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Szanowni Czytelnicy i Widzowie! 

Kończy się zima a wraz z nią pora na czapki 
i ciepłe rękawice, które odłożymy głęboko do 
szuflady.
Wiosenne słońce sprawia, że coraz mocniej 
biją nam serca i z nadzieją myślimy o zbli-
żającej się teatralnej wiośnie bogatej w wiele 
atrakcyjnych wydarzeń. Za chwilę drugi już 
Mały Kontrapunkt dla najmłodszych teatro-
manów. Po nim starszy, bo już czterdziesty 
siódmy Festiwal Teatrów Małych Form Kon-
trapunkt 2012. W teatralnym roku kwiecień 
jest najkrótszym miesiącem, choć dni coraz 
dłuższe i tak naprawdę niewiele w nim chwil 
na spotkania z wierną publicznością Pleciu-
gi – i najmłodszą, i starszą. Odkąd pamiętam 
– Pleciuga była zawsze miejscem prezenta-
cji festiwalowych i na ten czas zawieszaliśmy 
spotkania z dziecięcą widownią, a scenę od-
dawaliśmy naszym gościom. W kwietniu naj-
częściej przypadają święta wielkanocne, a to 
okazja raczej do wiosennych, rodzinnych spa-
cerów, spotkań i rozmów przy świątecznym 
stole niż do wizyty w teatrze. 
A przecież na teatralnym afiszu tej wiosny po-
jawią się dwa nowe tytuły: „Paskuda i Maru-
da” Liliany Bardijewskiej i „Pinokio” Marty 
Guśniowskiej. Lecz do wakacji jeszcze ponad 
dwa miesiące i będzie wiele okazji, aby wy-
godnie siąść na widowni i obejrzeć ciekawe 
przedstawienie. Bardzo serdecznie do tego na-
mawiam i zapraszam. A kiedy już siądziemy 
w teatralnym fotelu, przeczytajmy wiosenny 
numer Gabita ‒ naszej pleciugowej gazety. Mi-
łej lektury! 
Do zobaczenia w Pleciudze

Zbigniew Niecikowski
dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Lalek „Pleciuga”

Szczecin,  marzec 2012
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Wiosna naznaczona
jest teatrem 
W Szczecinie i w Pleciudze wiosna nazna-
czona jest teatrem po wielekroć. Bo przecież 
właśnie na wiosnę obchodzony jest Między-
narodowy Dzień Teatru, niejako poprzedzo-
ny Międzynarodowym Dniem Lalkarstwa, bo 
właśnie wiosną następuje tak zwany (analo-
gicznie wobec jesiennego) wiosenny wysyp pre-
mier i wreszcie teatralną wiosnę najintensyw-
niej znaczy Kontrapunkt.
Oddajemy w Państwa ręce najnowszy nu-
mer „Gabita” – wiosenny, słoneczny, rado-
sny, chciałoby się rzec – świąteczny, bo każda 
z przywołanych powyżej okazji jest w teatrze 
świętem, a taka ich kumulacja… I jakby tego 
było mało, to jeszcze dwusetne przedstawienie 
„Trzech bajek o smoku” i Bursztynowy Pier-
ścień dla „Afrykańskiej przygody”. Tak, mamy 
wiele powodów do radości, a największym jest 
fakt, że dzielicie ją Państwo z nami. W teatrze 
– na spektaklach, warsztatach i poza nim – 
przy lekturze naszego periodyku. Nie wątpię, 
że najnowszy numer dostarczy Państwu inte-
resującej lektury i że się spodoba.
I jak zawsze polecamy nasze spektakle reper-
tuarowe, i Kontrapunkt: ten „duży” i ten Mały, 
lecz także bogaty w propozycje i dla najmłod-
szych, i tych trochę starszych.
Wiosna naznaczona jest teatrem. W Szcze-
cinie wiosna naznaczona jest Teatrem Lalek 
„Pleciuga”.
Serdecznie zapraszamy – dajcie się uwieść jej 
urokowi.

Anna Garlicka 
zastępca dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”
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To już było
grudzień 2011
Grudzień był miesiącem w całości po-
święconym przygotowaniom świątecz-
nym. Na deskach Pleciugi nasi widzo-
wie mogli obejrzeć spektakl „Bałwan 
i inni” w reż. Dariusza Kamińskiego, na-
tomiast w weekendy odbywały się warsz-
taty świąteczne:
– warsztaty piekarnicze zorganizowa-
ne przez firmę Asprod, podczas których 
dzieci i dorośli przygotowywali świątecz-
ne pierniki;
– warsztaty plastyczne, podczas których 
dzieci robiły zabawki na choinkę metodą 
origami oraz pisały listy do św. Mikołaja 
przy użyciu tangramów; zajęcia prowa-
dzili studenci z Koła Naukowego Mło-
dych Dydaktyków Matematyki Uniwer-
sytetu Szczecińskiego;
– kiermasz świąteczny, na którym moż-
na było kupić przeróżne ozdoby na cho-
inkę, biżuterię, obrusy i inne ręcznie wy-
konane przedmioty, zorganizowany przez 
Koło Twórców Regionalnych „Siedlisko” 
pod opieką sołectwa Trzebież i MOK 
w Policach.

31 grudnia 2011
Sylwester w Pleciudze świętowano tego 
dnia dwukrotnie – o godzinie 12.00 
Nowy Rok przywitali nasi najmłodsi wi-
dzowie, którzy tego dnia obejrzeli spek-
takl „Bałwan i inni”, a w samo południe 
wraz z aktorami składali sobie noworocz-
ne życzenia. Natomiast wieczorem od-
był się Sylwester dla dorosłej publiczno-
ści – widzowie obejrzeli przedstawienie 
„Don Juan, czyli…” w reż. Aleksieja Le-
liavskiego oraz wzięli udział w loterii, do 
której nagrody ufundowali: Baltica Wel- 
ness & Spa, Radio Złote Przeboje oraz 
Klinika Stomatologii i Medycyny Este-
tycznej EXCELLENCE.
 
7 stycznia 2012
Premiera spektaklu dla widzów dorosłych 
„Szczur” w reż. Agaty Biziuk.
Przedstawienie zostało zrealizowane 
w ramach stypendium artystycznego 
przyznanego aktorowi Pleciugi – Rafa-
łowi Hajdukiewiczowi – przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Monodram oparty jest na dramacie 
„Szczur, czyli wyścig po koju”. Autor 
tekstu, Szekeniuk, porusza temat zakła-
mania, dwuznacznych postaw oraz ma-

nipulacji opinią publiczną. Jego dzieło 
to współczesna, ciekawa językowo re-
fleksja nad niewspółmiernymi wyroka-
mi. Bohaterów – Kandydata 1 i Kandy-
data 2 – pozornie nic ze sobą nie łączy. 
Jeden odnajduje się w roli polityka. 
W jego publicznych występkach cel uświę-
ca środki. Z satysfakcją gra publice na ner-
wach same znane melodie: ballady o braku 
perspektyw… klasyki o bezrobociu… Dru-
gi z kolei jest pracownikiem budowlanym. 
Zdystansowany do świata, stoi z boku wy-
darzeń. Wyznawana bylejakość w niczym 
mu nie przeszkadza. W niczym też nie po-
maga. Wszyscy i tak muszą w końcu stanąć 
przed komisją ślepczą. „Szczur”, bardziej 
niż o konsekwencjach wyborów, opowia-
da o tym, na co nie mamy wpływu – in-
dywidualnych predyspozycjach, obciąże-
niach rodzinnych, politycznej demagogii. 
Aktor wciela się nie tylko w dwóch głów-
nych bohaterów, lecz także w poboczne 
postacie – cienie kompleksów, stereotypów 
i restrykcji, które panoszą się w podświa-
domości, współtworzą okoliczności, nie 
dają od siebie uciec. 

Ferie zimowe w Pleciudze
Od 16 do 28 stycznia w Pleciudze odby-
wały się teatralne ferie zimowe.
Zajęcia prowadzili aktorzy naszego te-
atru, plastycy i muzycy. Efektem dwuty-
godniowej pracy był pokaz, którego sce-
nariusz powstał z inspiracji wierszami 
Danuty Wawiłow z cyklu „Rupaki”.
 
28 stycznia 2012
Premiera spektaklu „Jabłoneczka” 
w reż. Laury Słabińskiej.
Pewnego dnia na leśnej polanie wyro-
sło z ziemi małe drzewko owocowe – 
jabłoneczka. Mieszkańcy lasu – lis, jeż, 
dzięcioł, kret – przyglądali się jej z za-
ciekawieniem. Z czasem zaczęli przyjaź-
nić się ze swoją niezwykłą towarzyszką. 
Przeganiali atakujące ją szkodniki, do-
trzymywali jej towarzystwa, czekali na 
pierwsze jabłka. „Jabłoneczka” to przed-
stawienie o dojrzewaniu, przyjaźni oraz 
cykliczności przyrody. Opowiada o drze-
wie, które przez przypadek znalazło się 
w obcym środowisku, ale dzięki opie-
ce leśnych zwierząt oraz ogrodnika mo-
gło zakwitnąć i w końcu urodzić pyszne 
owoce.  Zmiany, jakie zachodzą w natu-
rze i człowieku, ukazane są na przestrze-

ni czterech pór roku, pełnych kolorów 
i dźwięków. Aktorzy, przedstawiając hi-
storię oraz mieszkańców lasu, śpiewają 
piosenki, używają malowanych drewnia-
nych lalek. Ich barwna opowieść zawiera 
przekaz, który uczy dzieci wdzięczności, 
przyjaźni oraz bezinteresowności. Trze-
ba zdobyć się na wysiłek, żeby stworzyć 
coś dobrego.
 
luty 2012
Dofinansowanie Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na projekt eduka-
cyjny Pleciugi.
Z radością informujemy, że projekt Te-
atru Lalek „Pleciuga” otrzymał do-
finansowanie w ramach programów 
ogłoszonych przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012. 
Projekt „Mamy prawo do bycia sobą” ‒ 
teatr (dla) dzieci został napisany w ra-
mach programu „Edukacja kulturalna 
i diagnoza kultury – Edukacja kultural-
na”. Dotyczy szeroko pojmowanych idei 
propagowanych przez Janusza Korczaka 
oraz Deklaracji Praw Dziecka. 

19 lutego 2012
Spektakl „Trzy bajki o smoku” w reż. Da-
riusza Kamińskiego obchodził  niezwy-
kły jubileusz – 19 lutego bajka ta została 
zaprezentowana widzom „Pleciugi”  po 
raz dwusetny. I pomimo że od premiery 
„Trzech bajek o smoku” upłynęło 13 lat, 
przedstawienie nadal cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem i bardzo serdecz-
nym odbiorem ze strony publiczności.  

17 marca 2012
Prapremiera spektaklu „Paskuda i Maru-
dy” Liliany Bardijewskiej w reż. Zbignie-
wa Niecikowskiego.
Historia w zabawny sposób opowiada 
o konflikcie między zachłanną czarow-
nicą Paskudą oraz jej starym kotem Ma-
rudą a oszukanymi przez nich ludźmi 
i zwierzętami – Synem, Śliczną, Psem, 
Osłem. Czarownica, wykorzystując po-
trzeby oraz naiwność innych, rzeczywi-
ście zachowuje się paskudnie. Czarna 
magia nie rozwiązuje problemów, raczej 
sprawia same kłopoty. Dopiero prawdzi-
we cuda – miłość i solidarność – pozwa-
lają pokonać zło, a w końcu, nawet za-
prosić Paskudę z Marudą na wyjątkowe 
przyjęcie. 

KRONIKA TEATRU LALEK „PLECIUGA” (grudzień 2011 - marzec 2012
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Bursztynowy pierścień dla 
„Afrykańskiej przygody”

dakcję „Kuriera Szczecińskiego” za najlepszy spektakl ostat-
niego sezonu na scenach zachodniopomorskich.
W kuluarach mówiło się o zaskoczeniu. Jak to możliwe, że tak 
ważna nagroda przypadła przedstawieniu lalkowemu adreso-
wanemu do bardzo przecież małych, niemówiących i często 
ledwo chodzących dzieci. Dziwiło to wszystkich tych, którzy 
spektaklu nie widzieli, ale nie było zaskoczeniem, dla tych, któ-
rym udało się „Afrykańską przygodę” zobaczyć.
Udało, ponieważ od dnia premiery we wrześniu 2010 roku, 
spektakl cieszył się niesłabnącym i śmiało można powiedzieć 
ogromnym powodzeniem. 
Ta nagroda to wielki i bez wątpienia zasłużony i wypracowa-
ny sukces. 
Zwycięstwo spektaklu Teatru Lalek „Pleciuga” w katego-
rii „spektakl roku” oznacza, że kolejna ceremonia rozdania 
Bursztynowych Pierścieni odbędzie się w 2012 roku właśnie 
w tym teatrze.

„Ten plebiscyt istnieje od 30 lat, ale nigdy jeszcze nie wygrał 
w nim spektakl lalkowy. Dla nas jest to coś niezwykłego. I nie cho-
dzi o mój osobisty sukces, tylko o to, że udało się nam zaczarować 
roczne dzieci, naszych widzów, których pomimo młodego wie-
ku traktowaliśmy bardzo poważnie. Oczywiście głosy oddawali 
na nas rodzice, my jednak obliczaliśmy swoje szanse jako mar-
ne. Rzeczywistość i nagroda bardzo nas zaskoczyły. Już sama no-
minacja była wielkim wyróżnieniem, bo znakomitych spektakli 
w tym sezonie było bardzo dużo. 
A ta nagroda…
Ta nagroda, to radość największa na świecie”. 

Mariola Fajak-Słomińska

autorka: Mariola Fajak-Słomińska

reżyseria: Mariola Fajak-Słomińska, 

Janusz Słomiński

scenografia: Jolanta Brejdak 

muzyka: Paweł Dudzik

obsada: Mariola Fajak-Słomińska, 

Janusz Słomiński, 

Mirosław Kucharski

Spektakl „Afrykańska przygoda” Marioli Fajak-Słomińskiej 
i Janusza Słomińskiego, wystawiany w Teatrze Lalek „Pleciuga”, 
został uznany w tegorocznej, trzydziestej już edycji konkursu 
teatralnego Bursztynowy Pierścień organizowanego przez re-

wydarzenia

| Mirosław Kucharski i Janusz Słomiński
  w „Afrykańskiej przygodzie”
  fot. Karolina Machowicz

| Mariola Fajak-Słomińska, Janusz Słomiński, 
  reżyserzy spektaklu „Afrykańska przygoda”
  fot. Karolina Machowicz



6

Nr 1 (36) 2012wydarzenia

Artur D. Liskowacki 

Można by powiedzieć, że Światowy Dzień Lalkarstwa czy też ‒ 
bo mówią i tak – Międzynarodowy Dzień Aktora Lalkowego, 
obchodzony od 2002 roku 21 marca, to taki zbędny raczej, wy-
myślony na wyrost sposób na dowartościowanie środowiska za-
kompleksionych. 
Kto pamięta „Aktorów prowincjonalnych” Agnieszki Holland, 
wie, o czym mówię. Główny bohater – aktor – żył w przeświad-

Teatr, lalka i świat

27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru

Święto teatru, a może właściwiej jest je określić świętem ludzi teatru, uchwalone zostało w 1961 roku na pamiątkę otwarcia 
Teatru Narodów w Paryżu i festiwalu, na którym spotkały się zespoły z obu stron żelaznej kurtyny. Od tego momentu Dzień 
Teatru obchodzony jest w ponad 100 krajach na całym świecie. 

„Teatr wydaje się dziś jednym z najczystszych, w sensie idei, najszczęśliwszych, najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Miejscem, 

w którym ludzie, korzystając z cudownej umowy, na mocy której jedni wchodzą na scenę, a inni ich słuchają i oglądają, wciąż 

zastanawiają się nad największymi pojęciami ludzkości: nad miłością, moralnością, prawdą, przyjaźnią, człowieczeństwem. Co 

więcej, jest to wciąż gorąca, prawdziwa, istotna, a co najważniejsze, bezinteresowna rozmowa. Nic ani nikt nie ma wpływu na 

nią, prócz talentów i potrzeb ducha. Niewiele dziś takich miejsc. Pamiętajmy, że Teatr jest co prawda domem dla arystokratów 

ducha, serca i myśli, miejscem dla wyobraźni, szlachetności i sublimacji, ale nie pozwólmy, żeby był miejscem tylko dla elit. 

Starajmy się, żeby był potrzebą dla wielu, wielu ludzi”.

Krystyna Janda, 
Orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru  2011

czeniu, że dla aktora „teatr prowincjonalny” to klęska, ale i tak 
czuł się lepszy od żony, aktorki teatru lalek. I to ona cierpiała ka-
tusze, spotykając koleżankę ze stolicy, która była prawdziwą artyst-
ką dramatyczną. To był, oczywiście, film o ówczesnej Polsce, a nie 
o teatrze, lecz jego środowisko portretował celnie.

Nie wiem, ile z tych gorzkich kompleksów przenika i dziś aktor-
skie życie, chociaż sądzę, że podziały na artystów „prawdziwych” 
i „nieprawdziwych” – i powody do satysfakcji albo jej braku (że 
o wstydzie nie wspomnę) – są teraz w teatrze zupełnie inne. Liczy 
się teatr jako taki, jego jakość, klasa artystyczna, ranga społeczna – 
można więc być sobą i spełniać się twórczo w każdym teatrze każ-
dego miasta. No, oczywiście pod warunkiem, że to... dobry teatr.
Zgoda, idealizuję trochę sytuację. Dobrze zresztą wiem, że to stare 
poczucie „gorszości”, choć skrywane, oficjalnie nieobecne, towa-
rzyszy czasem i dziś ludziom teatru lalek. Bo to i prawda, że nie 
oni – na ogół – są gwiazdami i ulubieńcami mediów. Od pewnego 
czasu odnoszę jednak wrażenie, że całe to medialne gwiazdorstwo, 
pompowane udziałem w telenowelach i „tokszołach”, obecnością 
na okładkach kolorowych pisemek i tygodników od programów 
telewizyjnych – a równocześnie dewaluowane obecnością w re-
klamach – więcej przynosi szkód aktorskiej profesji niż pożytku. 
To znamienne, że skończył się w Polsce czas reżyserów, aktorów 
Autorytetów, a nastał czas reżyserów, aktorów Idoli. W tej sytu-
acji – trochę paradoksalnie – to aktor czy w ogóle twórca teatru 
lalek ma przewagę nad kolegami i koleżankami z „dramatu”. Nie 

21 marca – Międzynarodowy Dzień Aktora Lalkowego
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musi bowiem na co dzień błyszczeć i robić z siebie medialnej małpy.
Może być sobą. W swoim teatrze. W bardzo wyjątkowym, bardzo 
ważnym teatrze.
Dlatego pięknie się stało, że XVIII kongres UNIMA, który odbył 
się w roku 2000 w Magdeburgu, ustanowił to teatralne, lalkarskie 
święto, sytuując je zresztą w pobliżu Dnia Teatru. Nie dla dowar-
tościowania czegoś – co czuje się gorsze, jest gorsze, mniej ważne 
– a dla oddania szacunku temu, co szacunku warte, i uhonorowa-
nia środowiska, które na co dzień o tego typu honory nie zabiega.
Podobno dzień 21 marca wybrano na Święto Lalkarza nie bez ko-
zery – tego dnia bowiem słońce oświetla Ziemię, jej półkulę pół-
nocną i południową, równomiernie. Jest to więc jakby dzień zrów-
nania kultur i zbliżania światów. Do czego – jak rozumiem intencję 
pomysłodawców – od wieków, ba, tysiącleci, przyczyniał się teatr 
lalkowy, mający wszak swe źródła w świecie prakultury, magii i to-
temów. A więc teatr wspólny dla duchowości człowieka.
Abstrahując jednak od tej symboliki i starając się,na własny uży-
tek odnaleźć w tym teatrze, umownie zwanym dziś lalkowym, to, 
co go najmądrzej łączy z teatrem w ogóle i najpiękniej od tego 
„w ogóle” odróżnia – wyodrębniłem trzy przejawy jego osobowości.
Pierwszy to MISJA. Słowo bardzo ostatnimi czasy zużyte, wytar-
te. A i budzące rezerwę, bo używane jako przykrywka dla różne-
go rodzaju działań dalekich od misyjności (że wspomnę tu tyl-
ko „misję publiczną” TVP). Tymczasem teatr lalkowy ma w sobie 
misję rzeczywistą – istnieje po to, by chronić i wzmagać, budzić 
i rozwijać wrażliwość, wyobraźnię dziecka. A co za tym idzie: czło-
wieka, który przecież staje się duchowo, intelektualnie, kulturowo 
– w dzieciństwie właśnie. Żaden artystyczny eksperyment, żadna 
twórcza ambicja nie mogą być w tym teatrze ważniejsze od owej 
misji. To uczy skromności. I daje poczucie sensu i wartości teatral-
nej pracy.

Drugi to RZEMIOSŁO. Rzemiosło przed artyzmem, za którym 
może się czaić pustka. A teatr lalkowy musi być teatrem profesjo-
nalnym w każdym calu. Tu bylejakość, pozór sztuki nie mają pra-
wa zaistnieć. Bo oszukiwać nimi dziecka się nie godzi. Konieczny 
jest natomiast bogaty warsztat, rzetelność środków artystycznych, 
sprawność zawodowa. To, jak wszechstronni są lalkarze – nie tyl-
ko z racji obeznania z całą masą lalkarskich zadań i rodzajów lal-
kowej animacji – widoczne bywa zresztą przy wielu okazjach: na 
scenie dla dorosłych, ale i w kabarecie, w piosence i na estradzie.
Trzeci to WZRUSZENIE. A dokładniej: umiejętność wzruszania. 
We współczesnym teatrze – umiejętność to zanikająca. Ba, odrzu-
cana. Bo przecież – mówi się – teatr ma zapraszać do rozmowy, cza-
sami także wstrząsać, niepokoić, drażnić, ma też, oczywiście, bawić, 
a jak się uda – skłaniać do refleksji, no, a jeżeli wybitny – to wywo-
ływać katharsis. Ale wywoływać wzruszenie? Emocje, które pory-
wają serce? Tego się dziś od niego prawie nie wymaga.
Tymczasem teatr lalek bazuje na wzruszeniu właśnie. Wzruszeniu 
– poruszeniu – w bardzo wielu odmianach: od śmiechu do łez. Bo 
to jest nie tylko teatr wyobraźni, lecz także teatr emocji. Uczy ich 
swojego widza od wieków. I jako taki jest najpiękniejszy. I taki sam 
– na całym świecie.
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Premiera spektaklu „Trzy bajki o smoku” w reż. Dariusza Kamiń-
skiego, znanej i lubianej opowieści dla dzieci i dorosłych, odbyła 
się13 lat temu, 29 maja1999 roku.
W tym roku, 19 lutego, przedstawienie zostało zagrane dwuset-
ny raz!
Z okazji jubileuszu młodych widzów zaproszono do udziału 
w warsztatach plastycznych, na których uczestnicy tworzyli róż-
nych rodzajów i charakterów smoki.
W niedzielę, tuż po spektaklu na widzów uczestniczących w przed-
stawieniu czekał wielki tort w kształcie smoka. Powód do świętowa-
nia był niezaprzeczalny i doskonały, nieczęsto zdarza się bowiem, że 
jedno przedstawienie cieszy się tak ogromną popularnością przez 
kilkanaście lat.

Milada Masatova
„Trzy bajki o smoku”
reżyseria: Dariusz Kamiński
scenografia:J olanta Brejdak
muzyka: Janusz Stalmierski
obsada:
Danuta Kamińska, Grażyna Nieciecka-Puchalik, 
Edyta Niewińska-van Der Moeren, Dariusz Kamiński, 
Zbigniew Wilczyński

Trzygłowy smok startuje w konkury do trzech pięknych córek kró-
la. Najpierw upatrzył sobie Sabinkę – ta jednak okazuje się istotą 
kapryśną i niesforną. Potem smok oświadcza się Paulince – noto-
rycznej beksie. Na jej łzy w całym królestwie brakuje już wiader. 
Wreszcie pojawia się na scenie rześka, pilna i rezolutna Justynka. 
Jest niezrównana w tabliczce mnożenia i na wszystko ma gotową 
odpowiedź. Smok jest zdecydowany na ślub z najmądrzejszą księż-
niczką, lecz ta przechytrza fajtłapowatą bestię. Smok nie jest w sta-
nie policzyć, ile ma głów. Te trzy proste i krótkie opowieści stały się 
pretekstem do smacznej i pożytecznej zabawy teatralnej.

Piękny jubileusz
200 x SMOK! Czyli dwusetne przedstawienie

| Publiczność po dwusetnym pokazie spektaklu „Trzy bajki o smoku”, 
  reż. Dariusz Kamiński, Pleciuga” 
  fot. Karolina Machowicz

| Grażyna Nieciecka-Puchalik w spektaklu jubileuszowym „Trzy bajki o smoku”, 
  reż. Dariusz Kamiński 
  fot. Karolina Machowicz

wydarzenia
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PASKUDA
Liliana Bardijewska

reżyseria: 

Zbigniew Niecikowski

scenografia: 

Joanna Braun

ruch sceniczny:

Arkadiusz Buszko

muzyka:

Piotr Klimek

aranżacja muzyczna:

Wiktor Szostak

asystentka reżysera i inspicjentka:

Marzena Heropolitańska

obsada: 

Paskuda – Grażyna Nieciecka-Puchalik

Maruda – Krzysztof Tarasiuk

Mariola Fajak-Słomińska, Katarzyna Klimek, Paulina Lenart, Edyta 

Niewińska-Van der Moeren, Rafał Hajdukiewicz, Mirosław Kucharski, 

Janusz Słomiński

Premiera 17 marca 2012

| Grażyna Nieciecka-Puchalik podczas próby spektaklu „Paskuda i Maruda”, 
  reż. Zbigniew Niecikowski
  fot. Karolina Machowicz

I MARUDA

premieraNr 1 (36) 2012
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Liliana Bardijewska (ur. 1955 w Warszawie) – autorka 
słuchowisk, sztuk i utworów prozatorskich dla dzieci, kry-
tyk literacki i teatralny, tłumaczka literatury bułgarskiej, 
wydawca literatury dla dzieci i młodzieży.
Jest córką dramaturga i satyryka Henryka Bardijew-
skiego. Ukończyła filologię słowiańską na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Jako krytyk i recenzent z zakresu te-
atru lalkowego i dziecięcego stale współpracuje z „Gazetą 
Wyborczą” oraz pismami teatralnymi: „Dialogiem”, „Te-
atrem” oraz „Teatrem Lalek”. Obecnie jest redaktor naczel-
ną wydawnictwa Ezop. Współpracuje z Polskim Radiem.
W dorobku ma 20 słuchowisk dla dzieci i dorosłych, 
10 sztuk teatralnych i telewizyjnych dla dzieci. Wydała 
powieści dla dzieci: „Ratatuj”, „Bractwo Srebrnej Łyżecz-
ki”, oraz bajki dla najmłodszych: „Zielony wędrowiec” 
i „Moje – nie moje”. Z języka bułgarskiego przetłuma-
czyła 6 powieści i zbiorów opowiadań, ponad 20 sztuk 
teatralnych oraz słuchowisk.
Kilkakrotna laureatką konkursu dramaturgicznego orga-

Liliana Bardijewska 
jedna twarz, wiele zawodów

nizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 
W 2001 roku jej „Zielony wędrowiec” został książką roku 
w konkursie polskiej sekcji IBBY. Odznaczona Srebrnym 
Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Liliana Bardijewska jest stałą współpracowniczką Teatru 
Lalek „Pleciuga”. W maju 2010 roku odbyła się w Pleciu-
dze premiera spektaklu na podstawie jej sztuki „Tańcząca 
gazela i magiczny tam-tam”. Teraz zobaczymy jej nową 
sztukę: „Paskuda i Maruda” w reżyserii Zbigniewa Nie-
cikowskiego i z muzyką Piotra Klimka. 
Autorka sama o sobie mówi, że jest osobą o „jednej twa-
rzy i wielu zawodach”. Żyje z niewolniczej pracy swoje-
go pióra. Pisze dla radia (uzbierało się 25 słuchowisk), 
dla teatru (18 sztuk), dla prasy (ok. 100 recenzji), dla 
wydawnictw (20 książek i kilkanaście tomów przekła-
dów z języków: bułgarskiego, angielskiego, chorwackie-
go) i dla własnej przyjemności. Szczególnie upodobała 
sobie formę mniej lub bardziej poetyckiej groteski, a jej 
ulubionym odbiorcą jest widz lub czytelnik niedorosły.
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Przedstawienie…
Jest o czarownicy, która prowadzi razem ze swoim sta-
rym przyjacielem kotem Marudą taki mały interes w le-
sie. Sprzedaje zioła. Zioła tajemnicze, baśniowe, które są 
lekiem na wszelkie zło. Czarownicy brakuje do szczęścia 
najważniejszego: pewnego dnia dochodzi ona do wniosku, 
że czas spełniać życzenia nie tylko swoich klientów, lecz 
także swoje. Wpada na dosyć pokrętny pomysł, by zmienić 
czas, wpłynąć na ten czas, pomanipulować nim i cofnąć. 
W ten sposób przywrócić sobie młodość, poprawić wygląd. 
To, niestety, nie prowadzi do niczego dobrego. 

Przesłanie…
W przedstawieniu jest szalenie aktualne. Dookoła panuje 
kult piękności. Wszystko, co młode, piękne, jest chętniej 
przyjmowane, akceptowane. Natomiast ludzie starsi, ze 
swoimi zachowaniami, przyzwyczajeniami, często nie są 
szanowani, a odsuwani na dalszy plan.

Siła tkwi w …
Miłości i solidarności, które potrafią przezwyciężyć 
wszelkie zło. To jest antidotum na złe chwile. Przekona-

Zbigniewa Niecikowskiego wypowiedzi na tematów kilka

W dorosłym 
facecie
budzi się 
chłopiec

łem się, że tak jest. Nie tylko miłość i solidarność, lecz 
także troska i myślenie o drugim człowieku powodują, 
że jest w życiu łatwiej. 

Autorka… 
Liliana Bardijewska napisała kiedyś na nasze zamówienie 
w ramach projektu ministerialnego tekst „Tańcząca gazela 
i magiczny tam-tam”. Tekst Paskudy i Marudy pojawił 
sie w wydawnictwie Centrum Sztuki Dziecka w Pozna-
niu.Tekst mi się spodobał, język i podejście do tematu. 
Poza tym wydało mi się, że przeniesienie tej baśni na 
scenę wymaga wysiłku i współpracy zespołu. Scenografa, 
choreografa, kompozytora. Współpraca kilku osób jest 
tu istotna, to z niej powstaje to, co nazywa się później 
spektaklem teatralnym.

Manipulowanie czasem… 
Kusi. Jednak to nie wyszłoby na dobre, chyba... Lepiej 
czasem nie manipulować. Trzeba tak żyć, jak jest nam to 
dane, chyba... Od początku, od pierwszych chwil, dzie-
ciństwa, pierwszych miłości, zawodów. Nie należałoby 
niczego zmieniać.

| Zbigniew Niecikowski – reżyser spektaklu „Paskuda i Maruda”, zdjęcie z próby 
  fot. Karolina Machowicz
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A może…
Gdybym jednak mógł… 
Pewnie tak, pewnie coś 
bym zmienił. Może ja-
kieś drobiazgi. Na pewno 
nie zmieniłbym tego, że 
jestem w teatrze. 

Kiedy reżyseruję…
To jest to bardzo fajne. 
Jest to chwila i powrót 
do dzieciństwa. W doro-
słym facecie coś się budzi 
z chłopca. To jest takie 
czarowanie, zabawa dźwię-
kiem, zabawa światłem. To 
są wspaniałe chwile. 
Czasem dobrze jest odejść 
od funkcji administracyj-
nych do spotkania z akto-
rami. Rozmawiać o przedstawieniu, o działaniu na scenie 
i o tym, jaki będzie końcowy kształt spektaklu. Ktoś spy-
tał, czy nie tęsknię za aktorstwem… Chętnie udostępniam 
innym twórcom tę scenę, ten teatr ze znakomitymi wa-
runkami. Lecz czasami, kiedy jest to możliwe, wracam. 
Ale to bardzo trudne, zwłaszcza że gramy spektakle dwa 
razy dziennie. Trudno jest po dwóch spektaklach wrócić za 
biurko, zapomnieć o tym, co było, wrócić na ziemię. To jest 
zupełnie inny świat, inna rzeczywistość. Trudno jest z tego 
świata scenicznego wrócić do świata biurkowego. 

Jeżeli brakuje pomysłu…
To mam wokół siebie Joannę Braun, Arka Buszko, Piotra 
Klimka, mam wspaniałych kolegów z zespołu. Jeżeli bra-
kuje pomysłu, to się po prostu mówi. Słuchajcie, nie mam 
teraz pomysłu, zastanówmy się, jakby to zrobić, żeby było 
baśniowo, żeby było wspaniale. 

Nie wyobrażam sobie …
Innej pracy. Czasami, gdy jestem zmęczony, zastanawiam 
się, czy mógłbym robić coś innego. Ale co? Co innego mógł-
bym robić? To jest mój pierwszy zawód: aktor teatru lalek. 
Cieszę się, że miałem takiego wspaniałego wychowawcę 
młodzieży, artystę lalkarza jak Jan Wilkowski. Często o nim 
myślę, zastanawiam się, co by zrobił, jak by się zachował, 
co powiedział. 

Moim ulubionym miejscem jest…
Oczywiście scena i widownia. To jest serce teatru. Zawsze 

| Edyta Niewińska-Van der Moeren w „Paskudzie i Marudzie”, 
  reż. Zbigniew Niecikowski, zdjęcie z próby 
  fot. Karolina Machowicz

kiedy przychodzą wakacje i kiedy scena nieco cichnie, po-
mimo że są warsztaty i weekendowe przedstawienia, nastaje 
czas smutniejszy. Bo nie ma widzów, bo nie ma aktorów. 
Teatr to jest miejsce, w którym cały czas powinno coś się 
dziać. Scena powinna być pełna różnych propozycji, dzia-
łań edukacyjnych. W teatrze powinno być gwarno, wesoło, 
powinni być ci, którzy są w tym teatrze najważniejsi, czyli 
dzieci. 

Violina Janiszewska 

Zbigniew Niecikowski – dyrektor naczelny i artystyczny Te-

atru Lalek „Pleciuga”. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wy-

dział Lalkarski w Białymstoku. W PLECIUDZE jako aktor od 

1 stycznia 1980, od stycznia 1991 zastępca dyrektora, a od maja 

1993 pełniący obowiązki dyrektora teatru. We wrześniu tego 

samego roku został dyrektorem naczelnym i artystycznym. 

Na swoim koncie ma wiele nagród, m.in. nagrodę zespołową 

Grand Prix XI Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu 

w 1983 roku za „Rzecz o Jędrzeju Wowrze” w reżyserii Bogdana 

Głuszczaka i Jana Wilkowskiego oraz Grand Prix X Międzyna-

rodowych Toruńskich Spotkań Teatrów Lalek w październiku 

2003 roku za „Co się dzieje z modlitwami niegrzecznych dzieci” 

w reżyserii Anny Augustynowicz.
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Violina Janiszewska: Otrzymuje Pani scenariusz. Co 
Panią inspiruje, kiedy rozpoczyna się realizacja pro-
jektu. Tekst, aktorzy, przestrzeń?
Joanna Braun: Najpierw inspiruje mnie oczywiście tekst, 
później to wszystko, co wyniknie z rozmów z reżyserem. 
Rozmawiamy o tym, jak widzimy otwór, co można przekazać 
publiczności i jak, by było to mądre, piękne i sprawiedliwe, 
i dodatkowo jeszcze pożyteczne. 

Przygotowuje Pani w tej chwili scenografię i kostiumy 
do spektaklu „Paskuda i Maruda”.
Szycie kostiumów to długi proces. Kiedy reżyser pozna mój 
pomysł, kiedy się porozumiemy, dogadamy i zgodnie zaak-
ceptujemy projekty, cała praca przenosi się do pracowni. 
To właśnie w pracowniach spędzam najwięcej czasu z kraw-
cowymi, stolarzami, ślusarzami i nie ma znaczenia, czy jest 
to teatr lalkowy, a spotkałam się z określeniem teatr żywio-
łu plastycznego, czy teatr dramatyczny. Ja nie robię sztuki 
własnymi rękami. Papier jest cierpliwy i wiele wytrzymuje. 
Jednak to, co robię na etapie projektów, uzyskuje trzeci wy-
miar dzięki umiejętnościom, kompetencjom i dobrej woli 
pracowników pracowni. 

Mam to 
na twardym 
dysku 
Z Joanną Braun 
o nieustającej pasji tworzenia 
rozmawia Violina Janiszewska

| Joanna Braun – autorka scenografii do spektaklu „Paskuda i Maruda”, 
  reż. Zbigniew Niecikowski, zdjęcie z próby spektaklu 
  fot. Karolina Machowicz
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Można pracować także bez projektów. Skupić się na oma-
wianiu różnych wzorów, podeprzeć zdjęciami robionymi na 
ulicy, zdjęciami z prasy. Zależy, jaki jest cel naszej pracy, jak 
blisko rzeczywistość jest tego, co robimy w teatrze. Rysunki 
techniczne są pomocne, ale to, co wyznacza właściwy kie-
runek, to moment, kiedy można usiąść na pustej widowni 
i przyjrzeć się, czym tę przestrzeń można zapełnić. Muszę 
też wcześniej spotkać aktorów i ustalić, w którą iść stronę, 
żeby spotkać postaci danego spektaklu. 

I coraz bliżej premiera…
Tak, w ten sposób powoli dochodzimy do prób generalnych. 
Aktorzy mierzą kostiumy. Scenografia pojawia się na scenie 
i wtedy to jest właśnie ten moment, gdy przechodzę na tę 
drugą stronę. Dzieje się to jednak nie wcześniej niż kilka 
dni przed premierą. 

Obserwuje Pani to, co dzieje się poza teatrem? Wy-
biera to, co może się przydać, co można wykorzystać?
Obserwuję wszystko to, co się dzieje wokół mnie, mam to 
na twardym dysku. 

Jakie lalki Pani lubi?
Lubię lalki, które są dobrze zrobione. Lubię, gdy pracow-
nicy, którzy je wykonują, dodadzą coś ze swojej wiedzy, 
ze swojego oczarowania. To lubię. Mam oczywiście swoje 
upodobania i kierunek, który drążę. 

Czy lalki się powtarzają?
Słyszałam, że niektórzy tak pracują. Że jest szufladka „księż-
niczki”, szufladka „smoki”… Ale to nie dla mnie, staram się, 
żeby w moich lalkach nie było powtarzalności. Nawet jeśli 
robię ten sam temat, to robię zupełnie inne rzeczy. Zdarzy-
ło mi się w tym sezonie robić „Proces”, który robiłam ileś 
lat temu, jednak teraz to był zupełnie inny spektakl. Bo ja 
jestem inna, reżyser jest inny, teatr inny i inny świat wokół 
nas. Każdy, ten swój świat wnosił w temat Kafki. 

Bez czego nie ma lalki?
Lalka powinna mieć swoją animę, duszę. Aktor – animator 
jest od tego, żeby nam ją ukazać.

Scenariusz, reżyser, Pani pomysł, aktor i pracownie,  
na końcu dochodzi widz. Czy wtedy można jeszcze 
coś zmienić? 
Można i zmienia się. Bywają krytycy, którzy są takim bufo-
rem pomiędzy widzami i twórcami, którzy wychwytują to, 
o czym my nie myślimy, i w pozytywach, i w negatywach. 
Bardzo uważnie czytam te opinie. Łańcuszek nie kończy się 
na publiczności. Jeszcze jest odbiór kogoś, kto teatr zna od 
innej strony i kto pomaga publiczności zobaczyć to, co jest 
być może zbyt głęboko ukryte, lub w inny sposób nieczytelne.  

Czy bywa Pani na premierach?
Oczywiście, jestem na premierach. To, co robię, robię 
przecież także dla siebie, dla swoich znajomych, ale przede 
wszystkim dla publiczności. Na premierach widzę, jak od-
bierana jest moja praca. Emocje nie są już tak wielkie, jak 
wtedy, kiedy debiutowałam, ale są. Jak jest żywy teatr, to 
wszystko jest możliwe. Molier umarł na scenie. 

Jak podoba się Pani w nowej Pleciudze?
Nowy teatr jest wspaniały. Poza tym jeżdżę jednak sporo 
i mam porównanie. Są tu komfortowe warunki do pracy 
i pracownia jest znakomita, bo ludzie są odpowiedzialni, 
kompetentni, z inicjatywą, i można tylko marzyć o takich 
pracownikach i takim teatrze. 

Praca Panią fascynuje?
Tak. Gdyby mnie to męczyło, to pewnie robiłabym co in-
nego. Cieszy mnie nadal i tak samo. Wszystko zależy oczy-
wiście od układów ludzkich i to jest największy probierz 
sukcesu. To, co z tego zostaje, na ile udało mi się znaleźć 
kontakt z ludźmi, z którymi pracowałam. To jest ważne 
w ostatecznym rozrachunku, zanim pojedzie się do następ-
nego teatru. 

| Joanna Braun – autorka scenografii do spektaklu „Paskuda i Maruda”, 
  reż. Zbigniew Niecikowski, zdjęcie z próby spektaklu 
  fot. Karolina Machowicz



15

Nr 1 (36) 2012 premiera

Jabłoneczka

Tekst:
wg K. Czernego 
w tłumaczeniu Jerzego Zaborowskiego

adaptacja i piosenki:
Jan Wilkowski

reżyseria:
Laura Słabińska

Scenografia:
Mikołaj Malesza

Muzyka:
Hubert Połoniewicz

obsada:
Marta Łągiewka
Zbigniew Wilczyński
Przemysław Żychowski

Premiera   28 stycznia   2012

| Marta Łągiewka podczas próby spektaklu „Jabłoneczka”, 
  reż. Laura Słabińska
  fot. Karolina Machowicz
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Mówi się o nim jako legendzie sztuki teatralnej i „wielkim magu 
teatru”… To postać niezwykła w historii polskiego teatru lalek 
– aktor, reżyser, dyrektor teatru, dramaturg, twórca programów 
telewizyjnych dla dzieci oraz autor sztuk dla najmłodszych. Był 
nauczycielem wielu pokoleń lalkarzy, jednym z założycieli i wie-
loletnim rektorem białostockiego Wydziału Lalkarskiego Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (dziś Akade-
mii Teatralnej) 
Urodził się w 1921 roku w Warszawie. Był żołnierzem AK. Ukoń-
czył Stołeczną Państwową Szkołę Dramatyczną Teatru Lalek. Po 
wojnie jako aktor pracował w warszawskim teatrze lalek Niebie-
skie Migdały. W 1950 roku upaństwowiono Niebieskie Migda-
ły, odtąd funkcjonował Państwowy Teatr „Lalka”, który Wilkow-
ski prowadził przez kolejne dwadzieścia lat wraz z inną legendą 
polskiego lalkarstwa – Adamem Kilianem. Obaj uczynili z Lal-
ki scenę eksperymentalną, teatr formy i wyobraźni plastycznej. 

Skonfrontowali na scenie lalkę i aktora.
– Dziecko jest istotą rozumną. Styka się ze wszystkim złem i do-
brem świata nie dopiero po przekroczeniu określonej przez peda-
gogów granicy wieku, ale zawsze, stale, od pierwszego momentu 
budzenia się świadomości – twierdził Wilkowski. 
Współpracował z TVP oraz teatrami lalkowymi w Polsce i za 
granicą. W latach 1975–1981 kierował białostockim Wydzia-
łem Lalkarskim PWST, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego 
Zarządu Sekcji Teatrów Lalek SPATiF-u i ZASP-u. Dwukrotnie 
otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla 
dzieci i młodzieży oraz Nagrodę Ministra Kultury. Reżyserował 
spektakle w teatrach i w telewizji. Uprawiał publicystykę teatral-
ną dla dzieci, był współtwórcą dziecięcych widowisk lalkowych. 
Zmarł 28 grudnia 1997 roku po długotrwałej chorobie w wie-
ku 76 lat. Dzisiaj Jan Wilkowski jest patronem teatru szkolnego 
białostockiej Akademii Teatralnej.

Jan Wilkowski

Wielki 
mag 
teatru

Pewnego dnia na leśnej polanie wyrosło z ziemi małe drzewko owocowe – jabłoneczka. Mieszkańcy 
lasu – lis, jeż, dzięcioł, kret – przyglądali się jej z zaciekawieniem. Z czasem zaczęli przyjaźnić się ze 
swoją niezwykłą towarzyszką. Przeganiali atakujące ją szkodniki, dotrzymywali jej towarzystwa, cze-
kali na pierwsze jabłka.

| Jan Wilkowski. Zdjęcie  z książki Piotra Damulewicza pt. „SPOWIEDŹ W DREWNIE,  
  czyli rzecz o Janie Wilkowskim”, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza 
  w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Białystok 2002 
  fot. Piotr Sawicki (junior)
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Violina Janiszewska: Dlaczego wybrałaś Szczecin na reali-
zację swojego dyplomowego spektaklu?
Laura Słabińska: Nie mam pojęcia dlaczego. Tak jakoś po 
prostu wyszło. Przyszedł mi do głowy Szczecin i właśnie tu 
jestem. Kończę właśnie Warszawską Akademię Teatralną 
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Wybrałam „Ja-
błoneczkę” Jana Wilkowskiego na swój spektakl dyplomowy, 
przedstawiłam promotorowi pomysł na realizację tego przed-
stawienia i on to zatwierdził, ale „Jabłoneczka” chodziła za 
mną już od dawna. Kilka lat siedzi we mnie ten temat. Kiedyś 
w połowie studiów mieliśmy takie seminarium reżyserskie 
i tematem była twórczość Jana Wilkowskiego. Wybrałam „Ja-
błoneczkę” i od tamtej pory miałam pięć różnych pomysłów 
na jej zrealizowanie. Ten spektakl to także mój hołd złożo-
ny Janowi Wilkowskiemu, ponieważ jest to dla mnie bardzo 
ważny artysta i postać. 

Ten spektakl… Jest taki, jak dawne bajki w czarno-bia-
łym telewizorze. 
Tak, to prawda. Tak właśnie miało być. Ja jestem sama nieco 
anachroniczna. Chciałam, aby to przedstawienie było trochę jak 
dobranocka z mojego dzieciństwa. Nie wiem, jakie będą kolejne 
moje prace, ale tego tekstu nie powinno się chyba na siłę uwspół-
cześniać. Mam nadzieję, że dzieci poczują ten nieco inny świat. 
Nie wszystko musi być takie, jak obrazki w telewizji. 

Ukłon z przymrużeniem oka
Z Laurą Słabińską, reżyserką „Jabłoneczki”, rozmawia Violina Janiszewska

Nie zabrakło też w przedstawieniu odrobiny rubaszności
To jest wszystko trochę z przymrużeniem oka. Jest to ukłon 
w stronę Wilkowskiego, ale jest to też takie oczko puszczone 
do widza. 

Aktorom towarzyszy bardzo intrygująca muzyka.
Muzyka w spektaklu zrobiona jest przez Huberta Połoniewi-
cza. To artysta, który robi muzykę do spektakli, gra na żywo 
w spektaklach, gra w różnych zespołach, potrafi także zbudo-
wać instrumenty.

Wyraźnie słychać tam jakieś orientalne instrumenty.
Chodzi ci chyba o esraj [czyt. es racz]. To instrument, który 
pochodzi z Indii. Przypomina sitar. Są też wykorzystane gita-
ry, kontrabas, no i aktorzy na żywo grają na różnych instru-
mentach. 

Jesteś zadowolona z obsady aktorskiej?
Oczywiście! Co prawda, po przedstawieniu scenariusza to dy-
rektor zaproponował mi aktorów do współpracy, ale tak się aku-
rat złożyło, że jego propozycje były identyczne z moimi plana-
mi. Przemka Żychowskiego poznałam już wcześniej, a Martę 
Łągiewkę także widziałam we wcześniejszym spektaklu i jest 
jeszcze Zbyszek Wilczyński. Bardzo dobrze mi się z nim pracu-
je. Doskonale się rozumiemy.

| Laura Słabińska –  reżyserka spektaklu „Jabłoneczka”, 
  w tle Mikołaj Malesza – scenograf, zdjęcie z próby
  fot. Karolina Machowicz
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Spektakle, które widziałaś, i które zaparły ci dech 
w piersiach?
Ogromne wrażenie na mnie zrobił „Faust” Fogla i Bagińskiego. 
Widziałam to w Niemczech. Jestem zafascynowana twórczością 
Pawła Aignera. Wszystkie jego spektakle, które widziałam, za-
chwyciły mnie. Ostatnio zrobił na mnie wrażenie także „Jano-
sik” Łukasza Kosa. 

A czym chciałabyś się teraz zająć. 
Jestem zakochana w Gombrowiczu. Chciałabym zrobić spek-
takl na podstawie Gombrowicza, ale z lalkami. Lalki są dla mnie 
bardzo ważne. Fascynuje mnie taki teatr dużo bardziej niż teatr 
dramatyczny. W szkole przez prawie dwa, trzy lata pracujemy 

z lalkami. Uczymy się animacji. Teraz wiem, czego mogę ocze-
kiwać od aktorów w pracy z lalką. 

Masz jakieś inne pasje poza teatrem?
Robię wiele różnych rzeczy. Jestem fryzjerką, klawiszowcem, 
bębniarzem i wokalistką. Najbliżej mi do reggae. Nie mam, nie-
stety, czasu na wszystko. 

Rozpoczynasz dopiero swoje zawodowe życie. Ukończona 
szkoła. Czy chciałabyś pracować w Pleciudze?
Tu jest wspaniała atmosfera. Bardzo chciałabym jeszcze tu coś 
zrobić. 

| Laura Słabińska –reżyserka spektaklu „Jabłoneczka”
  fot. Karolina Machowicz
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Hubert Połoniewicz – muzyk związany ze sceną folkową. Członek takich ze-
społów jak Yerba Mater, Gadająca Tykwa czy Lechistan. Uczestnik licznych pro-
jektów muzycznych. Twórca i odtwórca muzyki do przedstawień teatralnych, 
m.in. w Teatrze Roma i OPT Gardzienice. Specjalizuje się w muzyce hinduskiej 
i tureckiej. Gra głównie na instrumentach perkusyjnych oraz fletach ney. Twór-
ca muzyki do spektaklu „Jabłoneczka” w reż. Laury Słabińskiej.

Mikołaj Malesza – malarz i scenograf, absolwent 
ASP w Warszawie. Twórca około trzydziestu indywi-
dualnych wystaw malarstwa. Uczestnik  wielu wy-
staw malarstwa polskiego w kraju i za granicą, m.in. 
w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Anglii. Autor 
kilkudziesięciu scenografii oraz laureat prestiżo-
wych nagród. Otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” Mi-
nistra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.
Autor scenografii do 
spektaklu „ Jabłoneczka” 
w reż. Laury Słabińskiej. 

Marta Łągiewka – pochodzi ze Szczecina. Ukończyła wrocławski Wy-
dział Lalkarski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. 
Debiutowała w spektaklu „Dekameron” w reż. Tatiany Malinowskiej-
-Tyszkiewicz w Teatrze Polskim w Szczecinie. W Pleciudze od 2005 
roku. Zagrała m.in. w spektaklach: „Dzikie ŁABĘDZIEci” w reż. Mar-
ka Ciunela, „O Rycerzu Pryszczycerzu” w reż. Dariusza Kamińskie-
go, „Kopciuszek” w reż. Valdisa Pavlovskisa, „Maleńki Król Grudzień” 
w reż. Ireneusza Maciejewskiego, „Tańcząca gazela i magiczny tam-
-tam” w reż. Zbigniewa Niecikowskiego. Współpracowała z Teatrem 
Lalki i Aktora w Opolu i Teatrem Polskim 
w Szczecinie. 

Przemysław Żychowski – absolwent wy-
działu lalkarskiego PWST we Wrocławiu. 
W Teatrze Lalek „Pleciuga” pracuje od 1992 
roku. Ostatnio zagrał m.in. w spektaklach 
„Tymoteusz wśród kwiatów” w reż. Zbignie-
wa Niecikowskiego, „Słoń” w reż. Dariusza 
Kamińskiego, „Pippi Pończoszanka” w reż. 
Konrada Dworakowskiwgo, ‚Jabłoneczka” 
w reż. Laury Słabińskej.

| fot. Karolina Machowicz

| fot. Piotr Wiernikowski

Zbigniew Wilczyński – aktor Teatru Lalek „Pleciuga” od 
1967 roku. Występował w bardzo wielu przedstawie-
niach, m.in. „Jak się bawić, to się bawić” Jelisejewa, „O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku” Kownac-
kiej, „Pippi Pończoszance” w reż. Konrada Dworakowskiego i ostatnio w „Trzech bajkach o smoku” w reż. 
Dariusza Kamińskiego. Otrzymał m.in. nagrodę Bursztynowy Pierścień za rolę Kota w „Białej bajce” Petrowa.

| fot. Karolina Machowicz

| fot. Karolina Machowicz
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Szekeniuk

reżyseria:
Agata Biziuk

scenografia i multimedia:
Maciej Mizgalski

muzyka:
Borys Sawaszkiewicz i Karol Majtas

występuje:
Rafał Hajdukiewicz

Premiera 7 stycznia 2012 

SCENA DLA DOROSŁYCH

| Rafał Hajdukiewicz,w  „Szczurze”, reż. Agata Biziuk, zdjęcie z próby 
  fot. Przemysław Pielecki



22

Nr 1 (36) 2012premiera
SCENA DLA DOROSŁYCH

Z Agatą Biziuk – reżyserką i dramatopisarką, zało-
życielką Nieformalnej Grupy Avis, absolwentką re-
żyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwe-
rowicza w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej 
w Białymstoku rozmawia Janusz Janiszewski

Janusz Janiszewski: Ostatnio zrealizowała Pani w Te-
atrze Lalek „Pleciuga” monodram na podstawie tekstu 
niejakiego Szekeniuka. Kim jest autor tekstu „Szczur, 
czyli wyścig po koju”?
Agata Biziuk: Autor podobnie do osób tworzących ten pro-
jekt jest osobowością poszukującą nowych form wyrazu dla 
własnych emocji i myśli. Respektując prośbę autora, nie mogę 
jednak ujawnić jego danych personalnych. Mogę podpowie-
dzieć – utalentowana niebanalna barwna postać.

Co było inspiracją do podjęcia pracy nad tym spekta-
klem, tekst Szekeniuka czy może najpierw aktor Rafał 
Hajdukiewicz i chęć zrealizowania z nim przedsięwzię-
cia teatralnego. 
Z Rafałem znam się jeszcze od studiów. Zawsze obiecywali-
śmy sobie współpracę, jednak wcześniej nie była ona możli-
wa ze względu na zobowiązania i moje projekty rozsiane po 
całej Polsce. By stworzyć ten spektakl, musieliśmy rok wcze-
śniej przysiąść i uzgodnić tzw. kalendarz. Inspiracją, jak zwy-

Wciąż dziwić się i odkrywać

kle bywa w podobnych projektach, była otaczająca nas rze-
czywistość.
 
Jak Pani sama – jako reżyserka – ocenia realizację tek-
stu Szekeniuka na scenie Pleciugi? W recenzjach zwra-
cano uwagę na mocną stronę aktorstwa Hajdukiewi-
cza, słabszym ogniwem monodramu był jednak tekst, 
który czasami raził pretensjonalnością i dłużyznami. 
Jestem bardzo zadowolona z tej realizacji. Tekst Szekeniuka 
nie jest łatwy, przynależy konstrukcyjnie do tzw. nowomowy, 
zazwyczaj gdy publiczność styka się z nową formą wyrazu, 
budzi ona sprzeczne uczucia. Nie jest wyzwaniem poruszać 
się po bezpiecznym gruncie, a odkrywać nowe rejony. Mnie 
ten tekst fascynuję, trzeba uważnie wsłuchać się w jego kon-
strukcję, by wyłapać sensy, nie chodzi o samą historię, jest on 
skonstruowany jak wiersz – chodzi o metaforę.

Wiemy, że twórcze zainteresowania teatrem skłoniły Pa-
nią do założenia Nieformalnej Grupy Avis. Czym jest dla 
Pani ta formacja, czy korzysta Pani z jej doświadczeń 
w swojej pracy scenicznej?
Nieformalna Grupa Avis jest moją formacją macierzystą, 
czymś, co jest dla mnie niezbędne do funkcjonowania. Oczy-
wiście że korzystam z jej doświadczeń w pracy scenicznej. 
Razem z Agnieszką Makowską, z którą tworzymy trzon ze-
społu, wciąż poszukujemy nowych bodźców w pracy i udaję 
nam się na razie wciąż dziwić się i odkrywać. 

| Rafał Hajdukiewicz w „Szczurze”, reż. Agata Biziuk, zdjęcie z próby 
  fot. Przemysław Pielecki

| Agata Biziuk, autorka i reżyser spektaklu „Szczur”
  fot. Przemysław Pielecki
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 Cześć. Możemy porozmawiać 
o „Szczurze”?

 OK

 ???

 Teraz?

 O! To może teraz faktycznie. 
A szybko piszesz? No teraz. Teraz.  
To pytam. 
Jak się przeskakuje z bajki do takiego 
tekstu, spektaklu, w którym  zimno, 
wyrachowanie i zbrodnia wręcz?

 Ciężko i wiele to kosztuje.

 Co to znaczy? Koncentracja? 
Jakiś trening specjalny? 

 Koncentracja zawsze jest 
potrzebna. Nawet przy krojeniu 
chleba. 

 Skoro to trudne, to po co w ogóle? 
Halo! Proszę o wyłączność teraz!

 Jestem. Jestem. 

 Co w tym przyjemnego? 
I co myślisz o samym tekście 
Szekeniuka?

 Pytania po kolei.

 Ten tekst  Szekeniuka… 
Wydaje się taki jednowymiarowy…

 To twoje zdanie.

 Tak, tak. Moje jako widza. 

 No i to się liczy. Weźmiesz z tego 
to, co uznasz za ważne i przydatne
Tyle. Chyba o to chodzi. 
Szukasz drugiego dna?

 Tak. Szukam niedopowiedzeń. 
Zagadek. 
Szukam, problemu, żeby myśleć. 
Albo tekst jest taki sobie…

Z Rafałem Hajdukiewiczem rozmawia Violina Janiszewska

Albo takie jest założenie, 
aby był prosty, 
momentami prostacki, zimny
i bez drugiego dna,

 Nie wiem, czy zauważyłaś, ale to jest 
tekst o rzeczywistości. 
Gdzie w życiu masz drugie dno?

 No, ale w teatrze…

 Problem polega na tym, że każdy 
może tak ocenić i tak powiedzieć: 
ten tekst nic nie wnosi.

 Czyli sądzisz, że tekst jest tak 
skomponowany rozmyślnie?

 Trzeba autora pytać o takie rzeczy. 
Ja nie uważam, aby tekst był płaski. 

 ?

 Porusza problemy. 

 Yhm

 O których ludzie powiedzą, że tak 
właśnie jest i co?

 I stał się intrygujący tam, gdzie
się nie spodziewałam…

  A odpowiedź brzmi… I nic. 
Bo nikt nic z tym nie robi.

  Ale kto i co ma robić? 

  Wiele osób mi mówiło, że ten tekst 
nic nie wnosi. 
Że mówi o tym wszystkim,
o czym już wiemy. 

 Zastanawiam się nad tym.

 Przyjmują, że tak musi być i niczego 
już nie można zmienić.

 Wiesz, jeżeli to jest zamierzone, 
to wyścig szczurów staje się bardzo
wyraźny. 

  Problem jest więc nieważny i błahy.

  Pusty, płaski…

  Rozmowa do autoryzacji!

  OK

  Jakaś refleksja?

 Sama praca z Agatą była bardzo
rozwijająca. 

  Widzisz, miałam o to spytać… Czego
się nauczyłeś?

  Samodyscypliny. Wiary w siebie. 

  Wiary? Wysiłek, praca, nagroda?

  Tak, wiary we własne siły. Jaka 
nagroda?

  No ta wiara we własne siły jest 
nagrodą. Pomyśleć sobie, że się 
udało coś zrealizować. 
Znakomite uczucie. Czy nie?

 No ba! Satysfakcja z przebytej drogi, 
z procesu pracy. 

 W pierwszej naszej rozmowie 
mówiłeś, że interesuje cię taki 
właśnie teatr.

 Tak, cenię teatr, w którym można coś
powiedzieć, wyrazić siebie, coś 
ważnego przekazać. Teatr to nie tylko
rozrywka. 

 Wyraziłeś siebie? To brzmi 
górnolotnie. Czy mogę spuentować
tak, że był fajny projekt, rzetelna 
praca i ogromna satysfakcja? 

 Puenta należy do Ciebie.

Nocą o „Szczurze”. Spotkanie na facebooku 

SCENA DLA DOROSŁYCH
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Wiele za uszami 
Szczur... małe zwierzę wzbudzające strach i odrazę u wielu 
z nas. Bywa jednak tak, że staje się ulubionym pupilem do-
mowników, gdy tylko trafi pod dach ich domu.

Monika Wiśniewska 

„Szczur” to spektakl dla dorosłych grany w Teatrze Lalek „Pleciuga”. To sztuka jednego 
aktora. Jednak Rafał Hajdukiewicz świetnie odnajduje się w „ciele” każdej granej przez 
niego postaci. Wchodząc też w interakcję z widownią, wciąga widza w swój świat. Kre-
owani przez niego bohaterowie są wyraźni, wyraźnie też widać między tymi postaciami 
różnicę (mimo że gra je ten sam aktor). Dwie najważniejsze to Kandydat nr 1 i Kandy-
dat nr 2. Pierwszy bawi widza, drugi nieco przeraża, a raczej budzi odrazę. Pierwszy to 
człowiek „nieutrudniający” sobie życia. Liczy się tu i teraz. Sam przyznaje, że poglądów 
nie ma. Drugi, już z racji wykonywanego zawodu (polityk), nie budzi sympatii widza. 
Poglądów ma wiele, wiele ma też za uszami. Obaj opowiadają o tym, jak żyją. O tym, 
kim są. Widz w trakcie sztuki jest wprowadzany w aleje humoru, by za chwilę skręcić 
w ulice odrazy, a potem wpaść na ścieżkę refleksji. Bo to jest to, co w tej sztuce znajdzie-
my. Nie tylko dobrą zabawę, świetne poczucie humoru, lecz także poglądy, z którymi od-
biorca zapewne się nie zgodzi. Jednak w pewnym momencie sztuka zatacza krąg. Kiedy 
widz czuje się już „bezpiecznie”, stara się przewidzieć, co będzie dalej... Nagle musi wy-
kazać się refleksem. Czarne już nie jest czarne, a białe straciło swą biel... Jak to możliwe? 

Rafał Hajdukiewicz – absolwent Akademii im. Aleksandra Zelwerowicza w Warsza-
wie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku (2009). W Pleciudze od kwietnia 2009. 
Debiutował w spektaklu Marka Ciunela „Alicja w fabryce czarów”. Gra w spekta-
klach dla dzieci i na scenie dla dorosłych.

SCENA DLA DOROSŁYCH

| Rafał Hajdukiewicz w „Szczurze”, reż. Agata Biziuk, zdjęcie z próby 
  fot. Przemysław Pielecki
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Mały Kontrapunkt – dużo radości

Martyna Głowacka

Już po raz drugi w ramach Przeglądu Teatrów Małych Form 
KONTRAPUNKT odbędzie się Mały Kontrapunkt – festiwal 
teatralny skierowany specjalnie do najnajmłodszych, najmłod-
szych i młodych widzów oraz ich rodziców. W programie te-
gorocznej edycji, przypadającej na 13–15 kwietnia, znalazły się 
spektakle, koncerty oraz warsztaty. Na scenach Teatru Lalek 
„Pleciuga”, Teatru Współczesnego oraz w namiotach rozstawio-
nych koło Pleciugi zaprezentują się artyści z Norwegii, Danii, 
Finlandii, Szwecji, Islandii i Polski. Tak jak rok temu, projekt 
otrzymał dofinansowanie Nordic Culture Fund, dzięki czemu 
udało się zbudować bogaty i zróżnicowany program z propozy-
cjami dla różnych grup wiekowych.

Trzynastego kwietnia islandzka grupa muzyczna Retro Stef- 
son otworzy festiwal żywiołowym koncertem. Młodzi muzycy 

są już znani w Islandii oraz Europie, ale do Polski przyjadą po raz 
pierwszy. W 2010 roku wydali album pt. „Kimbabwe”, którego 
sprzedaż przekroczyła 2000 egzemplarzy. Kimbabwe to nazwa 
wymyślonej wyspy leżącej na południe od Angoli i na północ 
od Islandii. Jest to miejsce, gdzie wszystko miesza się ze sobą 
w dziwny, lecz ciekawy sposób. Odwiedzając Kimbabwe, nie 
można opanować ruchu bioder. Muzyka na wyspie jest radosna 
i hipnotyzująca. Sprawia, że nie chce się opuszczać tego miejsca.
Podobnie jest z Małym Kontrapunktem. Festiwal dla dzieci cie-
szył się w zeszłym roku dużym zainteresowaniem. Mali widzo-
wie oglądali nordyckie i polskie przedstawienia z wymalowa-
nym na twarzach podziwem, zafascynowani. Na kulturalnej 
mapie Szczecina Mały Kontrapunkt to wyspa, na której dzieci 
mogą cieszyć się kilkoma dniami wydarzeń zaplanowanych tyl-
ko dla nich. Nic dziwnego, że nie chcą jej opuszczać.

Sponsorzy:

| Einar Stray / Norwegia 
  fot. Tommy Arnesen

| Pinkunoizu / Dania
  fot. Hanne Hvattum

| Minna Krook / Szwecja 
  fot. BenjaminVnuk

| VEKKULIKETTU / Finlandia  
  fot. Anna-LiisaTarvainen

Nr 1 (36) 2012
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piątek 13 kwietnia
19.00 Retro Stefson (koncert), Islandia [TL 
Pleciuga, duża scena] 

sobota 14 kwietnia
11.00 Na arce o ósmej (spektakl od 7 lat), 
Teatr Współczesny [Teatr Współczesny]
11.30 Warsztaty piekarnicze Asprodu [TL 
Pleciuga]
11.30 Warsztaty plastyczne [TL Pleciuga – 
namioty]
11.30 Retro Stefson (warsztaty muzyczne), 
Islandia [TL Pleciuga, sala edukacyjna]
12.00, 13.30 i 15.00 Morska przygoda 
Mattiego (spektakl od 3 do 12 lat), Teatteri 
Vekkulikettu, Finlandia [TL Pleciuga, sala 
kameralna]
15.45 MyFikcja & Prywatny obrzęd (spektakl 
taneczny – dla dzieci od 10 lat), Panta Rei 
Danseteater, Norwegia [TL Pleciuga, duża 
scena]
19.00 Einar Stray (koncert), Norwegia [Teatr 
Kana] 

niedziela 15 kwietnia
11.30 Warsztaty piekarnicze Asprodu [TL 
Pleciuga]
11.30 Warsztaty plastyczne [TL Pleciuga – 
namioty]
11.00 Zuzu i Lulu (spektakl dla maluchów 
do 5 lat), Teatr Lalek „Pleciuga” [TL Pleciu-
ga, scena kameralna]
11.00, 12.30 i 14.00 Cześć, maluszku (dzia-
łanie artystyczne – najnaje od 6 do 18 mie-
sięcy), Minna Krook, Szwecja [TL Pleciuga, 
sala prób]
16.00 Drzwi – dwoje klaunów w tarapatach 
(spektakl od 3 lat), Dance Theatre Hurjaru-
uth, Finlandia [Teatr Współczesny] 
17.00 Jabłoneczka (spektakl od 4 lat), Teatr 
Lalek „Pleciuga” [TL Pleciuga, sala kame-
ralna]
19.00 Pinkunoizu (koncert), Dania [Teatr 
Kana]
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Przez dwa tygodnie (od 16 do 28 stycznia 2012) w Teatrze 
Lalek „Pleciuga” odbywały się zajęcia dla dzieci zorganizowa-
ne w ramach ferii zimowych. Tematem tegorocznych spotkań 
była poezja Danuty Wawiłow. Z ogromnego dorobku poetki 
wybrano kilkanaście wierszy, na podstawie których zbudowa-
no scenariusz do inscenizacji zatytułowanej „Rupaki”. Zajęcia 
prowadziła Grażyna Wojtczak, oprawą muzyczną zajęła się 

Joanna Orłowska, a ruchem scenicznym Katarzyna Ossow-
ska-Janeczko. Scenografię do spektaklu wykonała razem 
z dziećmi Teresa Babińska.
Pokaz kończący warsztaty odbył się w sobotę 28 stycznia, na 
zakończenie ferii. Sala była wypełniona po brzegi. Publiczność 
zachwycona prezentacją nagrodziła młodych twórców brawa-
mi na stojąco. Niektórzy ocierali łzy wzruszenia.

vj 

| Ferie zimowe w Teatrze Lalek „Pleciuga” – „Rupaki” 
  na podstawie wierszy Danuty Wawiłow  
  fot. Karolina Machowicz

| Ferie zimowe w Teatrze Lalek „Pleciuga” 
  fot. Karolina Machowicz

Czarownica jestem zła,
bardzo zła, bezdennie zła!

Cały świat mnie dobrze zna,
dobrze zna, oj, dobrze zna!

Patrzcie Państwo! 
Jak to się całą zimę zabawiali

w tej „ Pleciudze”!
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Lubicie czytać wspaniałe, emocjonujące baśnie?
Mam dla Was taką właśnie książkę, to „Król Na-
szego Lasu”, której autorką jest aktorka Teatru 
Lalek „Pleciuga” Mariola Fajak-Słomińska. 
Wszystko dzieje się w lesie, a las to tajemnicza 
kraina, której królem jest Niedźwiedź. Ponie-
waż jest on już bardzo stary, postanowił od-
dać koronę w dobre ręce. Szansę na królestwo 
otrzymują kolejno Lis, Wilk i Dzik. Niestety, po 
wielu perypetiach okazują się złymi królami. 
Pragną władzy dla własnych korzyści i myślą 
tylko o swojej wygodzie. Nadchodzi czas ko-
lejnych wyborów. Kto zostanie nowym wład-
cą? Kto zadba o mieszkańców Naszego Lasu? 
Tego na pewno dowiecie się, gdy przeczytacie 
baśń „Król Naszego Lasu”.
Do zobaczenia w teatrze i w lesie!

v.j.

| Mariola Fajak-Słomińska w czasie promocji książki „Król Naszego Lasu” 
  w Teatrze Lalek  „Pleciuga”, 3 marca 2012 
  fot. Eliza  Gruszczyńska
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Odcinek 6

OPOWIEŚĆ KROPELKA

Było cieplutko i przyjemnie… Wiaterek delikatnie muskał se-
ledynowe listki krzewów i źdźbła traw… Do tego miłego dnia 
nie pasował tylko nastrój wodnego stworka. Jego oczy były 
pełne prawdziwej rozpaczy.
– Czy można ci jakoś pomóc? – Ludwiczka zbliżyła twarz do 
swojej dłoni, na której przysiadł Kropelek.
– Nikt nie może mi pomóc… – zasępił się jeszcze bardziej.
– Opowiedz o swojej Kropelce – poprosiła dziewczynka, 
a Kropelek westchnął i powiedział:
– Szła straszna zima. Wiał lodowaty wiatr i schładzał chmu-
ry na niebie. Ja byłem jeszcze bardzo mały i siedziałem sobie 
na samym szczycie takiego obłoku. Wicher dmuchnął mocno 
i zamienił mnie w płatek śniegu… Poczułem, że umiem la-
tać! Zsunąłem się w dół i powoli opadałem coraz niżej. 
I wtedy ją zobaczyłem…
– Skąd wiedziałeś, że to właśnie ONA? – Ludwiczka 
otworzyła szeroko oczy.
– Tylko na nią spojrzałem… Jak pięknie lśniła 
w słońcu… Cała była w błyszczących kryształ-
kach… Moja Śnieżynka…
– Przecież mówiłeś, że Kropelka! – 
oburzyła się.
– Nic nie rozumiesz! 
Wtedy była Śnieżynką! – 
zdenerwował się Krope-
lek, ale zaraz zmienił ton: 
– Była taka filigranowa, mie-
niła się w słońcu… Chwyciliśmy 
się za ręce i wiedzieliśmy, że chcemy 
być razem już na zawsze. Opadali-
śmy powoli w dół, coraz niżej, 
kręcąc piruety, poddając 
się podmuchom wia-
tru i śmiejąc się ser-
decznie.
– I spadliście ra-
zem? – uśmiech-
nęła się Lu-
dwiczka.

| Mariola Fajak-Słomińska jako Zapodziewanna
  fot. Karolina Machowicz 

– Sfrunęliśmy tu, nad jezioro. Wylądowaliśmy na brzegu ła-
będziego gniazda, przytuliliśmy się do siebie i spokojnie cze-
kaliśmy na wiosnę – maluch westchnął rozmarzony. 
– A potem? Co było potem? – nie mogła się doczekać. 
– Oczywiście przyszła wiosna, jak co roku. Słońce rozpalało 
się powoli, ogrzewało powietrze, drzewa, liście i nas… Aż cał-
kiem się rozpłynęliśmy… I właśnie wtedy okazało się, że moja 
Kropelka jest nadzwyczajna, zupełnie inna od wszystkich. 
Że ma w sercu maleńki kawałek piórka… – wodny stworek 

uśmiechnął się do swoich wspomnień.
– Mów dalej – ciekawość dziewczynki stale rosła.
– Potem było coraz piękniej. Pływaliśmy w jezio-
rze, ścigaliśmy się z rybkami… Później przyleciały 

łabędzie. Lubiliśmy leżeć na liściu i podziwiać grację, 
z jaką pływają i wzbijają się do lotu… – widać było, 
że maluch uwielbia te wspomnienia.
– Miło płynie czas, kiedy ma się kogoś bliskiego – 
szepnęła milcząca dotąd Wróżka. – Wtedy zwykłe 
zajęcia wydają się nadzwyczajne i pełne radości…
– O tak! – potwierdziła Ludwiczka. – Ja na przykład 
świetnie się bawię z mamą, tatą i z moją najlepszą ko-

leżanką. I co dalej? – zwróciła się do rozma-
rzonego ludka.

– To było najpiękniejsze lato… Moja 
Kropelka tańczyła na liściu łopianu, 
a piórko w jej sercu falowało subtel-
nie, jak koronka. Wtedy przyleciał 
motyl. Usiadł na płatkach dziewan-

ny i ostrzegł nas… Nie wiedzieliśmy, 
że czyha na nas taki niebezpieczny… taki 

potężny wróg. – Kropelek zakrył oczy wod-
nymi łapkami.

– Jakiego wroga mogą mieć krople 
wody? – zdziwiła się Ludwiczka.
– No to posłuchaj… – Kropelek pod-
niósł się na jej dłoni.

Mariola Fajak-Słomińska

Tajemnice wróżki Zapodziewanny
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No, nie zastanawiać mi się tu ani chwili. 
Zwierzaki mi się pochowały po kątach, jabłka kwaśne pomieszały ze słodkimi. 

Szybko, szybko odszukajcie na obrazku 
Wróble, myszy i robaki! 

No i oczywiście policzcie dokładnie, ile jest: szarych wróbli, pomarańczowych ptaszków, 
zielonych jabłek, czerwonych jabłek, szarych myszy, żółtych robali i krecików. 

No, mi się wszystko w głowie pomieszało! 
Ile? Ile?

Ha, na wszystko mam ja ziółka!
W każdym siła jest zaklęta!
Czarodziejska nasza spółka

zawsze czynna – nawet w święta!
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bierzcie kredki i mazaki. 

Kolorujcie i rysujcie
piękny świat mi wyczarujcie 

Hi Hi Hi Hi

Mysz, lusterko, dziób pingwina
a co wiedźma w ręku trzyma?

Kto ma dobry wzrok i słuch
ten odgadnie! Trach i buch!
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„Dziecko 
tez czlowiek”

 Konkurs plastyczny 

dla dzieci, które nie przekro-

czyły dziesiątego roku życia, 

został zorganizowany przez 

Teatr Lalek „Pleciuga” i Pol-

skie Radio Szczecin. Zadanie 

polegało na stworzeniu logo 

audycji „Dziecko też człowiek”. Mali uczest-

nicy konkursu mieli przedstawić graficznie 

konkurs na logo audycji

„Dziecko też człowiek” to program dla rodziców. Można w nim znaleźć zarówno porady psychologów dziecięcych, 

jak i informacje na temat literatury i sztuki dla najmłodszych. 

Program na antenie Polskiego Radia Szczecin emitowany jest raz w tygodniu, w czwartek o 19.05. 

Audycję prowadzi Joanna Skonieczna.

własne zainteresowania albo 

to, czym interesują się kole-

żanki i koledzy. Wszystkie 

prace były niezwykle kolorowe 

i radosne. Specjalnie powoła-

ne jury wybrało jeden rysu-

nek, który od grudnia 2011 

roku funkcjonuje jako logo audycji – autorem 

zwycięskiej pracy jest Michał Kwiatkowski.

dla dzieci

rys. Michał Kwiatkowski
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Proszę, oto Wasze rysunki. 
Narysowane dzieci, które też są człowiekami… 

Ależ nie, nie, co ja mówię !
Dzieci, które też są ludźmi. 

No to przecież oczywista sprawa! 

Dziecko także jest człowiekiem
Znana to jest prawda przecież 
Tu kropeczka, tam kreseczka 

I już jest obrazek dziecka.

Ola Konarska, lat 5 i pół
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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

Edukacja Teatralna: warsztaty 
plastyczne, teatralne, muzyczne dla 
grup zorganizowanych i widzów 
indywidualnych

Bajkośnienie − co drugą sobotę wspólne 
czytanie baśni z aktorami. 

Wielcy Małym – wspólne czytanie baśni 
największych pisarzy świata. 

Lekcja teatralna − półgodzinne 
spotkanie z aktorem po spektaklu. 

Urodzinki w formie twórczych zabaw 
teatralnych. 

Cykliczne warsztaty animacji teatralnej 
dla młodzieży („Re-animacja wyobraźni”). 

Kontakt: Magdalena Bogusławska 
tel. (91) 44 55 114, 
e-mail: edukacja@pleciuga.pl
Więcej informacji na stronie 
www.pleciuga.pl
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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 Widza: tel. (91) 43 35 804 
widz@pleciuga.pl
www.pleciuga.pl

Słownik teatralny
Białego Królika
Festiwal 
Słowo „festiwal” pochodzi z łaciny: festivus  ‒ i ozna-
cza radosny, wesoły, świąteczny. To takie wydarzenie, 
na którym spotyka się wiele osób po to, by na przy-
kład słuchać muzyki, oglądać występy akrobatyczne 
albo spektakle teatralne. A dlaczego radosny? Bo takie 
spotkania zawsze są wesołe, pełne uśmiechu i zabawy. 
Tak będzie już niedługo i u nas w teatrze. Już za chwi-
lę bowiem rozpocznie się festiwal KONTRAPUNKT, 
a dla najmłodszych widzów „Mały Kontrapunkt”. Nie 
przegapcie tej okazji na wspaniałą zabawę!

Esraj
Jeśli byliście na spektaklu 
„Jabłoneczka”, to na pew-
no słyszeliście dźwięk tego 
instrumentu. Piękny, ma-
giczny i trochę buczący. 
To esraj, po polsku mó-
wimy: esracz. Instrument ten jest bardzo popularny 
w Indiach. Kiedy się słucha jego dźwięku, wtedy… Tak, 
tak, można sobie wyobrazić wiele niesamowitych rze-
czy… Górskie krajobrazy, rozgrzane pustynie albo szu-
miący ocean. Esraj ma struny, zobaczcie na obrazku, 
a muzyk pociąga po tych strunach smyczkiem i gotowe. 
Gotowe? Co też ja opowiadam, na tym instrumencie 
‒ tak jak na każdym innym ‒ trzeba umieć grać. Bycie 
muzykiem to wielka sztuka. Cieszę się, że do spektakli 
w naszym teatrze muzykę robią takie utalentowane 
osoby. Muzyka w spektaklu jest przecież niezwykle 
ważna! 

Ściskam zębiskami 
Biały Królik


