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W S T Ę P

Szanowni Widzowie,
osiemnastego marca 2019 roku przedstawiciele środowiska lalkarskiego spotkali się w Instytucie Teatralnym 
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie z okazji przypadającego 21 marca Światowego Dnia Lalkarstwa. 
Uroczyste obchody tego święta, od wielu lat organizowane przez POLUNIMĘ i Sekcję Teatrów Lalek ZASP-
-u, to doskonała okazja do rozmów w gronie koleżanek i kolegów, przyjaciół z innych teatrów o ważnych 
sprawach nie tylko dla nas – ludzi teatru, lecz także dla naszych widzów. 

„Nie dla dowartościowania czegoś – co czuje się gorsze, jest gorsze, mniej ważne – ale dla oddania sza-
cunku temu, co szacunku warte, i uhonorowania środowiska, które na co dzień o tego typu honory nie zabie-
ga” – tak pięknie o naszym święcie napisał w marcu 2012 roku w „Gabicie” nr 36 Artur Daniel Liskowacki. 
I niech tak pozostanie. 

Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich, którym teatr lalek jest bliski i piękny, i potrzebny w zrozumieniu 
wielu spraw w niełatwej rzeczywistości.

Zbigniew Niecikowski
dyrektor naczelny i artystyczny 

Teatru Lalek „Pleciuga”

Na okładce: Lalki jawajki według projektu Paula Senhofsa, fot. Piotr Nykowski
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W S T Ę P

Uważnie spoglądajmy
W okładce bieżącego numeru „Gabita” jest coś szczególnego, może nawet magicznego. Wyjątkowa uroda, 
z racji barw nieco chłodna, nieco zimowo-świąteczna. Z akcentem na słowo świąteczna...

Piękna to lalka. Dopracowana w najdrobniejszym szczególe, taka trochę w starym stylu, chciałoby się 
rzec: klasyczne wyobrażenie księżniczki. Na kolejnych stronach znajdziemy także inne – na pierwszy rzut 
oka widać, która przedstawia księcia, która króla, a która królową. To lalki z najnowszej premiery naszego 
teatru, wykonane według projektu Paula Senhofa, scenografa, który mówił o sobie, że jest rzemieślnikiem, 
a przecież był artystą. Bo jakiż świat potrafił wyczarować na scenie!

Świat lalki, świat formy – w bieżącym numerze naszego pisma o tym całkiem sporo. Jest i o jawajce, 
i o marionetce, o formie oczekującej na ożywienie przez aktora lalkarza w orędziu Janusza Ryla-Krystia-
nowskiego, jest i o samej premierze Księżniczek i ziarnka grochu oraz jej twórcach. Świat formy – świat teatru 
lalek. W tym świecie zanurzył się na całe zawodowe życie Leszek Czyż, nasz Lesio. Nieczęsta to sytuacja, 
gdy jubileusz liczony od rozpoczęcia pracy artystycznej pokrywa się z faktycznie przepracowanymi lata-
mi, a tak jest w przypadku Leszka. Corocznie nasi mali widzowie czekają na niego w przedświątecznym 
okresie, bo to nasz Pleciugowy Mikołaj. A warto dodać, że Leszek należy do tych aktorów, którzy o lalce 
wiedzą chyba wszystko. Mówi, że aktor powinien potrafić zrobić lalkę. Podkreśla, że konieczna jest znajo-
mość szczegółów konstrukcyjnych, by móc potem, na scenie, uzyskać odpowiedni efekt. W związku z tym 
często można go było spotkać w pracowni plastycznej. Wśród osób (o których już w „Gabicie” pisałam), 
którzy takie piękne lalki, jak ta na okładce, tworzą.

Nie planowałam pisać o marcowych teatralnych świętach, a zwłaszcza o Światowym Dniu Lalkarstwa, 
o którym obok wypowiada się dyrektor Zbigniew Niecikowski. Przeglądam jednak „Gabita” po raz kolejny 
i nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ten numer nader szczególnie wpisuje się w Dzień Lalkarstwa, czy może 
raczej w istotę zjawiska. Jest bowiem w treściach coś szczególnego, jeśli spojrzymy głębiej – może nawet 
magicznego... Spróbujmy to odnaleźć.

Anna Garlicka
zastępca dyrektora 

Teatru Lalek „Pleciuga”
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To Już było

10 stycznia
Rozpoczęcie prób czytanych do Księżni-
czek i ziarnka grochu w reżyserii Valdisa 
Pavlovskisa. Tekst sztuki oparty jest na 
baśniach Hansa Christiana Andersena 
Księżniczka na ziarnku grochu oraz Świ-
niopas.

15 stycznia
W foyer teatru odbył się 27. finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzię-
ki życzliwości i hojności naszych widzów 
udało się zebrać kwotę 13 672,68 zł.

19 stycznia
Odbyły się warsztaty plastyczne „Kukieł-
ka z pudełka”. Jak ze zwykłego pudeł-
ka po paście do zębów zrobić zabawną 
kukiełkę? To proste! Wystarczy trochę 
papieru, nożyczki, klej i... wyobraźnia, 
która pozwala z najprostszych mate-
riałów stworzyć coś pięknego i niepo-
wtarzalnego. Pierwszy w nowym roku 
Teatralny Podwieczorek był poświęcony 
najprostszej i najbardziej polskiej lalce 
teatralnej – kukle. Zaprezentowaliśmy 
kukły grające w Pleciugowych spekta-
klach w ciągu ostatnich kilkunastu lat. 
Można je było obejrzeć z bliska, dotknąć, 
spróbować animacji, poznać związane 
z nimi ciekawostki.

20 stycznia
Na afisz powrócił dawno niegrany 
spektakl Kum i Plum w reżyserii Moniki 

Gerboc. Wznowione przedstawienie to 
groteska pełna marzeń, szalonych po-
mysłów, tajemnic i uroku. Na scenie moż-
na zobaczyć nie tylko żywych klaunów, 
lecz także maski, płaskie lalki, czarny 
teatr, animację przedmiotem, śmieszne 
pacynki i strachy pełne grozy. Spektakl 
dla dzieci od lat 4.

28 stycznia
W dniach od 28 stycznia do 8 lutego od-
były się ferie w Pleciudze. Ich tematem 
były sny i marzenia. Przez dwa feryjne 
tygodnie na warsztatach teatralnych, 
plastycznych i muzycznych młodzież 
stworzyła autorski pokaz i zatytułowała 
go Gdzie jest moja piżama?

30 stycznia
Nasz projekt Teatralny Ty-Dzień Dziecka 
otrzymał dofinansowanie Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na 
300 złożonych projektów dofinanso-
wanie otrzymało zaledwie 16 instytucji 
(Pleciuga zajęła 6. miejsce). Tegoroczny 
Teatralny Ty-Dzień Dziecka odbędzie 
się od 26 maja do 1 czerwca. Dokładny 
program zostanie podany na stronie in-
ternetowej teatru. 

8 lutego
Premiera przedstawienia Gdzie jest moja 
piżama? przygotowanego podczas ferii 
zimowych przez uczestników warsztatów 
odbywających się pod kierownictwem 

KRONIKA TEATRU LALEK „PLECIUGA”  styczeń–luty 2019

Marty Łągiewki, Katarzyny Majewskiej, 
Karoliny Babińskiej, Zuzanny Bogusław-
skiej i Magdaleny Bogusławskiej.

16 lutego
Odbyły się warsztaty pedagogiczno-
-teatralne dla nauczycieli, prowadzone 
przez pedagogów teatru z Instytutu Te-
atralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie.  

16 lutego
Premiera Księżniczek i ziarnka grochu 
w reżyserii Valdisa Pavlovskisa. Wyda-
rzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy 
pokonkursowej plakatów teatralnych 
przygotowanych przez studentów gra-
fiki Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii 
Sztuki w Szczecinie. Prace zostały nade-
słane na konkurs na opracowanie pla-
katu do spektaklu Księżniczki i ziarnko 
grochu Izabeli Degórskiej na podstawie 
baśni Hansa Christiana Andersena Księż-
niczka na ziarnku grochu i Świniopas.

21 lutego
Spektakl Tłumacz snów w reżyserii 
Aleksieja Leliavskiego zakwalifikował 
się do XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu 
Teatrów Lalek, który odbędzie się 3–9 
maja 2019 roku. Przedstawienie zosta-
nie zaprezentowane opolskiej publicz-
ności 8 maja o godz. 9.00 i 11.00 (pokaz 
konkursowy).

k r o n i k a

16 lutego
Premiera Księżniczek 
i ziarnka grochu w reżyserii 
Valdisa Pavlovskisa.
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W y D a r z e n i e

Istotą każdego rodzaju sztuki widowiskowej jest AKTOR twórczo realizujący 
zamierzenia inscenizacyjne reżysera w specyficznym kontakcie z WIDZEM. 
Stefan Jaracz ujął to w sposób niezwykle trafny i lapidarny: „Sztuka aktora była 
pierwsza, bo przed obrazem, rzeźbą, muzyką był już dramat: twarz człowieka”.

Zatem dialog człowieka aktora z człowiekiem widzem to TEATR. I nie jest 
istotne, jaka jest specyfika teatru, czy jest to pantomima, dramat, opera czy 
teatr lalkowy, zawsze mamy do czynienia z AKTOREM. Tylko różnice gatunkowe 
decydują o właściwym rozłożeniu akcentów w materii, w której porusza się 
aktor. Aktorów naszych teatrów określamy terminem LALKARZE. To ludzie, 
którzy w przeszłości potrafili sami zaprojektować i zbudować lalkę, a także 
umieli opowiadać nią historię. I to bez zaplecza instytucjonalnego z całą jego 
techniką. Lalkarz współistniał z wykreowaną przez siebie postacią. Dodana do 
niego lalka tworzyła metaforyczny obraz świata, ale także wywoływała różne 
asocjacje decydujące o formie i niepowtarzalnej atrakcyjności widowiska.  
Szkoda, że to teraz w naszym kraju coraz rzadsza umiejętność.

Nasza domena to ogólnie rzecz biorąc: FORMA. Mieści się w tym pojęciu i lalka 
z jej rozlicznymi technikami, i maska, i rekwizyt, i przedmiot. Jedno jednak 
jest pewne. Dopiero wtedy forma ma możliwości wyjątkowego scenicznego 
istnienia, jeśli dostanie się w ręce uzdolnionego aktora lalkarza. Najbardziej 
interesujące są te sytuacje, w których aktor JEST na scenie i – mimo że nie-
ukryty przed wzrokiem widza – oddaje pole lalce czy przedmiotowi, a sam 
STAJE się formą.

Z okazji naszego święta chciałbym wszystkim polskim lalkarzom życzyć, by 
realizowali swój zawód w teatrach rzemieślniczo sprawnych, artystycznych, 
tworzonych wyłącznie z ludźmi, którzy uznali ten gatunek za własny, bez kom-
pleksów i czołobitności wobec tak zwanego dramatu. W teatrze nawiązującym 
do tradycji, lecz także eksperymentującym w poszukiwaniu nowych dróg.  

W teatrze wyprzedzającym w potrzebach intelektualnych swoich widzów, 
a nie tylko dorównującym ich gustom.

W teatrze dobrej literatury i sensu, sensu, sensu…

Janusz Ryl-Krystianowski

ORĘDZIE 
JANUSZA RYLA-KRYSTIANOWSKIEGO 
NA ŚWIATOWY DZIEŃ LALKARSTWA 

21 marca – Światowy Dzień Lalkarstwa 
27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru

Lusowo, marzec 2019 r.
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J u b i L e u S z

Czas tak szybko leci 
Jeśli miałbym powiedzieć ile lat jestem aktorem, to nie będzie to 
pełne sześćdziesiąt. Ponieważ długo, długo się uczyłem, nawet 
wtedy, kiedy już pracowałem na scenie. Dopiero po pięciu latach 
mogłem powiedzieć, że tak, teraz wiem, czym jest teatr, teraz je-
stem aktorem. 

Magia teatru
Zacząłem pracę w 1958 roku w teatrze w Lublinie. To był dopiero 
tworzący się teatr i przyjaciel zaproponował mi współpracę. Miał 
nadzieję, że mi się spodoba. I faktycznie – tak jak przyszedłem, tak 
w teatrze zostałem. Magia teatru tak mnie urzekła, że innego życia 
nie mogłem sobie wyobrazić. Wówczas ten teatr powstawał – dzi-
siaj jest to Teatr Lalki i Aktora im. Hansa Christiana Andersena 
w Lublinie.

Teatralny szlak
Pracując, przygotowywałem się do dyplomu. Eksternistycznie 
zdałem egzamin i zostałem aktorem zawodowym. Dyrektorem 
Pleciugi została Mariola Kędra. To ona zadzwoniła do mnie i po-
wiedziała: „Leszek, przyjeżdżaj do Szczecina. Potrzebujemy tutaj 
takich ludzi jak ty”. To był rok sześćdziesiąty. Kiedy przyjechałem, 
Szczecin miał jeszcze ślady powojenne. Dużo gruzów. Katedra 
była mocno zburzona, nabrzeże nad Odrą też było w gruzach. 
W Szczecinie pozostałem do 1967 roku. Na zaproszenie innego 
dyrektora, z Teatru Baj, pojechałem do Warszawy. Po dwóch la-

tach pojechałem do Zielonej Góry i w Lubuskim Teatrze im. Le-
ona Kruczkowskiego zostałem na kolejne pięć lat. 

Znowu Szczecin
W 1974 roku dyrektorem Pleciugi został Włodzimierz Dobromil-
ski. Zadzwonił do mnie, bym się nie włóczył po Polsce, tylko wra-
cał do Szczecina. Wróciłem. Jestem tu do dzisiaj. W ten sposób 
z Pleciugą związany jestem ponad pięćdziesiąt lat. Pleciuga ma lat 
sześćdziesiąt pięć, ja gram sześćdziesiąt. Takie mamy jubileusze. 

Teatralna choroba
Nazywam to chorobą teatralną. Moje życie związane jest z teatrem 
niemal od zawsze i na zawsze. Odkąd stanąłem na scenie, robiłem 
wszystko, by na niej pozostać i w teatrze grać. Byłem adeptem, 
uczyłem się zawodu, jako młody człowiek grałem pozytywne 
postaci, wraz z wiekiem postaci charakterystyczne, które bardzo 
mnie cieszyły. Najważniejsze jednak zawsze było granie. Teraz od 
wielu lat, na zaproszenie dyrektora Niecikowskiego, kreuję w Ple-
ciudze postać św. Mikołaja. Ależ to wspaniałe zajęcie! 

Wydarzenia przełomowe
Każda premiera była dla mnie wyzwaniem, nowym zadaniem, 
przeżyciem i nowymi emocjami. Aktorzy wiedzą, że to bardzo 
stresująca praca. Tylko dzięki życzliwemu zespołowi można sobie 
poradzić z napięciami i stresem. Przełomowym wydarzeniem było 
też przeniesienie się ze starego budynku przy ulicy Kaszubskiej 
do nowej siedziby. Wszyscy bardzo to przeżywaliśmy. Przycho-
dziliśmy oglądać plac i budowę, jak postępują prace, jak powstaje 
nowy teatr. Kiedy się tu znaleźliśmy po raz pierwszy, to było coś 
niezwykłego i ważnego. Inna przestrzeń. Nowy oddech. Mam jed-
nak wielki sentyment do tamtej starej siedziby, bo tam działy się 
najważniejsze rzeczy w moim życiu. Tam dojrzewałem jako aktor. 
Tam dojrzewałem jako człowiek. 

Moje życzenia 
Życzę, by teatr nie przestawał być teatrem. By różne formy, które 
wchodzą do teatru, nie zabiły jego istoty. Teatr powinien stwarzać 
widzowi możliwość na rozwijanie wyobraźni, a nie być gotowym 
produktem do konsumpcji, pomimo zmian, przed którymi nie 
uciekniemy. Aktorom życzę, by byli wierni temu, co robią, i nie 
pozwalali sobie na daleko idące uproszczenia czy ucieczki w nie-
pasujące formy. Życzę, by w zespole panowała atmosfera dobra, 
taka, jaka do tej pory panuje w teatrze. By do teatru trafiali sami 
dobrzy reżyserzy, którzy wiedzą, czego chcą. 
A ja dzisiaj zadaję sobie pytanie: Co będzie dalej...?

Wysłuchała Violina Janiszewska

CO DALEJ?
Aktor Teatru Lalek „Pleciuga” Leszek Czyż 
obchodzi w tym roku sześćdziesięciolecie 
pracy na scenie. Przez ponad pół wieku 
występował w teatrze. Grał przeróżne 
postaci, przeżywał kolejne premiery. 
W jego rękach ożyła niezliczona ilość 
lalek. Ile razy wzruszał widzów? Ile razy 
się kłaniał? Ile kostiumów zmienił, ile historii 
opowiedział? Ilu widzów pamięta grane 
przez niego postaci, a zdarza się, że 
nadal jest rozpoznawalny na ulicy przez 
niegdyś małych widzów.

Leszek Czyż – ponad pół wieku na scenie!

„Szu-Hin. Dziewczynka z ryżowych pól”, reż. Krzysztof Niesiołowski, 1966
fot. Aleksander Hapek 

„Historia o ptaku Cis”, reż. Aleksander Maksymiak, 2002, fot. Zbigniew Niecikowski
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reżyseria: Valdis Pavlovskis
scenografia: Paul Senhofs, Anita Znutina-Seve
muzyka: Jacek Wierzchowski
projekcje multimedialne: Simon Bretherton

Występują:
Marta Łągiewka
Danuta Kamińska
Dariusz Kamiński
Katarzyna Majewska
Maciej Sikorski
Krzysztof Tarasiuk

Premiera 16 lutego 2019

Izabela Degórska

na podstawie baśni 
Hansa Christiana Andersena 
Księżniczka na ziarnku grochu 
i Świniopas

KSIężNICZKI 
I ZIARNKO 
GROCHU

Lalki według projektu Paula Senhofsa
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ChYTRY NA
ZASZCZYTY?

Hans Christian Andersen

Christian lubił szyć sukienki dla lalek, które wystawiał potem w kukiełkowym te-
atrze zrobionym przez ojca. Jako dziecko zwracał na siebie uwagę wysokim wzrostem, 
długim nosem, blisko osadzonymi oczami i dużymi stopami. Kiedy miał jedenaście 
lat, umarł jego ojciec. Matka ponownie wyszła za mąż, wtedy chłopiec wyjechał do 
Kopenhagi – miał zamiar rozpocząć tam karierę aktorską. Przez dwa lata uczęszczał 
do szkoły baletowej. Występował również jako śpiewak, ale stracił czystą barwę głosu 
w wyniku mutacji. W 1822 roku otrzymał stypendium królewskie, które pozwoliło mu 
na podróże oraz rozwijanie zainteresowań. W tym samym roku debiutował jako pisarz 
– wydał zbiór utworów Młodzieńcze próby. W 1829 roku dał się poznać jako autor sztuk 
teatralnych, jego dzieła nie cieszyły się jednak dużym powodzeniem. Pierwszy zbiór 
baśni wydał w 1835 roku, wśród nich była Księżniczka na ziarnku grochu. 

Początkowo baśnie Andersena spotkały się z surowym osądem wielu krytyków, 
którzy zarzucali im brak wartości wychowawczych i zbyt swobodny styl, zbliżony do 
potocznej mowy. Pisali wtedy o autorze: „Beztalencie, pyszałek, próżność go rozsa-
dza, chytry na zaszczyty, zły patriota. Dzieci podobno zgoła nienawidzi, a taki skąpy, 
że nawet żenić się nie chce. A poza tym nienormalny, dziwadło po prostu”. Ale An-
dersen nie zraził się tym i wydawał swoje utwory przez kolejne czterdzieści lat. Były 
one pomyślane tak, aby nadawały się zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Każda 
jego nowa książka wydawana na Boże Narodzenie była jakby prezentem gwiazdko-
wym dla dzieci. W sumie napisał 156 baśni. Do najbardziej znanych należą: Księżniczka 
na ziarnku grochu, Królowa śniegu, Słowik, Dziewczynka z zapałkami, Nowe szaty cesarza, 
Brzydkie kaczątko, Świniopas, Calineczka. 

Hans Christian Andersen zmarł 4 sierpnia 1875 roku w Rolighed koło Kopenhagi.

Opracował Janusz Janiszewski

Hans Christian Andersen urodził 
się 2 kwietnia 1805 roku 
w Odense i znany jest głównie 
jako duński pisarz i poeta. Jego 
ojciec, Hans Andersen, był 
biednym szewcem, matka, Anna 
Maria Andersdatter, pracowała 
jako praczka. 

P r e M i e r a

fot. Wikipedia/domena publiczna

Tekst na podstawie artykułu (mk), Hans Christian Andersen – król bajek, https://www.polskieradio.pl/39/156/
Artykul/990288,Hans-Christian-Andersen-%E2%80%93-krol-bajek (dostęp 15.02.2019).
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MIłOŚć JEST 
WSpANIAłA

P r e M i e r a

Wolne myśli i wspomnienia Valdisa Pavlovskisa, 
reżysera spektaklu „Księżniczki i ziarnko grochu”

Wolność
Kiedy byłem młodym aktorem, a było to w latach osiemdzie-
siątych, u nas na Łotwie nie było jeszcze tej wolności, takiej, 
jaką czuło się w Polsce. Tu już była Solidarność. Wtedy pozna-
liśmy się ze Zbyszkiem Niecikowskim, z Darkiem Kamińskim, 
z Daną Kamińską. Zaczęliśmy pracować. Kiedy tu przy-
jechaliśmy, czuliśmy wolność. Wszystko pachniało tą wol-
nością. Dostałem znaczek „Solidarność” i myślałem sobie, 
co to będzie, jeśli zostanę zatrzymany na granicy, jak straż 
Związku Radzieckiego znajdzie ten znaczek. Zobaczyliśmy 
spektakl Rzecz o Jędrzeju Wowrze. Spowiedź w drewnie. Żywoty 
Świętych (1983), to był piękny spektakl. Zrozumieliśmy, że 
wolno mówić o cerkwi, o kościołach, o takich ważnych rze-
czach. To było wspaniałe. 

Pamięć
Minęło trzydzieści lat od tego dnia. Senhofs już nie żyje, 
Dobromilski nie żyje. Wielu starych aktorów także odeszło. 
Pamięć o nich pozostała. Ja wszystko pamiętam, i tych lu-
dzi, i pracę. I kiedy Senhofs był chory, jego ostatnią pracą 
był Kopciuszek. Tylko jeden raz przyjechał, później chorował 
i nie pojawił się więcej. To była dla nas wielka sprawa robić 
spektakl otwarty, prawdziwy, lalkowy. Marzyliśmy ze Zbysz-

Jestem w Szczecinie nie po raz 
pierwszy, ale już po raz piąty. 
Poprzednie spotkania i praca były 
w starej Pleciudze. Wtedy były też 
inne czasy i byli inni ludzie. Był 
Włodek Dobromilski, były dyrektor. 
Był mój lalkowy mistrz Senhofs, 
przyjaciel Włodka Dobromilskiego. 
To były czasy, gdy szczecinianie 
jechali do Rygi, Ryga jechała do 
Szczecina. To były zaprzyjaźnione 
miasta i to była prawdziwa przyjaźń. 

Valdis Pavlovskis w czasie próby spektaklu „Księżniczki i ziarnko grochu”, fot. Piotr Nykowski
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„Księżniczki i ziarnko grochu”, fot. Piotr Nykowski
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kiem Niecikowskim, że jeśli kiedyś będzie tu piękny teatr 
lalkowy, to spotkamy się i zrobimy spektakl. Później była 
Calineczka, a później na jakiś czas się rozstaliśmy. 

Testament
Senhofs zostawił dla mnie wszystkie projekty lalek i sceno-
grafii do tego spektaklu. Napisał: „To jest podarunek dla 
Ciebie i byłoby fajnie, gdybyś zrobił ten spektakl, może 
w Rydze, może w Szczecinie”. On nie mówił „Szczecin”, tyl-
ko trochę po niemiecku „Stettin”. Zostawił mi taki testament. 
Pokazałem to dyrektorowi, a on powiedział: „Dobrze, 
kiedyś to zrobimy”. I ten czas właśnie przyszedł. Robimy 
bajkę z tymi lalkami i z tą scenografią. Senhofs był bardzo 
dobrym scenografem i dobrym reżyserem, ale nie był do-
brym dramaturgiem, scenariusz, który zostawił, nie był po 
prostu dobry. Dyrektor powiedział, że potrzebuje spekta-
klu większego, z większą obsadą. Dobrze się stało, że Iza 
Degórska napisała dla nas scenariusz już na gotowe projekty 
i gotowe lalki. Ja bardzo lubię Paula, bo mówił, że powinna 
być czysta forma. „Lalka to jest forma – mówił. – Zobacz, 
jaka jest lalka, i zrób wszystko tak, jak chce lalka”. 

Trzy bajki
Izabela Degórska połączyła trzy bajki: Ole Lukoje (albo Ole 
Zmruż Oczko, bohater różnie jest nazywany), druga bajka 
to Księżniczka i świniopas, a trzecia – Księżniczka na ziarnku 
grochu. Bardzo chcieliśmy, żeby to były prawdziwe lalki, ta-
kie oldskulowe, stare, prawdziwe. W tych lalkach nie ma nic 

fałszywego, sama prawda. W spektaklu też jest prawda i dla-
tego to robię, by pokazać prawdziwe emocje i uczucia, ta-
kie jak przyjaźń, miłość. Świat jest pełen sztucznych rzeczy, 
a w tym spektaklu jest prawda. 

Sztuka
Także w pracowniach jest prawda. Tam, gdzie powstają lalki. 
Oni wiedzą, kim jest Senhofs, i wszystko robią z wielkim 
szacunkiem, z wielką uwagą. Zobaczyłem zrobione gwiazd-
ki i mówię, że gwiazdki wyglądają niedobrze, więc w pra-
cowni robią gwiazdki drugi raz. Ja wtedy przepraszam, jest 
mi przykro, że trzeba poprawić, ale oni mówią: „Nie szko-
dzi, to praca”. I czuję, że tu jest sztuka, że to wszystko jest 
prawda i każdy szczegół jest ważny. Także to, co robi aktor, 
wszystko jest prawdziwe i pełne szacunku. 

Oczywista oczywistość
To są trzy różne historie, o różnych księżniczkach. W sumie 
dwie historie. Ole Zmruż Oczko jest takim narratorem ba-
jarzem. Te dwie bajki pokazują, jaka może być nieprawdzi-
wa księżniczka, która chce tylko zabawy i zabawek. Zawsze 
mamy wybór. Co jest lepsze? Co jest wartościowsze? To, 
co jest mechaniczne, czy to, co prawdziwe? Piękna sukien-
ka czy stosunek do ludzi? August chciał znaleźć prawdziwą 
księżniczkę, ale... która jest prawdziwa? Nie wiadomo. I wte-
dy ona przyszła do niego sama. I August poczuł, że to jest 
ona, ta, na którą czekał. To jest właśnie to ziarnko grochu, 
to coś, co ukazuje prawdę. 

Lalki i Maciej Sikorski – próba spektaklu „Księżniczki i ziarnko grochu”, fot. Piotr Nykowski
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Wchodzi Krzysztof  Tarasiuk z przyklejonymi bokobrodami. Reży-
ser jest zachwycony. 

Krzysztof  Tarasiuk: Te włosy takie naturalne. Lateks styl, tyl-
ko ten klej trochę... hm.
Valdis Pavlovskis: No to jest naturalny klej, nic ci nie będzie. 
Krzysztof  Tarasiuk: Ten klej jednak czuć. Jutro Ole Lukoje 
może być trochę dziwny, jak się nawdycha.
Valdis Pavlovskis: To teatralny klej. Ja znam ten klej. Byłem 
kiedyś Mikołajem i ciągle takie wąsy kleiłem. 
Krzysztof  Tarasiuk: Tylko żeby mi w czasie spektaklu nie 
odpadły. 
Valdis Pavlovskis: Nie. To nie jest możliwe, trzyma się zna-
komicie. 

Teraz
Teraz i w Polsce, i na Łotwie jest tak samo. Problemy. Róż-
nica jest ta, że Polska to duży kraj, wielu ludzi. Na Łotwie, 
na całym świecie jest może tylko milion osiemset Łotyszów. 
Dlatego nam jest ciężko. Nadal jestem pytany, dlaczego nie 
mówię po rosyjsku. A ja pytam: A dlaczego ty nie mówisz po 
łotewsku, tylko po rosyjsku, skoro pięćdziesiąt lat mieszkasz 
na Łotwie? 

Miłość
To jest bajka o miłości, o tej prawdziwej. Prawdziwa miłość... 
Jaka ona jest? Jak znaleźć tego jedynego człowieka, tego 
prawdziwego? Jak go znaleźć? Bo znaleźć go trzeba. Trzeba, 
to konieczne w życiu. Miłość powinna być... Miłości trzeba 
szukać. Trzeba trochę o nią powalczyć. Powalczyć to znaczy 

szukać, spotykać. Wychodzić do ludzi i sprawdzać. To mi się 
podoba, to nie, tego pragnę naprawdę. A kiedy pojawi się 
wreszcie to prawdziwe uczucie, po prostu wiadomo, to się 
czuje, to się wie. Czasami biorę maskę, biorę lalkę i zastana-
wiam się, jakie w niej są emocje, jakie uczucia. I nagle wszyst-
ko staje się jasne. I tak samo jest z miłością. To się nagle staje. 
Miłość jest bardzo fajna. Jest wspaniała. 

Wysłuchała Violina Janiszewska

Próba spektaklu „Księżniczki i ziarnko grochu”, fot. Piotr Nykowski
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Piękno, które nie jest powierzchowne. Uczucie, które wyni-
ka ze szczerych intencji. Dobro, które nie oczekuje nagród 
i oklasków. Prawdy oczywiste i jasne... mogłyby służyć nam 
za drogowskazy, być wytycznymi każdego dnia. Niestety, 
świat, podobnie jak teatralna opowieść, ma także mroczną 
stronę. Bohater udaje kogoś, kim nie jest. Strój i bogactwo 
zmieniają jego spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Prze-
pych i żądze przesłaniają ludzi potrzebujących wsparcia i po-
mocy, niemniej wartościowych i pięknych. 

Nie ma czasu, który sprawiłby, że baśnie Hansa Chri-
stiana Andersena stracą na aktualności. Kolejne pokolenia 

dzieci będą sięgać do stworzonych przez Mistrza Andersena 
magicznych historii. Kolejni widzowie będą przeżywać w te-
atrze emocje wynikające z próby określenia, która księżnicz-
ka jest księżniczką prawdziwą, a która tylko się za nią podaje. 
I co za jej prawdziwością przemawia. 

Hans Christian Andersen w baśniach opowiada o kwia-
tach, ptakach, księżniczkach i łabędziach, naprawdę jednak 
ukazuje ludzkie charaktery i rozterki. Ukazuje także ludzkie 
próżne pragnienia, które nie zasługują na pochwałę ani na 
nagrodę. Ukarany zostaje ten, kogo zwodzą pozory, kto nie 
potrafi dostrzec prawdziwego bogactwa ukrytego w uczci-
wości, dobroci i szczerości. Takie uniwersalne, głęboko hu-
manistyczne wartości zawsze zasługują na ukazanie na scenie 
i przypominanie o nich. Stąd ponadczasowość baśni Ander-
sena. 

Spektakl Księżniczki i ziarnko grochu, poza bardzo wyraź-
nym aspektem edukacyjnym i wychowawczym, ma w sobie 
jednak tę tak ulubioną przez Andersena magię. Oniryczność 
i ponadczasowość wydarzeń, które dzieją się gdzieś, nie wia-
domo dokładnie gdzie, które dzieją się w czasie, nie wiado-
mo dokładnie jakim. Zawsze jednak mierzy się w tym świecie 
dobro ze złem, a głupota z mądrością. Człowiek sprawie-
dliwy staje naprzeciw fałszywego, a biedny naprzeciwko 
bogacza. Czy jest lepszy sposób niż teatr na opowiadanie 
o skomplikowanym świecie ludzkich relacji bardzo młodemu 
człowiekowi? Dziecku? Jeśli dodatkowo ta opowieść oparta 
jest na wielkich dziełach Hansa Christiana Andersena, gdyż 
jego baśnie miano dzieł zyskały już dawno, to zdecydowanie 
jest to sposób najlepszy i warto z tej teatralnej propozycji 
w Pleciudze skorzystać.

vj

DObRO 
I ZłO, 
pIĘKNO 
I bRZYDOTA

Krzysztof Tarasiuk – próba spektaklu „Księżniczki i ziarnko grochu”, fot. Piotr Nykowski
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Lalki jawajki według projektu Paula Senhofsa, fot. Piotr Nykowski
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JAWAJKA – 
LALKA 
TEATRALNA 
Z GAbITEM
Jedną z wielu odmian lalek 
teatralnych jest prawdziwie 
egzotyczna piękność, która już 
dawno temu na dobre zadomowiła 
się w polskim teatrze lalek – 
jawajka. 

Jawajka to lalka niezwykła. O tej formie aktorzy lalkowi 
i studenci wydziałów lalkarskich często mówią, że należy do 
najtrudniejszych. Do jej animacji aktor musi używać obu rąk. 
Jedna ręka odpowiedzialna jest za głowę, druga za ręce lalki. 
Głowa jawajki osadzona jest na kołku zwanym gabitem. Jest 
to specjalny uchwyt, który znajduje się wewnątrz korpusu 
lalki i porusza się niezależnie od jej ramion. Do dłoni lalki 
przymocowane są czempuryty, czyli sztywne, cienkie druty 
służące do poruszania rękoma. Dużym wyzwaniem dla akto-
ra jest animowanie jedną ręką tak, by ręce lalki nie poruszały 
się jednocześnie. Od doświadczenia lalkarza i jego umiejęt-
ności zależy precyzja ruchów lalki i upodobnienie ich do ru-
chów ludzkich.

Klasyczna jawajka nie ma nóg, ich brak jest zasłonięty 
materiałem. Wyjątkami są lalki mające nogi, a niektóre mogą 
także poruszać głową, a nawet ustami. Ale to już zależy od 
pomysłowości konstruktorów lalek. 

Dlaczego jawajka jest egzotyczną lalką? Ponieważ jej ko-
rzenie tkwią w tradycyjnym teatrze Indonezji. W jaki sposób 
trafiła do nas? Nie znamy dokładnie źródeł pochodzenia 
jawajki, ale przypuszcza się, że wraz z buddyzmem i hin-
duizmem przybyła do południowo-wschodniej Azji z Chin 
lub Indii. A może grała na wyspach jeszcze wcześniej i wy-
wodzi się z tradycyjnego teatru cieni? Wiadomo natomiast, 
że to między innymi jawajki odgrywały sceny z Mahabharaty, 
o czym świadczą zapiski już z I wieku naszej ery.

W Europie jawajka rozpoczęła karierę w teatrze lalko-
wym na początku XX wieku i do dziś cieszy się niesłabną-
cą popularnością. Jej egzotyczne i starodawne pochodzenie, 
duże możliwości animacyjne, a przede wszystkim talent 
animującego jawajkę lalkarza – zasługują na szacunek. Nic 
dziwnego zatem, że jawajka ma swoje chwalebne i odrębne 
miejsce w historii teatru lalkowego.

Takie właśnie lalki występują w spektaklu Księżniczki 
i ziarnko grochu.  Piękne, unikatowe, klasyczne. Prawdziwie 
teatralne. 

jj

P r e M i e r a



17 Lalki jawajki według projektu Paula Senhofsa, fot. Piotr Nykowski



18

P r o J e k T

Przed nami trzeci Teatralny Ty-Dzień Dziecka. Czego mogą 
spodziewać się widzowie? 
Ten projekt powstał z myślą o tym, by świętować, bawić się, a przy 
okazji poznawać nowe propozycje – zarówno z naszego teatru, jak 
i teatrów z innych krajów. Widzowie mogą się zatem spodziewać 
poszerzenia oferty artystycznej i edukacyjnej. Teatralny Ty-Dzień 
Dziecka po raz trzeci będzie realizowany według podobnego 
schematu co poprzednie edycje. Premiera – a w bieżącym roku 
aż trzy premiery – Pleciugi, prezentacje spektakli zagranicznych, 
bogata oferta działań edukacyjno-animacyjnych, wspólne dzia-
łania (zabawa) dla dzieci i rodziców, a później wystawy, pokazy 
materiałów filmowych i publikacje.

Cały tydzień teatralnej uczty? 
W tym roku kulminację naszego projektu wyznaczają dwie daty: 
Dzień Matki – 26 maja i Dzień Dziecka – 1 czerwca. Dwudzie-
stego szóstego maja zapraszamy widzów m.in. na dwie premiery. 
Będzie to Kaczątko, spektakl dla najnajów luźno oparty na tek-
ście Hansa Christiana Andersena Brzydkie kaczątko w reżyserii 
Marioli Fajak-Słomińskiej i Janusza Słomińskiego (w Sali Prób), 
i Kołysanki Północy, nowatorska propozycja przygotowywana przez 
Martę Łągiewkę, z wykorzystaniem motywów piosenek naszych 
północnych sąsiadów (w Sali Kameralnej). Teatralny tydzień za-
mknie premiera Karmelka Marty Guśniowskiej (Duża Scena). 
A pomiędzy premierami Pleciugi – spektakle gościnne.

Czy i w tym roku zobaczymy teatry naszych sąsiadów z Pół-
nocy? 
Partnerami projektu są teatry z krajów północnych i zachod-
nich. Tak więc zobaczymy spektakle z Finlandii, Islandii, Szwecji 
i jedną propozycję z Niemiec. Łącznie planujemy ponad dwa-
dzieścia prezentacji teatralnych. Jak zawsze będą to propozycje 
dla naszych widzów w różnym wieku – począwszy od najnajów 
(czyli maluszków do lat trzech), poprzez tytuły dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, po propozycje dla całych rodzin. 
Proponujemy spektakle różnorodne stylistycznie i formalnie, 
a po raz pierwszy zaprezentujemy przedstawienie wykorzystujące 
technikę bunraku. 

Wokół jakiego tematu będzie się koncentrował projekt? 
W założeniu każdy Teatralny Ty-Dzień Dziecka w warstwie te-
matycznej bądź problemowej ma być skupiony wokół premiery 
naszego teatru. Zarówno zapraszane spektakle, jak i wszystkie 
działania edukacyjno-animacyjne odwołują się albo do konkret-
nych aspektów premierowej propozycji albo do łączących się 
z nimi zagadnieniami natury bardziej ogólnej. W ubiegłym roku 
percepcja klasycznej baśni stała się przyczynkiem rozmowy 
o emocjach, w bieżącym tekst, którego nominalnym bohaterem 
jest mały piesek, staje się pretekstem, by dotknąć istotnego pro-
blemu cywilizacyjnego – konieczności dbałości o środowisko, 
w którym żyjemy, a bardziej konkretnie – świata zwierząt. Oczy-
wiście w przypadku Karmelka pojawia się bardzo czytelna alego-
ria, ale to nie przeszkadza podjęciu istotnego zagadnienia, jakim 
jest los zwierząt (zwłaszcza w tej naszej niszczącej cywilizacji) 
i dbałość o środowisko (miejsce dla każdego).

Trzy premiery Pleciugi, spektakle zagraniczne, a co jeszcze?
Projekt ma być spotkaniem, ma być świętem, mądrą zabawą. Ma 
pokazywać propozycje teatralne z innych krajów, a także zachęcać 
do własnych działań. Stąd rozwinięta część warsztatowa i wiele 
innych propozycji. Najnajów zapraszamy na warsztaty „Kra-
ina zwierząt”, starsze dzieci i dorosłych na warsztaty rodzinne 
„Poznajmy się – zwierzęta i ludzie”. Fika kulturalna proponuje 
czytanie bajek, których bohaterami są zwierzęta. Młodzież może 
spróbować się sprawdzić w impresjach filmowych. Wspólnie 
z rodzicami dzieci mogą uczestniczyć w grze terenowej „Zgadnij, 
gdzie jestem”. W lipcu i we wrześniu zapraszamy na dwie wysta-
wy: najpierw na Jasnych Błoniach, potem w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. A jesienią ukaże się Teatralnik i polsko-angielska pu-
blikacja (ze słowami w językach wszystkich partnerów) poświę-
cona kwestiom związanym ze zwierzętami. Wreszcie premiera 
dokumentacji filmowej i dystrybucja publikacji także w krajach 
partnerskich. 

Wiem, że teatr otrzymał dofinansowanie do tego przedsię-
wzięcia
Projekt realizujemy dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Wydarzenia 
artystyczne dla dzieci i młodzieży. Do tego programu wpłynę-
ło ponad trzysta wniosków, a dofinansowanie dostało zaledwie 
szesnaście – w tym projekt Teatru Lalek „Pleciuga”. Wszystkich 
artystów będzie gościł hotel Radisson Blu Szczecin. Do grona 
partnerów projektu (oprócz teatrów zagranicznych) należą: Aka-
demia Sztuki w Szczecinie, Fundacja Międzynarodowy Ruch na 
rzecz Zwierząt Viva!, Kluboksięgarnia Fika, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin i Wyższa Szkoła 
Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczeci-
nie. Jednak w realizację projektu poza partnerami zewnętrznymi 
zaangażowani są przede wszystkim pracownicy Teatru Lalek 
„Pleciuga”. 
Warto podkreślić, że od samego początku Teatralny Ty-Dzień 
Dziecka realizowany jest jako projekt dostępny, co oznacza, że 
bilety na spektakle będą w cenie 10 zł, bilety na warsztaty 5 zł, 
spotkania i część propozycji jest bezpłatna. Tak jak w poprzednich 
latach na naszej stronie internetowej ogłosimy datę sprzedaży 
biletów i tak jak w poprzednich latach liczymy na zainteresowanie 
naszych widzów. Serdecznie zapraszamy na Teatralny Ty-Dzień 
Dziecka.

Rozmawiała Violina Janiszewska

bAWIć, 
ŚWIĘTOWAć, 
pOZNAWAć
Teatralny Ty-Dzień Dziecka 
po raz trzeci
Rozmowa z Anną Garlicką, 
zastępcą dyrektora Teatru Lalek 
„Pleciuga”
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Projekt dofinansowany 
ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Sponsor 

projektu

Dockteatern Tittut
Sztokholm, Szwecja
Dockteatern Tittut powstał w 1977 roku i jest pionierem 
wśród szwedzkich instytucji kultury. Współpracuje ze znako-
mitymi szwedzkimi konstruktorami lalek, realizuje spektakle 
w koprodukcji z Royal Opera w Sztokholmie i stowarzysze-
niem Riksteatern, współpracuje z jednym z najlepszych na 
świecie reżyserów teatru cieni – Fabriziem Montecchim. Teatr 
od lat regularnie prezentuje spektakle na całym świecie, jest 
laureatem głównych nagród krajowych i lokalnych w kategorii 
spektakl dla dzieci i młodzieży. 

Spektakl Chcę psa! (Want a dog!) 
To taneczne przedstawienie lalkowe dla dzieci w wieku 2–6 
lat, bez bariery językowej. Reżyseria: Sophia Segrell, dyrektor 
artystyczny Dockteatern Tittut. 

Spektakl Kropka Petry (Petras’ spot)
Klasyczne lalkowe przedstawienie dla dzieci w wieku 2–6 lat. 
Reżyseria: Ing-Mari Tirén, założycielka Dockteatern Tittut, 
laureatka wielu nagród, znana z wyjątkowego kunsztu lalkar-
skiego. 

Miðnætti leikhús / Midnight Theatre Company
reykjavik, islandia 
Midnight Theatre Company tworzą aktor i reżyser Agnes 
Wild, muzyk Sigrún Harðardóttir i scenograf  teatralny Eva 
Björg Harðardóttir. Fakt, że założyciele teatru wywodzą się 
z różnych dziedzin sztuki, stanowi jedną z największych zalet 
teatru. Jak dotąd wszystkie ich spektakle są efektowne i przy-
kuwające uwagę, a teatr i muzyka wzajemnie się przeplatają 
i są tak samo ważne. 

Spektakl Na własnych stopach (Own two feet) 
To klasyczne familijne przedstawienie lalkowe dla dzieci od 
2 lat, bez bariery językowej, zrealizowane w technice bunraku. 
Teatr lalkowy bunraku jest jedną z form tradycyjnego teatru 
japońskiego. Lalkę teatru bunraku prowadzi aż trzech anima-
torów: pierwszy i najważniejszy porusza głową i prawą ręką, 
dwóch pozostałych lalkarzy prowadzi nogi, korpus i lewą rękę 
lalki. 

bird & bat
reykjavik, islandia
Bird & Bat działalność rozpoczął w 2012 roku. Tworzy przed-
stawienia taneczne dla najmłodszej publiczności, w wieku od 
6 miesięcy i starszych, dla przedszkolaków i uczniów młod-
szych klas szkolnych. 

Spektakl Dziwne piórka (Strange Feathers) 
Jest to spektakl dla dzieci w wieku 2–7 lat, bez bariery języ-
kowej, prezentujący sztukę tańca współczesnego, wzbogacony 
o piękną muzykę wykonywaną na żywo. Powstał we współ-
pracy Bird & Bat z irlandzką powietrzną formacją taneczną 
Fidget Feet. 

Puppet Theatre Sampo
Helsinki, Finlandia
Puppet Theatre Sampo został założony w 1977 roku. Tworzy 
przedstawienia, w których w mistrzowski sposób wykorzy-
stuje różne techniki teatru lalek, a wspólnym mianownikiem 
wszystkich spektakli jest muzyka wykonywana na żywo. 

Spektakl Leć, leć, biedroneczko (Fly fly ladybug) 
Jest to klasyczny spektakl lalkowy dla wszystkich grup wieko-
wych, z muzyką graną na żywo na różnorodnych instrumen-
tach muzycznych, bez bariery językowej. Szczególnie polecany 
tym dzieciom, dla których będzie to pierwsza wizyta w teatrze. 

Puppentheater zwickau
niemcy
Puppentheater Zwickau ma długą tradycję. Powstał w 1952 
roku i zawsze cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dzisiaj 
ten teatr to nadal magia, poezja i prawdziwy kosmos możliwo-
ści. Niezwykły teatr w niezwykłym mieście, jak mówią aktorzy. 
Puppentheater Zwickau ma bogatą ofertę – od klasycznych 
utworów repertuarowych poprzez szeroki program dydak-
tyczny aż po działania pedagogów teatru.

Spektakl Robaczek w huraganie emocji. Coś się ze mną 
dzieje! (Die kleine Raupe im Gefühlssalat)
To klasyczny spektakl lalkowy dla dzieci od 3 lat, z muzyką 
graną na żywo, bez bariery językowej. 

TEATRY ZApROSZONE DO UDZIAłU W pROJEKCIE 
TEATRALNY TY-DZIEŃ DZIECKA
26 maja – 1 czerwca 2019

Fot. archiwum teatru 
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KONKURS 
NA pLAKAT 
ROZSTRZYGNIĘTY
W grudniu 2018 roku został 
rozstrzygnięty organizowany 
przez Teatr Lalek „Pleciuga” 
konkurs na plakat do spektaklu 
„Księżniczki i ziarnko grochu”. 

Konkurs adresowany był do studentów Akademii Sztuki 
w Szczecinie. Powstało wiele wspaniałych plakatów przy-
gotowanych przez studentów Wydziału Sztuk Wizualnych. 
Zwycięski plakat zaprojektowała Aleksandra Szwajda, stu-
dentka I roku grafiki projektowej studiów II stopnia. Alek-
sandra Szwajda jest także autorką programu do spektaklu. 

Serdecznie gratulujemy zwyciężczyni, a wszystkim uczest-
nikom konkursu bardzo dziękujemy za zaangażowanie i nie-
zwykłe pomysły. Nadesłane na konkurs plakaty można obej-
rzeć w foyer teatru. 

Najlepszy projekt plakatu wybrała komisja konkursowa, 
w której skład weszli: trzej pedagodzy z Katedry Grafiki 
Projektowej Akademii Sztuki w Szczecinie, nieprowadzący 
konkursowego ćwiczenia semestralnego: Agata Wolniewicz, 
Tomasz Świtalski, Adam Klasa, oraz przedstawiciele Organi-
zatora, to znaczy: 
Zbigniew Niecikowski – dyrektor naczelny i artystyczny teatru, 
Maria Pietras – kierownik Pracowni Plastyczno-Konstruktor-
skiej, 
Magdalena Gardas-Wasilewska – specjalistka ds. promocji 
i marketingu, 
Joanna Kościelna – sekretarz literacki.

vj

k o n k u r S
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pEDAGOGIKA 
W SZKOLE

Warsztaty dla nauczycieli 

W warsztatach uczestniczyli nauczyciele klas IV–VIII 
oraz nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
Celem warsztatów było zaprezentowanie metod pedago-
giczno-teatralnych w ramach doświadczenia warsztatowego, 
a tym samym narzędzi umieszczonych na portalu Teatrote-
kaSzkolna.pl, jak również przyjrzenie się, w jaki sposób pe-
dagogika teatru może być przydatna w działaniu szkolnym 
na lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych 
przez nauczycieli, animatorów czy instruktorów teatralnych. 

Czym jest Teatroteka Szkolna?
TeatrotekaSzkolna.pl to portal zachęcający nauczycieli do 
wykorzystywania metod pedagogiczno-teatralnych na lek-
cjach oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych (np. kołach te-
atralnych, lekcjach wychowawczych), opracowany przez 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Portal za-
wiera materiały edukacyjne, m.in. konspekty zajęć podzielo-
ne według grup wiekowych (3–6, 7–9, 10–12, 13–15, 16–19 
lat) oraz materiały audiowizualne pokazujące ćwiczenia roz-
grzewkowe i lekcje wykorzystujące teatr. 

kim jest pedagog teatru?
Magdalena Szpak – pedagożka teatralna w Teatrze im. Woj-
ciecha Bogusławskiego w Kaliszu, specjalistka ds. pedagogiki 
teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego 
zajmująca się m.in. rozbudową programu Teatroteka Szkol-
na – nazywa pedagogów teatru „pośrednikami, mediatorami 

„Jak wykorzystać pedagogikę 
w szkole?” – tak brzmiał temat 
warsztatów, które 16 lutego br. 
odbyły się w Pleciudze. Warsztaty 
prowadzili pedagodzy teatru 
z Teatroteki Szkolnej z Instytutu 
Teatralnego im. Zbigniewa 
Raszewskiego. 

fot. Magda Bogusławska 
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między sceną a widownią”. W działaniach pedagogów teatru 
nie chodzi jednak o to, by po spektaklu w teatrze czy w innej 
przestrzeni widz spotkał się z artystami, aktorami, twórca-
mi teatru i porozmawiał. Istotne jest, by widz zbliżył się 
do świata teatru, do języka, jakim posługuje się twórca, do 
warsztatu i procesu pracy nad spektaklem. Jest to w pewnym 
sensie odkrywanie tajemnic aktora, twórcy, zaproszenie za 
kulisy, do procesu tworzenia. Droga konieczna, by widz był 
świadomym odbiorcą, a jego aktywność nie ograniczała się 
do wysłuchania komunikatu płynącego ze sceny. To właśnie 
pedagog teatralny inicjuje warsztaty pedagogiczno-teatralne, 
które umożliwiają widzom doświadczenie spektaklu, także 
fizycznie. Widz wychodzi z bezpiecznego fotela i ma okazję 
wejść w proces tworzenia, w świat teatru. Rodzi się prawdzi-
we partnerstwo pomiędzy widzem, który jest świadomym 
odbiorcą sztuki teatralnej, nieobawiającym się teatru współ-
czesnego, a aktorem, reżyserem, choreografem, scenogra-
fem, twórcą, którzy za pomocą języka teatru wołają, mówią, 
opowiadają, zwierzają się. W takim kontekście jest szansa 
na prawdziwe ludzko-ludzkie spotkanie w teatrze. Rola pe-
dagoga teatru, edukatorów, i co bardzo ważne – „wtajem-
niczonych” nauczycieli, jest w tym spotkaniu niebagatelna. 

Głównymi widzami Teatru Lalek „Pleciuga” są dzieci. 
Dzieci – uczniowie, którzy do teatru przychodzą całymi kla-
sami pod opieką nauczycieli. W naturalny sposób zadaniem 
nauczyciela jest zarówno przygotować dzieci do odbioru 
spektaklu, jak i przeprowadzić przez etap refleksji, wrażeń 
i recenzji. Warsztaty pedagogiczno-teatralne bez wątpienia 
ułatwią to zadanie obecnym na spotkaniu nauczycielom. 

Warsztaty prowadzili Maria Babicka i Daniel Stachuła.
vj

fot. Magda Bogusławska 
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GDZIE JEST 
MOJA pIżAMA?
Zimowe ferie szkolne to 
znakomita okazja do tego, 
by spędzić czas w teatrze, 
z przyjaciółmi, na teatralnych 
warsztatach. Przez dwa tygodnie 
grupa dzieci spotykała się 
w Pleciudze i pracowała nad 
nowym autorskim spektaklem. 
Ponieważ pomysły do scenariusza 
uczestnicy czerpali z tego, co 
im się przyśniło i wymarzyło, 
spektakl zatytułowano Gdzie jest 
moja piżama?

Teatr to miejsce pełne magii. Są nim nie tylko 
przedstawienia i pokazy.  Teatr uczy nas pozna-
wać muzykę, akustyków, którzy pełnia ważną 
funkcję. 
Przez te dwa tygodnie poznawaliśmy teatr 
z innej strony, tak za kulisami, o których widz 
nie ma pojęcia.
Najśmieszniejsze w teatrze były wygłupy 
Szymona i to właśnie on stworzył nazwę dla 
Martyny – Garnuszek, od Martyna, Martynuszek, 
Garnuszek.
Najśmieszniejszy z całej półkolonii był Szymon 
i za to mu dziękuję.

Sen to coś, co się komuś śniło lub przyśniło. 

Co mi się najbardziej podoba w teatrze? Kulisy!

Teatr to miejsce, w którym aktorzy dają się 
ponieść wyobraźni i kształtują swoją artystyczną 
duszę. Jestem tu, ponieważ chcę mile spędzić 
czas i nauczyć się czegoś. 

Sen to coś, co się śni. Oczywiście w głowie. 
Sen to są albo koszmary, albo dobre sny. Sen to 
różne przedziwne rzeczy. 

Główny bohater budzi się w świecie gier. 
Okazuje się, że wygląda jak pionek do chińczyka. 
Pionek spotyka szachy, monopoly i inne gry, aż 
na końcu odnajduje inne pionki do chińczyka. 
Zaczynają grę. Wielka kostka pokazuje liczbę 
miejsc, o które ma się przesunąć pionek. 
W mojej bitwie pionek przegrywa. Wtedy się 
kończy sen. Niestety... 

Sen to coś, co się śni.  To ciekawe opowiadanie. 

Sen to film odtwarzany w głowie, którego twa-
rzą jesteś ty sam. 

fot. Magda Bogusławska 
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Magdalena Bogusławska: Najważniejsza była zabawa. 
Czas spędzony radośnie, ale także twórczo. Dzieciom wiel-
ką przyjemność sprawiło szycie przytulanek, rozmawianie 
o snach i wyobrażeniach. Okazało się, że fantastyczne po-
mysły na spektakl po prostu często nam się śnią.

Feryjne warsztaty zakończyły się finałowym pokazem 
8 lutego. Na scenie poduchy, przytulanki i ogromna kołdra, 
która była w stanie przykryć i otulić wszystkich uczestników 
ferii w teatrze. 

Warsztaty prowadziły: Marta Łągiewka, Katarzyna Ma-
jewska, Karolina Babińska, Zuzanna Bogusławska. Koor-
dynatorką spotkań była Magdalena Bogusławska – pedagog 
teatralna z Teatru Lalek „Pleciuga”.

vj

Sen to historia, która nam się przyśniła. Sen 
może być też naszą wyobraźnią. 

W teatrze czuję się jak ryba w wodzie. Kocham 
tu przychodzić. 

Sen to coś, co może się przyśnić w trakcie 
spania. 

Pewnej nocy przyśniła mi się dziewczynka, która 
marzyła o dostaniu się na PWST w Łodzi. Kiedy 
jej klasa poszła na wycieczkę, Martyna ogoliła 
Werze brwi.  Wera uderzyła swoja koleżankę, 
a to wszystko dlatego, że dziewczyna z ich klasy 
umiała manipulować. Nagle Werę i Martynę 
zaczął gonić wilk. Uciekały przez las. Martynę za-
brał Piotruś Pan i walczyli z piratami. Piotruś Pan 
odprowadził Martynę do jej pokoju. W podłodze 
była dziura, przez którą właziły robale. 

Najśmieszniejsze było, gdy tam, gdzie mnie 
nagrywali, nagle zgasło światło. 

„Ja w teatrze” to zaciekawienie i zabawa, 
a przede wszystkim miła atmosfera. Jestem tu, 
ponieważ marzę o karierze aktorskiej w Holly-
wood i bardzo się tym interesuję.

Sen to coś takiego, co ci się śni w głowie. 
Sen to to, co zapamięta nasz mózg, inaczej nocne 
życie. 
Sen to czas, w którym nasza wyobraźnia wymyśla 
różne dziwne historie. 
Sen to jest nocne życie.
Sen, nocne marzenie przygody lub koszmary. 
Sen, przypomnienie, wyobrażenie sobie sytuacji 
lub przedmiotów, osób.
Sen to historia wymyślona przez nasz umysł 
w czasie snu w fazie REM. Są wynikiem tego, że 
mózg w czasie snu uporządkowuje informacje. 
Sen to coś, co nam się śni.
Sen to wytwór naszego mózgu, gdy śpimy. 

Najbardziej lubię ferie w Pleciudze i to wszystko. 

Sen to może być coś związanego z tym, co się 
zdarzyło w danym dniu. 

fot. Magda Bogusławska 

Wypowiedzi uczestników warsztatów
na wiele ciekawych tematów

Czas upływał na zabawie i przygotowaniu 
pluszaków.
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na strychu wróżki zapodziewanny
Odcinek 22

bajkowe smakołyki

Hania, Ola i Zuzka siedziały na wygodnej kanapie 
u wróżki Zapodziewanny, zajadając słodycze z wiel-
kiej tacy i popijając lemoniadę. Ludwiczka, która już 
wcześniej bywała u wróżki, demonstrowała przyja-
ciołom stare lalki, których gospodyni zgromadziła 
tu niemało. Jacek i Jurek nie mogli spokojnie usie-
dzieć na swoich miejscach, kiedy dziewczynka zdjęła 
z wieszaka liczącą wiele lat marionetkę.
– Popatrzcie, te nitki powodują, że marionetka się 
rusza – tłumaczyła kolegom, bardzo dumna ze swojej 
wiedzy.

– Zobacz, jak macha hęką – 
ucieszył się Jacek.

– Tak, bo pociągnąłeś za 
odpowiedni sznurek. Tu, 
do krzyżaka, są przy-

wiązane odpowiednie 
nici, którymi możemy 

animować lalkę. – 
Ludwiczka „wymą-

drzała się” trochę, 
bo Zapodziewan-

na opowiedziała 
jej kiedyś, jak 
aktorzy grają 

lalkami.

– No, co ty! Krzyżak? Krzyżacy to przegrali bitwę pod 
Grunwaldem – odpowiedział jej Jurek.
– Oj, bo to się tylko tak samo nazywa. Ten krzyżak 
służy do animacji, czyli do poruszania marionetką 
– obruszyła się Ludwiczka. – Dobrze zapamiętałam, 
co mi mówiła wróżka.
– To tak, jak ze słowem „pokój” – wtrąciła się Hania. 
– Może być pokój na świecie i pokój dziecięcy.
– Albo sypialnia – dodała z pełną buzią mała Zuzia.
– No, nie... – dzieciaki zaśmiały się i nikt nie czuł się 
obrażony, chociaż Zuzia niezupełnie rozumiała, co 
było śmiesznego w jej słowach.
Wtedy Zapodziewanna wzięła z rąk Ludwiczki krzy-
żak marionetki i dzieciaki przysiadły z wrażenia. Lal-
ka poszła jak żywa! Przeszła parę kroków, rozejrzała 
się dokoła, podeszła do krzesła i wdrapała się na nie. 
Rozsiadła się wygodnie, poprawiła fałdki na ubraniu 
i zapytała:
– No to jak wam się podobało przedstawienie?
Ola wstała grzecznie, jak w szkole, i równie grzecznie 
odpowiedziała:
– Bardzo nam się podobało, a najbardziej lalki. To 
były marionetki, prawda?
– O, tak. Jednak ja jestem o wiele lat starsza od tych, 
które widzieliście dzisiaj – westchnęła lalka.
– Czy mogłabyś nam o sobie opowiedzieć? – za-
pytała Ola, moszcząc się ponownie na wygodnych 
poduchach kanapy. Sięgnęła po rogalika i patrzyła 
z ciekawością na stareńkie falbanki lalczynej sukni.
– No, dobrze – marionetka zeskoczyła z krzesła na 
podłogę, stukając drewnianymi obcasami. 

Mariola Fajak-Słomińska
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Utonęłam w kwiatach... Taka ze mnie prawdziwie kwietna księżniczka,
ale to od Ciebie zależy, jakiego koloru będzie moja sukienka...
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Czy to jest prawdziwa księżniczka? 
Bardzo możliwe, ale czy znajdzie 

drogę do zamku? 
A może jej pomożemy?
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Za górami, za lasami... 
na wysokim wzgórzu stał wielki zamek.
Zamek miał kilka wież i bardzo trudno 

było się do niego dostać. Pokoloruj wzgórze 
i zamek, dorysuj jego mieszkańców. 



30

D L a  D z i e C i

Będę najprawdziwszą księżniczką na świecie, 
jeśli tylko pokolorujesz moją sukienkę.
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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 zorgani-
zowanych i widzów indywidualnych.

LekCJa TeaTraLna
Półgodzinne spotkanie z aktorem po spektaklu. 

TeaTraLne PoDWieCzorki
W ramach Teatralnych Podwieczorków do końca sezonu za-
praszamy na zajęcia z cyklu „Była sobie sztuka”.

Pleciuga 
dla dorosłych 
W repertuarze Teatru Lalek 
„Pleciuga” są także spektakle dla 
dorosłych.
Tłumacz snów to tytuł 
przedstawienia  według Snu 
nocy letniej W.  Shakespeare’a, 
w tłumaczeniu St. Koźmiana. 
Reżyserem jest Aleksiej Leliavski.
Wyjątkowe lalki i scenografię 
zaprojektował Aleksander 
Wochromiejew.
Widzów dorosłych serdecznie 
zapraszamy 23 i 25 marca, 5, 6, 
12, 13, 20, 27 kwietnia, 25 maja, 
8 czerwca.

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

Maski według projektu Aleksandra Wochromiejewa, fot. Monika Kuriata
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Słownik teatralny
Białego Królika
Chcenie
Chciałem dzisiaj wszystkim podarować coś niezwykle cen-
nego. Chciałem Wam podarować piosenkę. 
Jednak nie jest to zwykła piosenka, ale taka, która daje ra-
dość i przypomina mi, zawsze kiedy ją śpiewam oczywiście, 
że tylko ode mnie zależy, jaki będzie ten dzień. Jaki będzie 
kolejny dzień i kolejny i kolejny. Czy marchewka będzie 
mi smakowała, czy nie. Czy słońce będzie cieszyło, czy nie. 
Czy ta wiosna, która puka do okien będzie prawdziwie 
wiosenna. 
A oto piosenka. 
Melodię znajdziecie w parku. Schowała się pomiędzy drze-
wami. 

Zwrotka 1 
Obudziłem się z samego rana
Pomyślałem – fajny dzień! 
I ty przecież możesz czuć tak samo.
Oczywiście jeśli chcesz! 

Refren:  To jest najlepsza chwila.
 Mój i Twój najlepszy dzień.
 Czuję, że wszystko mogę! 
 Hej, hej!

Zwrotka 2
Na śniadanie była bułka z masłem 
Pomyślałem – Jest OK.
I ty przecież możesz czuć tak samo.
Oczywiście jeśli chcesz!

Refren:  To jest najlepsza chwila…

Zwrotka 3
Dookoła ludzie, ludzie, ludzie
Cieszę się, że ktoś tu jest.
I ty przecież możesz czuć tak samo.
Oczywiście jeśli chcesz!

Refren: To jest najlepsza chwila …

Śpiewajcie razem ze mną! Hej! Hej!
Ściskam zębiskami 

Biały Królik
vj


