
Izabela Degórska wydała książki dla dzieci: Najwyższa 
pora na miłość, Pamięć krwi oraz Krew to nie wszystko, 



21

Nr 2 (52) 2018 premiera

Widziałam dzisiaj „Bajkę o szczęściu”. Na widowni 
wszystkie miejsca zajęte. Pojawiają się marionetki, sta-
ruszek i zwierzątka. Dzieci reagują natychmiast. Słychać 
śmiech, oklaski? Czy myśli pani, że taki lalkowy teatr na-
dal ma moc oddziaływania. Zachwyca i czaruje?
Na to pytanie najlepiej mogą odpowiedzieć aktorzy, którzy 
grają Bajkę... oraz panie, które sprawują pieczę nad dziećmi 
przyprowadzanymi do teatru. Sądzę, że śmiech i oklaski 
dowodzą, że taki teatr lalkowy wciąż zachwyca i czaruje. 
I czyż nie o to chodzi? O odrobinę magii w życiu?

Czy to nie jest zbyt trudne dla malucha, ta śmierć poja-
wiająca się w spektaklu, w dodatku z kosą? Dzieci szeptały 
do rodziców, że się boją, chcą wyjść.
Dzieci podczas sceny ze Śmiercią są bardzo skupione. To 
dla nich ważny sygnał, że problem jest ważny, tak ważny, 
że może nawet odebrać chęć życia. Postać Śmierci jest tu 
wyważona, mądra i spokojna. Jest też sprawiedliwa. Nie 
straszy, lecz jest przekaźnikiem najważniejszych wartości.

Rozmowa z Izabelą Degórską, autorką „Bajki o szczęściu”

Niebanalne przesłanie

Najmłodsi widzowie w różny sposób reagują na nowe 
bodźce, które pojawiają się na teatralnych scenach w ogóle. 
Bywa, że boją się ciemności, efektów dźwiękowych, strasz-
nych lalek czy charakteryzacji. Na szczęście, nie przycho-
dzą sami i w takich chwilach ci najwrażliwsi mają blisko 
opiekuna.

Czy to przesłanie, że nie można być szczęśliwym bez przy-
jaciół, że przedmioty i bogactwo nie dają nam prawdzi-
wego szczęścia, nie jest zbyt banalne, zwłaszcza teraz, 
dzisiaj, gdy wszędzie plakaty z napisem Black Friday?
Jeśli przesłanie wydaje się komuś banalne, to już kwestia 
odbiorcy. Jak widać po reakcjach dzieci, mają one w sobie 
głębokie przekonanie o jego prawdziwości.

Czy pisanie panią uszczęśliwia?
Pisanie musi uszczęśliwiać twórcę. Bez tego nie ma sensu.

Rozmawiała Violina Janiszewska

| „Bajka o szczęściu”
  fot. Zbigniew Niecikowski
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Dynamiczna rozmowa po spektaklu „Bajka o szczęściu” z dziećmi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Cedyni, Przedszkole Miejskie

Co to jest szczęście?

premiera

Gabit: Czy chciałybyście po obejrzeniu 
tego spektaklu zrobić ilustracje, 
narysować bohaterów Bajki o szczęściu? 
Dzieci: Taaaak.

Gabit: Co to jest szczęście?
Maciek: Jestem szczęśliwy, kiedy jest piątek 
i sobota. 
Julia: Ja lubię koniki i dwunasty, i trzynasty, 
i czternasty. 
I kiedy są koniki, jestem szczęśliwa. 

Gabit: Co to jest szczęście i kiedy jesteś 
szczęśliwa?
Marika: Jestem szczęśliwa, jak dostaję słodycze. 
Amelka: Ja jestem szczęśliwa i bardzo lubię, jak 
w soboty i w niedzielę moja mama mnie całuje. 
Sebastian: Ja lubię tygrysy. Jak mam tygrysa, 
jestem szczęśliwy. 

Gabit: Kto jeszcze widział du-
chy w przedstawieniu? 
Dzieci (wszystkie głośno): Jaaaa, 
a ja nie!!! Ja też nie!!! 
A ja taaak. 
Zosia: W spektaklu był smutny 
moment, jak dziadek stracił 
wszystkie zwierzątka. 

Gabit: a ten dwunasty i trzynasty to są 
specjalne dni, kiedy jesteś szczęśliwa?
Julia: Tak, specjalne dni, i osiemnasty też. 

Gabit: Czy wy macie 
prawdziwych przyjaciół?
Dzieci: Taaaak. 

Gabit: Czy w tej bajce był jakiś moment 
smutny albo straszny?
Karolina: W tej bajce straszny był duch.

Gabit: Dlaczego je stracił?
Zosia: Dziadek oddał zwierzątka, bo 
chciał mieć zegarek, nożyk i zapałkę. 
Natalia: W bajce była świnka i ona 
była szczęśliwa z dziadkiem. 
Zosia. Nie można sprzedawać przyjaciół. 
Przyjaciele są najważniejsi.

| „Bajka o szczęściu”
  fot. Zbigniew Niecikowski
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Na strychu wróżki Zapodziewanny
Odcinek 22

„Bajka o szczęściu”

– Jak on tak mógł? – oburzała się Zuzia.
– Kompletnie tego nie rozumiem – potwierdziła oburzenie 
siostry Hania.
– O hany, bo mu się te rzeczy spodobały! – Jurek gotów był 
bronić bohatera obejrzanej właśnie bajki, ale Ludwiczka 
spojrzała mu w oczy i niewinnie zapytała:
– Naprawdę sprzedałbyś przyjaciela za nożyk albo zegarek?
– No coś ty, ja to nie, nigdy w życiu – zaprzeczył solennie.
– A dziadek sprzedał. Chyba nie był za mądry ten dzia-
dek... – zadumała się nad dziwnymi postępkami bohatera 

bajki Hania.
– Na szczęście, na koniec zmą-
drzał i odzyskał przyjaciół – ro-
ześmiała się Zuzia i wszyscy 
zanieśli się śmiechem, bo już 
im się ciężko zrobiło od tych 
rozważań.
– Idziemy na lody? – zapy-
tała Ludwiczka, i całe to-
warzystwo powędrowało 
do kawiarni, podskakując 

i uśmiechając się na myśl o zimnym deserze, który pysz-
nił się w kawiarnianej lodówce wszystkimi kolorami 
dziecięcych marzeń. Pochyleni nad pucharkami oszro-
nionej pychoty, wspominali w ciszy obejrzaną przed 
chwilą bajkę. Ola zajadała się malinowymi, a Jacek sni-
kersowymi i pomrukiwali z zadowoleniem.
Nagle zrobiło się ciemno.
– O, matko, ja się boję – pisnęła Ola.
– To tylko przyszła wiadomość od wróżki – uspokoiła 
ją Ludwiczka.
Rzeczywiście, na stoliku tuż przed dziećmi pojawiła się 
zielona karteczka zapełniona fikuśnymi złotymi literkami, 
które trudno im było odczytać. Tylko Ludwiczka poznała 
pismo Zapodziewanny na tyle, żeby wyjaśnić dzieciom, 
o co chodzi.
– Mamy zaproszenie. Zapodziewanna chce, żebyśmy 
odwiedzili ją na strychu – powiedziała zaaferowanym 
głosem.
– Do wróżki? Mamy zaproszenie do prawdziwej wróżki? 
– Zuzia o mało nie zadławiła się ostatnim kęsem lodów.
– O hany, nigdy jeszcze nie byłem u wróżki. Jak się tam 
trzeba zachowywać? – Jurek był pełen obaw.
– Ja się boję – pisnęła Ola.
– Nie ma czego się bać. Zapodziewanna jest wyjątkowo 
miłą wróżką i nic wam u niej nie grozi – uciszyła ich 
obawy Ludwiczka.
Wspięli się po schodach i stanęli przed drzwiami, które 
prawie natychmiast się otworzyły. A za nimi stała Za-
podziewanna w złotej sukni, z tacą w rękach. A na tej 
tacy... czegóż tam nie było! Sok pomarańczowy, lemo-
niada, ciastka orzechowe, czekoladowe trufle, rodzynki 
i migdały, rogaliki z makiem i maleńkie naleśniki z serem! 
Tyle pyszności!
– Witam miłych gości – powiedziała wróżka i zaprosiła 
ich do środka.
Dzieciaki usiadły grzecznie na kanapie, niedowierzająco 
przyglądając się złotej pani.

Mariola Fajak-Słomińska

dla dzieci
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I etap 
2 października 2018
Wejherowo. Gramy w pięknym, nowoczesnym budynku Fil-
harmonii Wejherowskiej. Wielkie przestrzenie, obszerne gar-
deroby, piękna scena. Pan Bartosz zadbał o to, aby niczego nam 
nie brakowało – jest kawa, herbata, są ciasteczka. Wszystko, co 
potrzebuje zapracowany i z lekka przeziębiony zespół Pleciugi. 
Ale nie poddajemy się wirusom i gramy! Nad wszystkim panuje 
nasz reżyser – pan Irek. Na widowni komplet.
Przyjechały z nami także Pleciugowe lalki: marionetka, 
pacynka, jawajka, kukła i maska, które pomogą Marcie 
i Majce zaprezentować dzieciom różne techniki lalkarskie. 
Podróżują z nami zapakowane w specjalny karton, jednak 
z największą delikatnością obchodzimy się z marionetką, która 
jest prawdziwym cudem.
Na warsztatach dzieci z rodzicami świetnie się bawią, a efektem 
są niezwykłe kolorowe skarpetkowe mapety. Magda czuwa nad 
przebiegiem warsztatów i bezpieczeństwem, ponieważ używamy 
noży i gorącego kleju. 

3 października 2018
Tczew. Nieduże miasteczko z pięknym bulwarem nad Wisłą. 
Ośrodek Kultury, w którym gramy, mieści się w starym zabyt-
kowym budynku z pięknym holem i niezwykle klimatycznym 
poddaszem. Przygotowujemy się w pomieszczeniu wyklejo-
nym pod sufit starymi plakatami, które nadają temu miejscu 

Teatr Lalek „Pleciuga” 
w drodze... czyli reminiscencje projektu Teatr Polska

artystycznego ducha. Widać, że dużo się tutaj działo i dzieje 
ciekawych rzeczy. W międzyczasie Kubuś stara się przykleić 
wąsy naszej jawajce – Panu Twardowskiemu, które, niestety, 
odpadły w podróży. Nie ma się co dziwić, Pan Twardowski już 
ma swoje lata...
Pani Magda oprowadza mnie po całym budynku, a ja nie 
mogę się nadziwić wielości pomieszczeń i działań, które się 
tutaj odbywają. Sekcje taneczne, muzyczne, teatralne – jak 
w kalejdoskopie.
Na spektaklu i warsztatach komplet. Dzieci, rodzice, dziadkowie 
i babcie – wszyscy zajęci wyczarowywaniem skarpetkowych 
lalek. Nawet pani Magda ze swoją pociechą dołączyła do nas. 
Piękny widok.

II etap
22 października
Mirosławiec. Miasto przywitało nas deszczem, czołgiem 
i odrzutowcem. Z prawdziwym zainteresowaniem obejrzeliśmy 
z bliska eksponaty, a nawet niektórzy zrobili sobie pamiątkowe 
zdjęcia. W Ośrodku Kultury mieści się nie tylko scena, lecz także 
Muzeum Wału Pomorskiego, o którego historii opowiedziały 
nam pracujące tam bardzo sympatyczne panie. Na spektaklu 
mamy pełną widownię, tym bardziej że jako jedyny ośrodek 
Mirosławiec zdecydował się na spektakl niebiletowany, otwarty. 
Na warsztatach przeżywamy prawdziwe oblężenie i wielkie 
zainteresowanie ze strony dzieci. Dajemy jednak dzielnie radę 

| fot. Magdalena Bogusławska
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i każde dziecko wychodzi z własnoręcznie zrobioną skarpet-
kową lalką. 

24 października
Nowa Sól. Gramy na pięknej scenie nowoczesnego Domu 
Kultury, w którym przywitał nas pan Krzysztof – sam szef tej 
instytucji. Jesteśmy mile zaskoczeni młodym wiekiem pracu-
jących tu ludzi, których kreatywność i pomysłowość widać na 
każdym kroku. Do dyspozycji mamy przestronne jasne garde-
roby i duże zaplecze. Oglądam przedstawienie „od zaplecza”, 
świetnie się bawię i mam wrażenie, że patrzę na jakiś drugi, 
dodatkowy spektakl. 
Na warsztatach standardowo twórcza atmosfera i zapał. To tutaj, 
w Nowej Soli, powstają skarpetkowe lalki z długimi warkoczami. 

25 października
Gostyń. W jesiennej aurze wita nas żółty jak kaczeniec budynek 
Domu Kultury „Hutnik”. Dzisiaj tu będziemy grać. Dom Kul-
tury z bogatą historią i różnorodnymi propozycjami zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych. Widać, że cieszy się dużym powo-
dzeniem. Na widowni komplet, za kulisami dyscyplina, której 
pilnuje Marzenka. Nie jest łatwo, bo wirus coraz bardziej daje 
się wszystkim we znaki. 
Warsztaty są lekkim zaskoczeniem, ponieważ wśród uczestni-
ków są całkiem duże „dzieci”. Nasze obawy okazują się jednak 
przedwczesne, gdyż zaangażowanie i pomysłowość piętnasto-
latków przy tworzeniu skarpetkowych lalek są wielkie.

26 października
Jarocin. Nic dodać, nic ująć – jedziemy do serca polskie-
go rocka! Dom Kultury przepełniony atmosferą festiwalu 
i muzyki. Bardzo sympatyczna pani Małgosia w glanach jest 
super dopełnieniem tego niezwykłego miejsca. Gramy przy 
pełnej widowni i nawet nasze katary dają się nam mniej we 
znaki. Korzystając z wolnej chwili, idziemy z Magdą do Muzeum 
Rocka. Warto było! To trzeba zobaczyć i usłyszeć. 
Warsztaty prowadzimy w sali z przepięknym marmurowym 
kominkiem. Jak zwykle twórcza atmosfera, nowe pomysły 
i świetna zabawa. 

27 października
Krotoszyn. Urocze małe miasteczko z pięknym rynkiem – 
kto jeszcze nie był, polecam! Gramy w krotoszyńskim kinie 

o wdzięcznej nazwie „Przedwiośnie”. Sala kinowa wypełniona 
dziećmi żywo reagującymi na akcję spektaklu, a na warsztatach 
powstają niezwykłe lalki ubrane w kołnierzyki, szale i sukienki. 
Okazuje się, że kreatywność dzieci nie zna granic. 

28 października
Konin. Dom Kultury „Oskard” to budynek pełen niespodzianek 
i zagadek, prawdziwy escape room. Tajemnicze korytarze, zaka-
marki i podziemna sala kinowa nadają mu niecodziennego cha-
rakteru. Na szczęście, pani Basia, która jest bardzo cierpliwym 
przewodnikiem, nie pozwala nam zabłądzić. Gramy przy prawie 
pełnej widowni, a na warsztatach rozdajemy ostatnie skarpetki 
i nosy. Trochę żal – to nasze ostatnie miejsce prezentacji. 
Wracamy do Szczecina zmęczeni i ciut jeszcze przeziębieni, ale 
szczęśliwi i bogatsi o nowe doświadczenia. Poznaliśmy nowe 
miejsca, nowych fantastycznych ludzi. Przez tydzień byliśmy 
teatrem „w drodze”, codziennie czekała na nas nowa scena, nowe 
miejsca, nowi ludzie...
Marzenka – nasza pani inspicjent pod koniec trasy, kiedy bu-
dziła się rano, nie bardzo już wiedziała, gdzie się znajduje. Czy 
to jeszcze Nowa Sól, Krotoszyn, czy już Konin?
Było super!

* * *

Po raz kolejny Teatr Lalek „Pleciuga” wziął udział w progra-
mie organizowanym przez Instytut im. Zbigniewa Raszew-
skiego „Teatr Polska”. Zgłoszony przez nas spektakl Kim 
jestem? w reżyserii Ireneusza Maciejewskiego został zakwali-
fikowany do projektu, którego głównym celem jest wspiera-
nie dostępu do oferty kulturalnej tam, gdzie nie funkcjonu-
ją teatry instytucjonalne. Są za to sprawnie działające domy 
i centra kultury, prowadzone przez kompetentnych, bardzo 
sympatycznych i chętnych do współpracy ludzi. Nasza trasa 
obejmowała cztery województwa: zachodniopomorskie, lubu-
skie, pomorskie i wielkopolskie.
Sam projekt był ciekawym wyzwaniem dla teatru pod względem 
logistycznym i organizacyjnym, zwłaszcza że integralną jego 
część stanowiły warsztaty plastyczne dla dzieci i ich opiekunów. 
Nasze warsztaty „Lalka – to jest COŚ!”, których pomysłodaw-
czynią jest Magda Bogusławska, nawiązywały tematycznie do 
spektaklu i okazały się wspaniałą zabawą dla dzieci i opiekunów.

Agnieszka Wunsch
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Spektakl rozpoczyna się od słów: Demokracja! Wolność!
To słowa, jakie do spektaklu wprowadzili młodzi aktorzy. 
Oczywiście było tego więcej, wybraliśmy to, co według twór-
ców było najważniejsze. Natomiast sam temat to była moja 
propozycja. Obserwuję te dzieci od wielu lat. Wracają do nas 
na warsztaty, pracują z nami i przy nas dorastają. Pomyśla-
łam, że już czas, by poruszyć tematy nieco trudniejsze, ale 
adekwatne do ich wieku. Możemy oczywiście robić spektakle 
o miłości, o wiośnie i pewnie kiedyś zrobimy, ale dlaczego 
nie zrobić czegoś, co jest zupełnie inne.

Uboga scenografia, a właściwie jej brak. Kartonowe pudeł-
ka jako rekwizyty, a mimo to bardzo dużo mocnej treści. 
To wszystko było ich. A kartony dlatego, że mówimy o pań-
stwie Tekturolandii. Tekturolandia to było zadanie warsz-
tatowe. Dzieci wyobrażały sobie, że są partią polityczną, 
a cała kraina jest do góry nogami. Pytałyśmy, z czym ta par-
tia przystąpiłaby do wyborów, co zaproponowałaby ludziom? 
Co jest najważniejsze w kraju, w którym wszyscy chodzą do 
góry nogami. Ten pomysł był po to, by wszystko utrzymać 
na jak najwyższym poziomie abstrakcyjności.

Państwo, wybory, kampanie? Czy to nie jest prosta droga 
do konfliktów?
Dlatego Tekturolandia. Każde z dzieci ma wyniesione 
z domu poglądy i przekonania. Nie chciałyśmy tego kon-
frontować. Dzieci to zauważyły. Przyszły do nas i powie-
działy: „Panie starannie unikają tematów politycznych”. 
Odpowiedziałyśmy, że to prawda, bo szukamy tego, co nas 
wszystkich łączy, a nie tego, co nas dzieli. Szukaliśmy wspól-
nej płaszczyzny, bezpiecznej i zrozumiałej. Tekturolandia jest 
wymyślona od początku do końca. Długo zastanawiałyśmy 
się, czy temat nie jest zbyt trudny, zbyt aktualny. Nie był. 
Dzieci chętnie się angażowały i chętnie wypowiadały. 

Jakie były refleksje młodych aktorów po tej pracy?
Dla uczestników to było odkrycie. Dzieci też uczyły się 
bardzo dużo. Miało miejsce takie zdarzenie: My jako pro-
wadzące cały czas podkreślałyśmy dzieciom, że to jest ich 
spektakl, że decyzje podejmowane są demokratycznie. 
I dzieci w pewnym momencie zdecydowały, że naprawdę 
chcą robić ten spektakl samodzielnie, bez prowadzących 
i bez naszej pomocy. Wycofałyśmy się na drugi plan i ob-
serwowałyśmy, co się dzieje. 
W grupie dzieci wyłonił się tak czy inaczej lider, a za chwilę 
pojawił się drugi i trzeci. Ten trzeci powiedział do pierw-
szego: „Nie chcesz, by ktoś tobą kierował, a sam to robisz”. 
I zaczęła się między nimi burzliwa dyskusja. Później przystą-
pili do pracy, ale powtarzali tylko to, co już zostało zrobione 
z nami. Trwało to 15 minut, a za jakiś czas powróciliśmy, 
na prośbę uczestników, do wspólnej rozmowy i wspólnej 
pracy. Powstał piękny spektakl, z którego wszyscy jesteśmy 
dumni, ale przede wszystkim z tego, że udało nam się ra-
zem pracować i porozumieć. Znakomita lekcja wolności 
i demokracji. I powstała grupa, która się wspierała i świetnie 
razem czuła. Ten spektakl powstał na bazie mocnych stron 
wszystkich uczestników. 

To bardzo ciekawe doświadczenie.
Tak, też się bardzo dużo od nich uczę. Byłam bardzo cie-
kawa, ile nastolatkowie wiedzą. Co wiedzą na przykład 
na temat przysługujących im praw? I co się okazało? – że 
o swoich prawach wiedzą wszystko. Te dzieci są bardzo mą-
dre, świadome, inteligentne.

Rozmawiała Violina Janiszewska

Demo z demokracji
Lato w teatrze

Rozmowa z Magdaleną Bogusławską, pedagożką teatralną z Działu Edukacji Teatru Lalek „Pleciuga”, 
o wakacyjnych warsztatach „Lato w teatrze” i spektaklu, jaki wtedy powstał

wydarzenie
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Lato w teatrze

Letnie warsztaty teatralne w ramach projektu „Lato w te-
atrze” prowadzili: Magdalena Bogusławska, Marta Łągiewka, 
Teresa Babińska, Zuza Bogusławska, Marta Knaflewska, 
Patryk Wójcik, Nikola Palej.
Warsztaty prowadzone były w partnerstwie z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Policach. 

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. 
Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego 
celem jest popularyzowanie pedagogiki teatru. Program 
składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygo-
dniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, 
szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edu-
kacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym. 
W jedenastej edycji programu dofinansowanie otrzyma-
ło 40 ośrodków z całej Polski – 17 organizacji pozarządo-
wych i 23 samorządowe instytucje kultury. Instytucje, które 
w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały 
LATO W TEATRZE, mają za zadanie zrealizować projekt 
wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie bra-
ła udziału w programie. Ten moduł został nazwany LATO 
W TEATRZE +. Organizowane są prezentacje przygoto-
wanych spektakli, a także przeprowadzana ewaluacja, któ-
ra służy przede wszystkim udoskonalaniu programu oraz 
jeszcze lepszemu dostosowaniu go do potrzeb realizatorów 

i młodych uczestników. W tym roku udział w LECIE W TE-
ATRZE wzięło ponad 1200 uczestników. Autorskie warsztaty 
przygotowywane przez pedagogów i artystów rokrocznie 
są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne 
wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na 
twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem. 

vj

wydarzenie

| fot. Robert Stachnik 
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Nie wszystkie kule śniegowe są białe! 
Zadania dla zimowych podróżników

Czerwona kulka – trzy kroki do przodu i piosenka
Niebieska kulka – cztery podskoki i pięć kroków do tyłu
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znajdź 10 różnic

pomóż bałwankowi
bałwanek zgubił marchewkowy nosek,pomóż mu go odnaleźć
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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 zorganizo-
wanych i widzów indywidualnych.

LEKCJA TEATRALNA
Półgodzinne spotkanie z aktorem po spektaklu. 

TEATRALNE PODWIECZORKI
W ramach Teatralnych Podwieczorków do końca sezonu zapra-
szamy na zajęcia z cyklu „Była sobie sztuka”.
 
TEATR Z KLASĄ
Warsztaty dla szkół: spotkania między innymi z teatrem cieni, 
pacynką, kukłą i jawajką, tworzenie własnych lalek, warsztaty do 
spektakli.
 
CYKLICZNE WARSZTATY TEATRALNE
Cotygodniowe spotkania z teatrem od kuchni: nauka gry sce-
nicznej 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

Krystian Wołgusiak kl. 1b

Wojciech Adamski kl 1b

Aleksandra Banasiak kl. 1b 

Amelia Kalinowska kl 1b

Prace wykonane przez uczniów klasy 1b SP 54 po obejrzeniu 
spektaklu „Maleńkie Królestwo królewny Aurelki”

wychowawczyni Anna Zdobylak
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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
Cel
Nie wiem, nie wiem. Jak już nie wyskakują spod ziemi zielone liście marchewki 
i kapusty, to nie wiem, co mam właściwie ze sobą zrobić. Wiosną i latem, kiedy 
dookoła mnie zielono i liściaście, skaczę sobie wesoło, no i wcinam wszystko, co do 
wcinania się nadaje. 
– Nie denerwuj mnie, królik, tym narzekaniem – powiedziała dżdżownica. Wymyśl 
sobie jakiś cel i po prostu staraj się go osiągnąć. No i fajnie, jakby ten cel brał pod 
uwagę inne zwierzaki. No po prostu zrób dla innych coś fajnego. 
Fajny to jest teatr, pomyślałem, ale nie mogę robić w lesie teatru. Po pierwsze, nie 
ma ani sceny, ani miejsc dla widowni. Po drugie, nie mam lalek, a ja uwielbiam 
teatr lalkowych. Nie ma rekwizytów, po trzecie. No i tyle. A spektakl teatralny byłby 
wspaniałą niespodzianką dla wszystkich mieszkańców lasu. Oj tak, oj tak. 
– Królik. Cel to cel! – zawołała dżdżownica. To coś, do czego dążysz, a nie, co przyno-
sisz ze sklepu. Musisz się po prostu trochę postarać. Rozumiesz słowo – po... sta... rać? 
– Oczywiście, że rozumiem, co mam nie rozumieć! 
Dżdżownica zimą wygląda jakoś inaczej. Na swoje różowe, obłe ciałko naciągnęła 
ciepły sweterek w kolorowe paski i czapkę. Niby taka dżdżownica, a jaka mądra. Jak 
opowiada, trochę się nawet wymądrza...
Myślałem jeszcze przez chwilę o tym, co powiedziała. Później ruszyłem do działa-
nia. Przyniosłem dużo gałęzi i zbudowałem z nich wspaniałą scenę, dołem grub-
sze konary, a górą lekkie gałązki. Ustawiłem pieńki zamiast krzeseł. Zrobiłem lalki 
z szyszek i wszystkiego, co znalazłem w lesie. Pomagały mi jeże, w zamian za udział 
w moim spektaklu. Kiedy już wszystko było gotowe, daliśmy sygnał. Wieść o teatrze 
na polanie rozeszła się lotem błyskawicy. 
O godzinie 17 wszystkie pieńki były zajęte. A chwilę później rozpoczął się nasz spek-
takl. 
– To be, or not to be! – wołały jeże. Podobno w teatrze zawsze trzeba mówić tę kwestię. 
Ja grałem rolę dzikiego rumaka, którego dosiadają wiewiórki. A łasica postanowiła 
być dobrą wróżką, która wszystkie kamienie zamienia w diamenty. Były szyszkowe 
lalki i patyczane miecze. Wszystko było jak w najprawdziwszym teatrze. Miała rację 
dżdżownica. A czy wy wiecie, co trzeba zrobić, by osiągnąć swój cel? 

Ściskam zębiskami 
Biały Królik

vj


