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| Zdjęcie na okładce: Projekt korczakowski „Mamy prawo do bycia sobą”
  fot. Adam Ptaszyński

Październikowe święto

Przypadający 14 października Dzień Edukacji Narodowej 
jest obchodzony w rocznicę powstania w 1773 roku pierw-
szego w Europie ministerstwa oświaty – Komisji Edukacji 
Narodowej, która zajęła się reformowaniem szkolnictwa 
w Polsce. Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 
roku, w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników teatru 
składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego świę-
ta. Wszyscy doceniamy ogromny wysiłek dydaktyczny, za-
angażowanie i poświęcenie, z jakim wypełniają Państwo 
powierzoną misję. Szczególnie dostrzegamy i doceniamy 
Wasze działania na rzecz edukacji teatralnej wychowan-
ków – naszych widzów. Serdecznie za to dziękujemy. Każdy 
dzień edukacji młodych ludzi to ogromna odpowiedzialność 
za ich przyszłość, za przyszłość naszych widzów, a Państwa 
mądrość stanowi szczególnie ważny punkt odniesienia w ich 
życiu. Dziękujemy za każdą chwilę spędzoną z nimi w szko-
le i tu w teatrze. 
Nasze szczególne podziękowania kierujemy do Pań: Haliny 
Zamiatowskiej z SP nr 46, Teresy Popow z SP nr 10, Doroty 
Krawczyk i Marii Hudeczek z SP nr 48, Beaty Ciesielczyk ze 
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO, Marzeny Ostrow-
skiej z SP nr 68, Iwony Skiby z SP nr 61, Anny Fabiańczyk 
z SP nr 11, Renaty Galwas z SP nr 3, Ewy Pietrzak, Iwony 
Pisarskiej i Anety Kucharskiej z SP nr 16, Ewy Młocickiej 
z SP nr 35, Anny Trojanowskiej z SP nr 74, Anny Luleczki 
z SP nr 47, Anny Zdobylak z SP nr 54, Beaty Strecker z SP 
nr 63, Doroty Zbisławskiej i Izabeli Oliwiak z SP nr 45, Iwo-
ny Mackiewicz z SP 51, Anny Szuflińskiej z Gimnazjum 
7 w Szczecinie oraz Anny Lintas z SP 8 (filia) w Policach.
Również gorące podziękowania adresujemy do Pań dyrek-
torek przedszkoli w Szczecinie: Aleksandry Marek z Przed-
szkola Niepublicznego „Jutrzenka” , Haliny Cydzik z Przed-
szkola Publicznego nr 51, Iwony Przybycień z Przedszkola 
Niepublicznego „Literackie”, Danuty Goralskiej z Przed-
szkola Niepublicznego Językowo-Matematycznego, Lili Mi-
zielińskiej z Przedszkola Niepublicznego „Liwena”, Moniki 
Siembidy z Przedszkola Publiczne nr 80 oraz Franciszki Za-
jąc z Przedszkola Publicznego w Kamieniu Pomorskim.

Zbigniew Niecikowski 
dyrektor naczelny i artystyczny 

Teatru Lalek „Pleciuga”

Hasła zaprezentowane na powyższych zdjęciach zostały wymyślone przez dzieci biorące udział w projekcie korczakowskim „Mamy 
prawo do bycia sobą”. Pisownia oryginalna uczestników projektu.
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Za oknem listopadowy – o dziwo – piękny, słoneczny dzień. Ale 
jak to zwykle w listopadzie, nawet złocące się liście spowite są 
mgiełką melancholii. Nie powinny zatem dziwić nasze nieco za-
dumane uśmiechy na gabitowych fotografiach, pomimo że sto-
imy na tle cudownych haseł. Cudownych – bo wymyślonych 
przez nieskrępowanych młodych ludzi, czyli przez dzieci. Dzieci, 
które w Pleciudze dowiedziały się, że mają prawo do bycia sobą. 
A my przez kilka miesięcy pozwalaliśmy im z tego prawa ko-
rzystać i realizować w rozmaitych działaniach. Mamy nadzieję, 
że dzięki projektowi korczakowskiemu przypomnieliśmy podsta-
wowe prawa dziecka także dorosłym. Zarazem mogliśmy przy-
wołać osobę Starego Doktora – postać wielką i dramatyczną, 
aczkolwiek nie tragiczną. Wydawać się może bowiem, że Janusz 
Korczak nie stał przed dylematem wyboru równorzędnych war-
tości – jego życie świadczy, że dobro drugiego człowieka, dobro 
dziecka było dla niego wartością najważniejszą i prawem naj-
wyższym. Zginął razem ze „swoimi dziećmi”, dobrowolnie szedł 
z nimi na śmierć w komorze gazowej obozu zagłady.
Przede wszystkim o projekcie korczakowskim traktuje najnow-
szy, jesienny numer „Gabita”. Także o tym, co już było… czyli 
pleciugowe premiery i działania ostatnich miesięcy. I choć każde 
z nich niosło wiele radości, to z perspektywy listopadowego dnia 
warto by się nad każdym pochylić z odrobiną zadumy. Bo w tym 
„Gabicie” skłania do tego nawet los radosnej Kropelki wróżki Za-
podziewanny.
Mamy nadzieję, że lektura jesiennego numeru „Gabita” dostar-
czy Wam – Drodzy Czytelnicy – powodów do dobrej refleksji. 
W listopadowy, nawet piękny, ale krótki dzień warto na chwi-
lę przystanąć, przysiąść, zwolnić. Pomyśleć o tym, co napraw-
dę ważne. I wierzę, że nasze pleciugowe propozycje mogą w tym 
choć trochę pomóc.

Anna Garlicka 
zastępca dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”
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To już było
13–15 kwietnia 2012
Mały Kontrapunkt.
W programie drugiej edycji festiwa-
lu teatralnego dla dzieci znalazły się 
spektakle teatrów z Norwegii, Szwecji, 
Finlandii i Polski, występy zespołów 
muzycznych z Islandii, Norwegii i Danii, 
warsztaty plastyczne Pleciugi, warsztaty 
muzyczne Retro Stefson, a także warszta-
ty piekarnicze zorganizowane przez fir-
mę Asprod. Ponadto Mały Kontrapunkt 
doczekał się własnego profilu na portalu 
społecznościowym Facebook oraz stro-
ny internetowej: www.kontrapunkt.pl/
mk_2012.

14–22 kwietnia 2012
XLVII Przegląd Teatrów Małych Form 
KONTRAPUNKT. 
GRAND PRIX, czyli WIELKĄ NAGRO-
DĘ PUBLICZNOŚCI, oraz statuetkę 
ufundowaną przez Prezydenta Miasta 
Szczecina otrzymał spektakl „Bastard!” 
DudaPaiva Company z Holandii. Głów-
ną Nagrodę Jury przyznano twórczy-
niom i wykonawczyniom spektaklu 
„CHÓR KOBIET: Magnificat” z Instytutu 
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie. Więcej informacji na www.
kontrapunkt.pl

5 maja 2012
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
na projekt plakatu do przedstawienia 
„Pinokio”. W konkursie wzięły udział 
dzieci od 4 do 12 lat. Jury: Zbigniew 
Niecikowski (przewodniczący), Irene-
usz Maciejewski i Alicja Gapińska, po 
obejrzeniu 378 prac, przyznało pierwszą 
nagrodę Joannie Jabłońskiej (9 lat). Ry-
sunek Joanny Jabłońskiej został wyko-
rzystany jako projekt plakatu do spekta-
klu „Pinokio”. Wszystkie wybrane przez 
jury prace zaprezentowano na wystawie 
towarzyszącej premierze.

31 marca 2012
W Teatrze Lalek „Pleciuga” odbył się 
III Kiermasz Książki Używanej dla 
Dzieci i Dorosłych. Zainteresowani 
mogli kupić, sprzedać lub wymienić 
używane książki, wzbogacając i uroz-
maicając w ten sposób swoje prywatne 
biblioteczki. Dla najmłodszych uczest-
ników kiermaszu przygotowano także 
wiele atrakcji.

1 czerwca 2012
W ramach obchodów Dnia Dziecka Ple-
ciuga zaprosiła dzieci (młodsze i starsze) 
wraz z opiekunami na bezpłatne zwie-
dzanie siedziby teatru.

23–24 czerwca 2012
Pierwsze Szczecińskie Spotkania z Książ-
ką dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem 
„Zabierz książkę na wakacje”, zorgani-
zowane przez serwis SzczecinCzyta.pl 
i Pleciugę, miało miejsce się w siedzibie 
naszego teatru.
Patronat medialny nad Spotkaniami 
z Książką objęli: Polskie Radio Szczecin, 
wSzczecinie.pl i Qlturka.pl, partnerami 
zaś byli: Fundacja ABC XXI – Cała Pol-
ska Czyta Dzieciom, Autonomiczna 
Akademia Aikido Jacek Wysocki, Pra-
cownia Plastyczna FINEZJA DUSZY 
i blog SzczecinDlaDzieci.net.pl.

2–15 lipca 2012
Teatralne półkolonie „Lato w Teatrze”.
Przez dwa tygodnie w Teatrze La-
lek „Pleciuga” dzieci w wieku od 10 
do 13 lat poznawały „alfabet teatru” 
pod opieką profesjonalnych artystów. 
W ramach zajęć uczestnicy przygotowa-
li spektakl „Tymoteusz wśród ptaków” 
według scenariusza Jana Wilkowskiego 
i zredagowały najnowszy numer gaze-
ty-programu „Gabicik”. Przedstawienie 
zostało wystawione w czasie wakacji (14 
i 15 lipca) oraz podczas otwarcia sezonu 
artystycznego 2012/2013 (8 września).
Dofinansowanie półkolonii teatral-
nych Teatr Lalek „Pleciuga” otrzymał 
w ramach programu „Lato w Teatrze”, 
organizowanego przez Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego.

20–25 sierpnia 2012
Warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 
od 7 do 10 lat w ramach projektu „Mamy 
prawo do bycia sobą – teatr (dla) dzieci”.
Uczestnicy warsztatów przygotowali 
przedstawienie inspirowanego powieścią 
Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierw-
szy”. Przedpremierowy pokaz odbył się 
w Ośrodku Kultury Gminy Wolin, part-
nera projektu.

1 września 2012
Prezentacja przedstawienia „Król Ma-
ciuś Pierwszy”, przygotowanego przez 

uczestników sierpniowych warsztatów 
teatralnych.

8 września 2012
Rozpoczęcie nowego sezonu artystycz-
nego Teatru Lalek „Pleciuga” na pl. Te-
atralnym 1.
Dzieci mogły wziąć udział w warsztatach 
plastycznych poświęconych stworzeniu 
własnej lalki teatralnej, w artystycznym 
malowaniu twarzy oraz w ewolucjach 
balonowych, które przygotował Klaun 
Tomi. W ramach imprezy wystąpili rów-
nież uczniowie Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. im. Tadeusza Szeligowskie-
go w Szczecinie: zespół instrumentalny 
(klarnety i fortepian) oraz zespół Art 
Band. Następnie uczestnicy spotkania 
zostali zaproszeni na przedstawienie „Ty-
moteusz wśród ptaków”, przygotowane 
przez uczestników lipcowych półkolo-
nii teatralnych „Lato w Teatrze”, oraz na 
wystawę zdjęć z sierpniowych warsz-
tatów odbywających się w „Pleciudze” 
w ramach projektu edukacyjnego 
„Mamy prawo do bycia sobą – teatr (dla) 
dzieci”. Po zakończeniu imprezy odbył 
się spektakl „Zuzu i Lulu”.

22 września 2012
Premiera spektaklu dla najmłodszych 
widzów „A ku ku” w reżyserii Marii Ja-
mińskiej. Dzieci poznają krainę barw, 
kształtów i dźwięków, w której domki, 
słońce i las pomagają poukładać po-
rozrzucane klocki. Po zaprowadzeniu 
porządków dwójka bohaterów znajduje 
wielkie jajo, którego nie można nigdzie 
dopasować. Chwilę później z jaja wyklu-
wa się mały krokodylek. Bohaterowie za-
uważają wówczas, że z kolorowych kloc-
ków można stworzyć nie tylko domki, 
las i słońce, lecz także dużego krokodyla 
– mamę, której szuka krokodyli maluch.

15 września–13 października 2012
W ramach projektu edukacyjnego 
„Mamy prawo do bycia sobą – teatr (dla) 
dzieci” Teatr Lalek „Pleciuga” przygo-
tował warsztaty, których ideą była edu-
kacja kulturalna i medialna dzieci oraz 
dorosłych, skupiona na tematyce praw 
dziecka oraz nowoczesnej pedagogiki 
zainspirowanej twórczością Janusza Kor-
czaka – pisarza i pedagoga, prekursora 
walki o prawa dziecka.

KRONIKA TEATRU LALEK „PLECIUGA” 
kwiecień – październik 2012
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„Dzieci, ja, Maciuś Pierwszy, zwracam się do was, abyście mi pomogły wprowadzić nowe prawa. Ciągle słyszymy, że 
nie wolno, albo nieładnie, albo niegrzecznie. To jest niesprawiedliwe. Dlaczego dorosłym wolno, a nam nie? Ciągle się 
na nas gniewają i krzyczą i złoszczą się. Nawet biją. Chcę, żeby dzieci miały takie same prawa jak dorośli.”

Janusz Korczak „Król Maciuś Pierwszy”

Magdalena Gardas na temat projektu „Mamy prawo do bycia sobą”

Magda Gardas: Dzieci kojarzą Janusza Korczaka przez pryzmat 
książki „Król Maciuś Pierwszy”, bo niektóre książkę czytały, nie-
które o niej słyszały, ale to rozmowa o Januszu Korczaku na po-
czątku projektu pozwoliła nam wprowadzić uczestników do dys-
kusji na temat praw, jakie mają dzieci.
I tu niespodzianka, bo nie wszystkie dzieci wiedziały o tym, że 
poza obowiązkami mają także swoje prawa. Dzieci były zasko-
czone tym, że mają PRAWO do nauki, że mają PRAWO mieć 
czas wolny czy chociażby PRAWO do życia ze swoją rodziną. 
W czasie warsztatu dziennikarskiego dzieci przeprowadzały wy-
wiady z dorosłymi osobami spotkanymi na ulicy. Przechodnie 
pytani o prawa dziecka często udzielali zabawnych odpowiedzi. 
Część twierdziła, że dzieci nie mają i nie powinny mieć żadnych 
praw. Niektórzy zarzucali dzieciom, że chciałyby mieć tylko pra-
wa i żadnych obowiązków. Na szczęście było też wiele bardzo 
przyjemnych i poważnych wypowiedzi. Mimo to wniosek jest 
taki, że dzieci są traktowane protekcjonalnie, że nie są uznawa-
ne jak dobry partner do poważnej rozmowy. 
W tym projekcie najważniejsze było to, by dzieci zrozumiały, 
że mają prawo głosu, że mogą mówić o sobie, o swoich marze-
niach, planach i problemach. Ta wolność i swoboda wypowie-
dzi bardzo dzieci cieszyła. Tak było na przykład w trakcie przy-
gotowywania spektaklu, kiedy to właśnie dzieci zmieniły nasze 
założenia dotyczące scenariusza. W spektakl zostało wplecione 
to, co na temat swoich marzeń mówili młodzi ludzie. O tym, co 
byłoby, gdyby dzieci miały władzę i królewską koronę. Spektakl 
reżyserowała Marta Łągiewka, aktorka Pleciugi. 
Projekt korczakowski, jak go roboczo nazwaliśmy, pokazał, że 
dzieci odczuwają ogromną potrzebę mówienia o tym, czego pra-

Ten projekt 
jest moim dzieckiem

gną, co jest im nieodzowne. I ważne jest, by te dziecięce głosy 
nie uciekały, lecz trafiały do ludzi dorosłych. 
Janusz Korczak to bardzo ciekawa postać, ale też smutna. Ide-
alista w trudnym świecie i na pewno nie zawsze było mu łatwo. 
To taka postać, która powinna być bliska i rodzicom, i dzieciom, 
i ludziom, którzy pracują z dziećmi. 
Czym jest dla mnie projekt korczakowski… Jest mi niezwykle 
bliski. Jest moim dzieckiem. To pomysł, o którym myślałam od 
dawna i myślałam o nim szerzej. Chciałam, żeby zrobić taki „Ple-
ciobus”, jeździć nim po małych wioskach i robić fajne zajęcia, da-
jąc w ten sposób dzieciom radość. Plany się nieco zmieniły, bo 
dopasowaliśmy wszystko do realnych możliwości, ale warszta-
ty w ramach projektu „Mamy prawo do bycia sobą” były wspa-
niałe, a wszystkie spotkania niezwykle interesujące. Myślę, że te-
atr to wymarzone miejsce do tego, by mówić o prawach dzieci.

PROJEKT

KORCZAKOWSKI

Autorki projektu korczakowskiego:
Magdalena Gardas, Martyna Głowacka

| Projekt korczakowski „Mamy prawo do bycia sobą”
  fot. Adam Ptaszyński
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Magdalena Gardas

Ideą projektu była edukacja kulturalna i medialna dzieci i doro-
słych, skupiająca się na tematyce praw dziecka oraz nowoczesnej 
pedagogice zainspirowanej twórczością Janusza Korczaka – pi-
sarza i pedagoga, prekursora walki o prawa dziecka.
Działania odbywające się w ramach projektu

WARSZTATY LETNIE
20–25 sierpnia 2012
Cykl działań edukacyjnych dla dzieci w wieku 7–10 lat, które 
w okresie letnim spędzały wakacje w mieście. Trzydziestu uczest-
ników, podzielonych na dwie grupy 15-osobowe, wzięło udział 
w warsztatach, których efektem końcowym było przygotowanie 
przedstawienia inspirowanego powieścią Janusza Korczaka „Król 
Maciuś Pierwszy”. Zajęcia były prowadzone przez aktorów i ani-
matorów współpracujących z Teatrem Lalek „Pleciuga”. Dzieci 
uczestniczyły w zajęciach aktorskich, rytmicznych, bębniarskich, 
muzycznych i plastycznych. Warsztaty zakończyły się dniem 
wyjazdowym do Ośrodka Kultury Gminy Wolin, gdzie uczest-
nicy zaprezentowali przedpremierowy pokaz przedstawienia 
oraz wzięli udział w zabawach, grach i konkursach wspólnie 
z dziećmi z Wolina. 

ROZPOCZĘCIE SEZONU
TEATRALNEGO
8 września 2012
Uroczyste otwarcie nowego sezonu artystycznego, podczas któ-
rego na terenie przy teatrze powstała „wioska dziecięca” – prze-
strzeń przyjazna rodzinom. Działania miały na celu promowanie 
wspólnego spędzania czasu z dziećmi. W otwarciu sezonu wzięli 
udział uczestnicy półkolonii oraz ich rodzice. Otwarto wystawę 
zdjęć przedstawiających portrety dzieci – uczestników warsz-
tatów letnich – w działaniach twórczych. Szczecinianie mieli 
okazję wziąć udział m.in. w zajęciach z balonoterapii, warsz-
tatach robienia lalek teatralnych. Podczas tego dnia na placu 
Teatralnym wystąpił zespół ART BAND ze Szkoły Muzycznej 
I st. w Szczecinie. 

WARSZTATY WEEKENDOWE

„Pajdokracja”
15 września 2012
Sobotnie warsztaty twórcze dla najmłodszych dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz ich rodziców przygotowane we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Oswajanie Sztuki. Podczas zajęć uczestnicy 
próbowali zobrazować za pomocą różnych zabaw plastycznych 
podstawowe kategorie egzystencjalne, takie jak „miłość” i „sza-

cunek”. Proponowane techniki miały za zadanie ułatwić zarówno 
dzieciom, jak i ich rodzicom międzypokoleniowy dialog na jeden 
z trudniejszych współcześnie tematów, dotykających każdego, 
bez względu na wiek.

„Mamy prawo do bycia sobą”
22 września 2012 (warsztaty radiowe) 
29 września 2012 (warsztaty literackie)
Warsztaty dziennikarskie przeznaczone dla młodzieży w wieku 
gimnazjalnym zostały podzielone na dwa bloki: zajęcia radio-
we i literackie. W trakcie dwóch sobotnich spotkań uczestnicy 
zapoznali się z treścią Konwencji Praw Dziecka oraz ideami Ja-
nusza Korczaka, poprzez dyskusje zgłębili temat potrzeb dzie-
ci we współczesnym świecie, nauczyli się formułować opinie 
w sposób poprawny językowo oraz w formie odpowiedniej dla 
przekazu medialnego. 
Cześć zajęć odbyła się w Polskim Radiu Szczecin – uczestnicy 
poznali tam zasady funkcjonowania redakcji oraz tworzyli ma-
teriał, który został później wyemitowany w audycji „Dziecko 
też człowiek”.
W części literackiej młodzież przeprowadziła sondę uliczną – 
jej tematem były prawa dziecka. Następnie uczestnicy warsz-
tatów pracowali nad hasłami związanymi z propagowaniem 
treści zawartych w Konwencji Praw Dziecka oraz potrzebami 
i marzeniami dzieci.

„Jak kochać dziecko”
6 października 2012
Warsztaty dla dorosłych. W trakcie zajęć uczestnicy poznali idee 
pajdocentryzmu – określonego podejścia do dziecka zainicjowa-
nego m.in. przez Janusza Korczaka. Celem warsztatów była kon-
frontacja wyobrażeń uczestników na temat tego, kim jest dziecko, 
czym jest wychowanie, z koncepcją Korczaka, zaakcentowanie 
różnorodności kulturowych i społecznych interpretacji zachowań 
dzieci oraz podwyższenie kompetencji wychowawczych.

„Prawo do samostanowienia”
13 października 2012
Prezentacja monodramu „Szczur” połączona z lekcją teatralną 
poruszającą problematykę wolności i prawa do samostanowienia 
oraz trudnych wyborów i odpowiedzialności społecznej, zainspi-
rowaną treścią monodramu. Zajęcia były przeznaczone dla lice-
alistów. Podczas spotkania młodzież zapoznała się problematyką 
praw człowieka oraz wzięła udział w różnego typu ćwiczeniach 
dotyczących wyborów, podejmowania decyzji.

Więcej informacji na temat projektu: 
www.mamyprawo.blogspot.com

„MAMY PRAWO
DO BYCIA SOBĄ” – teatr (dla) dzieci
projekt edukacyjny realizowany w Teatrze Lalek „Pleciuga”

PROJEKT

KORCZAKOWSKI
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Co możemy
odkryć…

wydarzenia

Anna Czyńska – konsultantka merytoryczna projektu,  pracownica 
Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

Janusz Korczak w swoich pismach niejednokrotnie przekony-
wał, że „dziecko ma prawo być tym, czym jest”. W Pleciudze 
uczyniono z tych słów postulat: „Mamy prawo do bycia sobą” 
– tak głosił wiążący szereg wydarzeń tytuł projektu „teatru (dla) 
dzieci”. Młodszym przypadł do gustu, starszych zmotywował do 
uważnego i aktywnego słuchania. 
O czym marzyły dzieci uczestniczące w letnich warsztatach? 
O krótszych lekcjach, dłuższych przerwach i wakacjach, 
o mniejszej liczbie zadań domowych, ogromnym i nowocze-
snym parku zabaw oraz o kilku modnych zabawkach, których 
nazw nawet nie umiem wymówić. Słowem nie wspomniały 
o locie na księżyc ani o gwiazdce z nieba – czymkolwiek, co 
świadczyłoby choć o śladzie romantycznej i opiewanej przez 
poetów naturze dziecka. Zmarnowane pokolenie obiboków 
i materialistów? Niekoniecznie. Jeśli pamiętać, że z perspektywy 
dziecka sensem życia jest spontaniczna zabawa, to dzieci kroczące 
w zorganizowanej w Wolinie manifestacji, pod sztandarem Króla 
Maciusia I, upomniały się o prawo do bycia nimi. Warto wspo-
mnieć, że przy okazji momentami fantastycznie bawiły się, nieko-
nieczne koncentrując się na zadaniu wymyślania postulatów, ale 
na przykład na przypadkowo rozpoczętym berku lub układaniu 
bukietu z polnych kwiatków. Kto tego nie rozumie, ten nigdy 
nie był dzieckiem. Kto zapomniał o tym, przypomniał sobie, 
sięgając w tym roku po choćby fragmenty dzieł Janusza Korczaka. 
O prawach dziecka i o tym wszystkim, co leży u ich podstaw, 

należy – czerpiąc z najlepszych wzorów – debatować z dziećmi, 
mając na uwadze ich szczególny, w wielu momentach odmienny 
sposób bycia. Nie chodzi tu wyłącznie o poszerzenie świadomości 
społecznej dzieciństwa, ale o pielęgnację określonych wartości, 
wspólnotowości, wzajemnej troski. Dlatego młodsi i starsi uczest-
nicy projektu ilustrowali uczucia, dzielili się nimi z najbliższymi, 
w trakcie sondy ulicznej zadawali pytania o dzieciństwo osób 
już dorosłych, zastanawiali się nad znaczeniem takich skom-
plikowanych słów, jak wolność czy demokracja, portretowali 
siebie nawzajem, wreszcie przy pomocy instruktorów, wspólnymi 
siłami stworzyli przedstawienie. Najmłodsi natomiast sugero-
wali zmiany w spektaklu, młodzi analizowali treść określonej 
sztuki w kontekście współczesnych uwarunkowań i zagrożeń, 
a ich rodzice weryfikowali własne poglądy na temat potomstwa. 
Janusz Korczak pod koniec swojego życia planował napisanie 
powieści o królu dziecięcym – Dawidzie. Czy imieniem Dawid 
chciał nawiązać do biblijnej wielkiej postaci? Tego nigdy się nie 
dowiemy. Wiemy natomiast, że przez cały pobyt w getcie Janusz 
Korczak nie tylko towarzyszył dzieciom, dbał o nie, lecz także 
je badał. Co odkrył? Co możemy my odkryć, poruszając się 
w miejscach gotowych w pełni uznać podmiotowość dziecka, 
kwestie praw dziecka i bycia sobą? 

PROJEKT

KORCZAKOWSKI

| Projekt korczakowski „Mamy prawo do bycia sobą”
  fot. Adam Ptaszyński
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scenariusz, reżyseria, scenografia:
Maria Jamińska

muzyka:
Jacek Wierzchowski

obsada:
Edyta Niewińska-Van der Moeren
Krzysztof Tarasiuk

premiera 22 września 2012
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Było jak zawsze szybko, intensywnie i co najważniejsze – róż-
norodnie. Średnia szkoła plastyczna z tkaniną artystyczną 
– unikatową w tle, studiowanie w szkole teatralnej, a po dy-
plomie na reżyserii radiowej. Potem przez wiele lat Szczecin 
otwierał przede mną bramę teatru, a także możliwość udźwię-
kowiania filmów. Najbardziej lubiłam te popularnonaukowe, 
bo mogłam się też wielu rzeczy zupełnie przypadkiem nauczyć.
Teraz jestem tu, gdzie się urodziłam, w Zakopanem. Z grani 
przez lornetkę obserwuję baraszkujące niedźwiedzie i z nie-
cierpliwością czekam na zimę, by przypiąć narty. 
To także dla mnie czas spełniania największych marzeń zwią-
zanych z podróżami (Himalaje i dotarcie do wysokości około 
6000 metrów), jak również z ratowaniem prastarych i nie-
zwykle ciekawych umiejętności rzemieślniczych ludu Podhala. 
Spotykam też przyjaciół, tych dawnych i zupełnie nowych, 
a po głowie wciąż chodzą mi bajki.

Wtulona w Tatry
Marii Jamińskiej krótka biografia

| Maria Jamińska, reżyserka spektaklu „A ku ku”
  fot. Karolina Machowicz
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Najważniejsze 
słowo świata

Rozmowa z Marią Jamińską, autorką, reżyserem i scenografem 
przedstawienia „A ku ku”, oraz aktorami Edytą Niewińską-Van der 
Moeren i Krzysztofem Tarasiukiem

Barbara Popiel: Skąd się wziął pomysł na „A ku ku!”?
Maria Jamińska: Jakiś czas temu zmarł mój przyjaciel, Witold 
Błachnio, którego nazywaliśmy „Krokodyl”. Był to niesłychanie po-
godny człowiek, wiele mu zawdzięczam. Zastanawiałam się, jak zro-
bić coś dla „Krokodyla” – i stąd się wziął krokodyl w przedstawieniu, 
to taka ukryta dedykacja. Od początku jednak zakładałam, że „A ku 
ku!” ma być spektaklem dla dzieci i śmierć mojego przyjaciela nie 
przesłoniła mi tego, on był tylko inspiracją. Wiedziałam, że musia-
ła być mama oraz skojarzenie dźwięków i kształtów.

Dlaczego uznałaś, że tak ważne jest pokazanie mamy?
MJ: Chciałam, żeby to przedstawienie nie było banalne i nie wyni-
kało tylko z poetyki zabaw z podwórka. Powinno znaleźć się w nim 
coś bardzo ważnego, co można zapamiętać, aby dzieci wyszły z ser-
cem pełnym ciepła i wiedziały, że w świecie dorosłych można się 
czuć bezpiecznie, bo my pomożemy dzieciom. Ważna jest empatia, 
przekonanie, że trzeba pomóc; my tak samo potrzebujemy mamy, 
więc małemu krokodylkowi trzeba tę mamę dać, znaleźć.

Jak się Wam pracuje we trójkę? Jak się bawicie?
MJ: Świetnie! Edyta i Krzyś to moi przyjaciele, z którymi zawsze 
miałam dobry kontakt, to chyba najbliżsi mi duchowo ludzie; dzię-
ki temu praca jest wspaniała. Bawimy się doskonale już od samego 
początku, od pierwszej próby, gdy uczyliśmy się składać krokodyla. 
Na jednej z ostatnich prób mieliśmy też już widzów – małe dzieci; 
były zachwycone spektaklem, a słowo „mama” było dla nich niesa-
mowicie czytelne.

Jakie są wasze wrażenia z gry w „A ku ku!”?
Edyta Niewińska-Van der Moeren: „A ku ku!” ma bardzo pozy-
tywny klimat. Spektakle dla Najnajów robi się zazwyczaj w małym 
gronie, mamy większy komfort w czasie prób, a dzięki Marysi pa-
nuje od początku ciepła atmosfera.

Krzysztof Tarasiuk: Ten spektakl w nas samych wzbudza radość, ra-
dość tworzenia, i wiele innych pozytywnych emocji. Nie ma tu emocji 
negatywnych, z którymi dzieci spotykają się na co dzień. „A ku ku!” 
przed tym chroni. Nie chodzi oczywiście o to, by przedstawienie było 
ochronką dla dzieci, ale tutaj się mówi o rzeczach ważnych. Mówimy 
o ważnych rzeczach, za to w prostej formie. Wszyscy, którzy widzą 
„A ku ku!” po raz pierwszy, zwracają uwagę na to, że jest ono bardzo 
proste, a wydaje mi się, że siła tkwi w prostocie – nie w przekombi-
nowaniu, nie w różnych filozofiach, tylko w prostocie. Ten spektakl 
ma w sobie właśnie prostotę i wzbudza we mnie radość z tej prostoty.
EN: Przesłanie jest bardzo elementarne: ważne jest uczucie, miłość, 
tęsknota, coś, co każdy z nas w sobie miał i co nadal w nas pozosta-

| Krzysztof Tarasiuk, Edyta Niewińska-Van der Moeren 
  premiera spektaklu „A ku ku”, reż. Maria Jamińska
  fot. Karolina Machowicz



12

Nr 2 (37) 2012premiera

ło. To świetne, że w „A ku ku!” została poruszona tęsknota za 
rodzicem, radość z bycia razem, bezpieczeństwo, świadomość, 
że nie jest się samemu.

KT: Bliskość rodzica i bezpieczeństwo to rzeczy najważniejsze dla 
dziecka. Miłość do matki jest najpiękniejsza, a my o takiej mi-
łości tu mówimy. Dla mnie zresztą to nie jest tylko matka – dla 
mnie za spektaklowym „matka” kryje się po prostu „rodzic”, bo 
bardziej chodzi o same uczucia dziecka do rodzica.

Macie już za sobą próbę z udziałem dzieci; jakie wraże-
nia zaobserwowaliście u małych widzów, jak zostaliście 
przyjęci?

EN: Dzieci słuchały z otwartą buzią i wpatrywały się w nas 
wielkimi oczami, nie chciały wyjść. Skończyliśmy spektakl, 
a one dalej siedziały i chciały jeszcze z nami pobyć. Zrozumiały 
też przesłanie spektaklu i mówiły nam o różnych sprawach, byli-
śmy zaskoczeni, że małe dzieci o tym wszystkim wiedzą. Przede 
wszystkim powiedziały o najważniejszym słowie.

Barbara Popiel – sekretarz literacka Teatru Lalek „Pleciuga” 
Urodziła się w 1985 roku w Szczecinie. W 2008 roku ukończyła filolo-
gię polską ze specjalizacją antyczną oraz nauczycielską na Uniwersy-
tecie Szczecińskim i podjęła studia doktoranckie. W lipcu 2011 roku 
obroniła rozprawę doktorską dotyczącą siedemnastowiecznych neo-
łacińskich traktatów retorycznych. Uczyła w Katolickim Liceum Ogól-
nokształcącym, prowadziła zajęcia w Instytucie Polonistyki i Kulturo-
znawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 
warsztaty w Wyższej Szkole Humanistycznej. Opublikowała szereg prac 
poświęconych przede wszystkim retoryce oraz internetowemu życiu 
literackiemu, uczestniczyła w ogólnopolskim grancie „Sensualność 
w kulturze polskiej”. Obecnie współpracuje z Wyższą Szkołą Humani-
styczną i jest redaktor naczelną gazety internetowej „Planeta Szczecin”. Od 
20 sierpnia 2012 roku jest nową sekretarz literacką Teatru Lalek „Pleciuga”.

MJ: Po spektaklu trochę sobie gawędziliśmy i zapytałam, 
a dla maluchów to ważne pytanie: „Jakie jest najważniejsze słowo 
tego przedstawienia?” – na co jeden chłopczyk podniósł rączkę 
i powiedział: „Mama”. Twarze nam pokraśniały, uśmiechnęliśmy 
się, szczęśliwi. Chyba się udało. Chodziło nam o tę więź, poczu-
cie bezpieczeństwa i świadomość tego, co jest ważne.

Życzę wam wspaniałej zabawy podczas kolejnych spek-
takli oraz tego, aby „A ku ku!” pozostało w pamięci dzieci 
równie długo i wywoływało tak samo pozytywne skoja-
rzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Barbara Popiel

| Krzysztof Tarasiuk, Edyta Niewińska-Van der Moeren 
  premiera spektaklu „A ku ku”, reż. Maria Jamińska
  fot. Karolina Machowicz
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scenariusz: Marta Guśniowska
wg Carla Collodiego

reżyseria i teksty piosenek:
Ireneusz Maciejewski

scenografia: Maja Krupińska

muzyka: Piotr Klimek

ruch sceniczny: Ewelina Ciszewska

aranżacja muzyczna: Wiktor Szostak

obsada:
Rafał Hajdukiewicz, Danuta Kamińska, 
Dariusz Kamiński, Mirosław Kucharski, 
Marta Łągiewka, Zbigniew Wilczyński, 
Przemysław Żychowski

premiera 26 maja 2012
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PINOKIO

| Mirosław Kucharski i Pinokio, próba spektaklu „Pinokio” reż. Ireneusz Maciejewski
  fot. Karolina Machowicz
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Carlo Collodi był włoskim pisarzem i dziennikarzem. Jego 
właściwe nazwisko to Carlo Lorenzini. Urodził 24 listopada 
1826 we Florencji i tam zmarł 26 października 1890 roku. Był 
autorem powieści i komedii, lecz najbardziej znany jest jako 
twórca postaci Pinokia.
Pseudonim Collodi, którego używał od 1856 roku, jest na-
zwą miasteczka w Toskanii – miejscu urodzenia jego matki, 
Angeli Orzali.
Podczas wojen o niepodległość Włoch w latach 1848 i 1860 
służył jako ochotnik w armii. Jego aktywne zainteresowania 
w sprawach politycznych doprowadziły do założenia saty-
rycznej gazety „Il Lampione”. Sławę zdobył już w 1856 roku 
powieścią „In vapore”. W tym samym czasie zaczął także in-
tensywną działalność w innych politycznych gazetach w ro-
dzaju „Il Fanfulla” oraz w Komisji Cenzury Teatru. Sporządzał 
wówczas również rozmaite szkice satyryczne i opowiadania.
W 1875 tomikiem „Racconti delle los” wkroczył w dziedzinę 
literatury dziecięcej. Były to tłumaczenia francuskich bajek 
Charles’a Perraulta. W 1876 Collodi napisał „Giannettin”, 
„Minuzzolo” oraz „Il viaggio per l’Italia di Giannettino” – serie 
opowiadań, w których poprzez ironiczne myśli i czyny postaci 

Carlo Collodi – twórca 
drewnianego chłopca

Giannettino opowiadał się za ponownym zjednoczeniem 
Włoch. Collodi zachwycił się ideą używania przyjaznej i tro-
chę łobuzerskiej postaci jako środka wyrażenia jego własnych 
przekonań. W 1880 roku zaczął pisać powieść „Storia di un 
burattino” („Historie marionetki”), zwane także „Le avventure 
di Pinocchio” („Przygody Pinokio”), która była wydawana 
w cotygodniowej gazecie „Il Giornale dei Bambini” (pierwszej 
włoskiej gazecie dla dzieci).
Collodi zmarł, nie zdając sobie sprawy ze sławy i popu-
larności, która czekała jego twórczość. Został pochowany 
w bazylice San Miniato al Monte we Florencji. Największą sła-
wę przyniosły mu książki o wychowaniu dzieci oraz powieści 
dla dzieci. Powieść „Pinokio. Przygody drewnianego pajaca” 
stała się bestsellerem literatury dla dzieci. Została przetłu-
maczona na wiele języków i zdobyła ogromną popularność 
na całym świecie. Na jej podstawie nakręcono filmy (m.in. 
w wytwórni Walta Disneya) i seriale telewizyjne.
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Ireneusz Maciejewski 
Aktor, mim, performer i reżyser teatralny. Urodził się w 1979 roku 
w Zamościu. Jest absolwentem Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie ( Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymsto-
ku). Pierwsze przedstawienie wyreżyserował w 2005 roku w rzeszow-
skim Teatrze Lalek Maska. W 2006 roku w lubelskim teatrze lalek zre-
alizował spektakl dyplomowy „ Idziemy po skarb” Janocha. Od tamtej 
pory zrealizował kilkanaście spektakli. Współpracował z wieloma pol-
skimi teatrami. Prowadzi liczne warsztaty artystyczne, teatralne dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Od dziecka zafascynowany jest twór-
czością Jima Hensona. 

Z Ireneuszem Maciejewskim, reżyserem spektaklu „ Pinokio”, 
na chwilę przed premierą rozmawiała Violina Janiszewska

Violina Janiszewska: Nerwowa atmosfera na próbie. 
Czy to zmęczenie?
Ireneusz Maciejewski: Tak, tak, jesteśmy przed próbą 
generalną, jest więc zdenerwowanie, napięcie, zmęczenie 
też. Dlatego jestem teraz nierozmowny, jak nie wiem co. 
Aktorzy próbują się odnaleźć. Brak dystansu. Człowiek 
wątpi we wszystko to, co zrobił. 

Może to jednak przyjemne uczucie, a w każdym ra-
zie zrozumiałe. 
Samą pracę swoją uwielbiam, lubię. Ale przychodzi re-
fleksja. Włożyło się dużo energii, zaangażowało innych 
artystów, innych ludzi do tej pracy, cały teatr i nagle ro-
dzi się obawa, czy ta cała para nie pójdzie w gwizdek. 
Czy to wszystko, co sobie wyobraziłem, jest czytelne? Po 
drodze trzeba było zawrzeć wiele kompromisów, zejść 
ze swojej drogi. 

Wieloryb
naszych
problemów

Co jest tymi spornymi punktami? Piosenki?
Piosenki albo raczej ich brak. Ten chór, który się 
w spektaklu pojawia, to taki trochę chór grecki, któ-
ry wychodzi z historii i opowiada, komentuje. Gdy 
opracowywaliśmy założenie muzyczne z kompozyto-
rem, Piotrem Klimkiem, pomyśleliśmy, żeby nie robić 
tego tak zupełnie na słodko i radośnie, ale by mówić 
o kondycji człowieka. Mówić o tym, że człowiek szu-
ka i błądzi, ale ważne jest, by miał świadomość swoich 
błędów. Wymyśliliśmy więc pięć songów, które akcen-
tują wymowę moralną tej opowieści. „Sprzedał elemen-
tarz, będzie baty brał”.

Pojawia się smutny song w jednej z ostatnich scen.
Tak, przy powieszeniu i pasuje tam dramaturgicznie. Nie-
stety, materia teatralna... Niektóre songi ze spektaklu, 
w trakcie pracy wypadły. Być może zabrakło nam czasu. Nad 
„efektem V”, by spełnił swoje zadanie, trzeba popracować. 

Czy stosowałeś ten tak zwany efekt obcości wcze-
śniej w swojej pracy. 
Stosowałem, tak, ale w spektaklach, które gatunkowo były 
lżejsze. W „Pinokiu” się to udało, ale nie w pełni, nie zgod-
nie z pierwotnymi założeniami, i nie ma w tym nic złego. 
Teatr to nie tylko moje wyobrażenia. Czasem muszę więc 
odpuścić i zrezygnować ze swoich ambicji.

Tempo przygotowywania premiery jest zawrotne.
Praca nad spektaklem trwa dosyć krótko. Trzeba wszyst-
kie soki wycisnąć w jednym czasie. A jednocześnie akto-
rzy grają inne spektakle i prowadzą swoje życie. Czasami 
chciałoby się więcej, ale się nie udaje. Wszędzie tak jest 
i zawsze, i taki charakter ma ta praca. To normalne.

Nr 2 (37) 2012

| Ireneusz Maciejewski – reżyser spektaklu „Pinokio” podczas próby 
  fot. Karolina Machowicz
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To nie pierwszy twój spektakl w Pleciudze.
Pięć lat temu robiliśmy spektakl „Dzień dobry, świnko”. To 
było proste zadanie. Parawan, lalki i tekst. A poza tekstem 
granie i dodatkowe sceny. Robiliśmy też „Króla Grudnia”, 
gdzie był żywy plan i tylko zmiany perspektywy. 

Pinokio to dobry tytuł. 
Nie przepadam za robieniem tytułów. Ale jestem zaangażo-
wany do stworzenia spektaklu komercyjnego, który będzie 
się sprzedawał, który jest przewidywalny. Ja jestem szczery 
wobec teatru, teatr wobec widza. I zawsze dla kogoś jest to 
nowe doświadczenie. Jest to coś, czego wcześniej ci akurat 
widzowie nie widzieli. W pracy jest duży stopień poszuki-
wania, ale twierdzę, że widz oczekuje jednak jakiegoś po-
rozumienia z oryginałem. Oczywiście liczę też na wyobraź-
nię odbiorcy. 

Widziałam próbę i nie wiem... Jak Pinokio znalazł się 
w brzuchu wieloryba?
Najlepsza moja scena! (rozpacz w głosie)

Tak, tak... Ale skąd nagle w tym brzuchu?
Chodzi o to, że ten wieloryb w gruncie rzeczy to nie jest wie-
loryb realistyczny. Jak widać zresztą... To jest wieloryb naszych 
problemów! Śmietnik naszych różnych działań... Czasami 
mamy takie poczucie, że życie nam się pogmatwało, podą-
żaliśmy różnymi drogami, mamy wiele wątków, wiele nici, 
że stoimy przed takim śmietnikiem, który trzeba zrozumieć. 
Pytamy, gdzie jest sens, gdzie jest sedno sprawy. I ten Pino-

kio zrozumiał, że nie zachował się fair wobec Gepetta, że sta-
wiał go często w bardzo trudnych sytuacjach. I ten wieloryb 
to jest ta przestrzeń między piekłem a ziemią, to jest czyściec, 
w którym ten chłopiec dojrzewa i zaczyna rozumieć. Chodzi 
o zamęt w głowie i to jest właśnie ta paszcza wieloryba. Dla-
tego też wieloryb pokazuje bebechy teatralne, z maszyną do 
wiatru, dźwiękami, talerzami. 

Myślę, że widzowie spokojnie tak to właśnie zrozu-
mieją. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że ten odbiór może być ździeb-
ko trudny.

Dzieci są nieprzeniknione. Potrafią stworzyć sobie 
wiele ciekawych interpretacji i wiele zrozumieć. Jaki 
jednak morał z historii Pinokia.
Nadzieją naszą jest to, że każdy człowiek może się zmienić. 
Nie można nikogo spisywać na straty ani samemu się spisy-
wać na straty. Zawsze jest jakieś wyjście. Najważniejsze, by 
zrozumieć swoje błędy, zatrzymać się i wszystko zmienić.

| Danuta Kamińska, Przemysław Żychowski 
  Próba do spektaklu „Pinokio”, reż. Ireneusz Maciejewski 
  fot. Karolina Machowicz
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Wiosna radosna – tak w skrócie można podsumo-
wać drugą edycję Małego Kontrapunktu. Festiwal 
ten w ciągu roku zyskał szerokie grono sympatyków, 
z niecierpliwością wyczekujących przyjazdu arty-
stów zagranicznych, goszczących w naszym mieście 
tylko kilka dni. Tym razem udało nam się zaprezen-
tować zespoły z wszystkich pięciu krajów nordyc-
kich: Danii, Islandii, Norwegii, Szwecji i Finlandii. 
Zaprezentowane zostały także spektakle szczeciń-
skich teatrów. Teatru lalek „Pleciuga”: „Jabłoneczka”, 
„Zuzu i Lulu”, oraz Teatru Współczesnego „Na arce 
o ósmej”. 
W programie festiwalu oprócz spektakli znalazły się 
również koncerty, warsztaty muzyczne, plastyczne 
oraz piekarnicze. 
Kolejna edycja Małego Kontrapunktu odbędzie się 
12–14 kwietnia 2013 roku. 

M. Gardas

Mały
KONTRAPUNKT

| Mały Kontrapunkt 2012
  fot. Dominika Odrowąż
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Z Anną Garlicką, zastępcą dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga” 
i dyrektorem festiwalu „Kontrapunktu”, rozmawia Violina Ja-
niszewska

Violina Janiszewska: Gdyby nagle Przegląd Teatrów Ma-
łych Form KONTRAPUNKT miał zniknąć z mapy kultural-
nej Szczecina… Szybko dodam, że nic mi nie wiadomo 
o takich zamiarach, to tylko pretekst, by usłyszeć, dla-
czego KONTRAPUNKT jest ważnym wydarzeniem dla 
Szczecina i nie tylko Szczecina. 
Anna Garlicka: Taką sytuację faktycznie trudno sobie dzisiaj 
wyobrazić. Nie tylko dlatego, że KONTRAPUNKT  w tym 
roku miał czterdziestą siódmą edycję i zbliża się do znaczącego 
jubileuszu – pięćdziesięciolecia – choć wiek tutaj o niczym nie 
przesądza. Powodów, dla których KONTRAPUNKT istnieje 
i jest ważny, można wymienić wiele. 
Najistotniejszym jest fakt nieustannej ewolucji festiwalu. 
W przeciągu ostatnich kilkunastu lat miały miejsce dwie bardzo 
ważne cezury tej imprezy: wprowadzenie formuły „kontra-
punktu” w 1995 roku oraz rzeczywiste umiędzynarodowienie 
festiwalu w roku 2007. Wtedy też zaczęły się nasze wyjazdy 
do Berlina. 
Te decyzje wpłynęły na istotną zmianę oblicza przeglądu, ale 
KONTRAPUNKT stale jest bardzo czuły na to, co wokół, 
co w kulturze, w sztuce… Oczywiście  trudno przewidzieć, 
czy w którymś momencie nie wyczerpie się jego formuła, 
ale obecnie KONTRAPUNKT jest nadal bardzo ważny dla 
środowiska teatralnego. Rokrocznie zgłasza się bardzo wiele 
zespołów i – co interesujące – coraz więcej grup z zagranicy. 
To oznacza, że nasz szczeciński festiwal zatacza coraz szersze 
kręgi. Co istotniejsze, także w sensie kolejnych grup  odbior-
ców.  Bo KONTRAPUNKT to nie jest propozycja tylko dla 
trzystu osób –  „szczęśliwych posiadaczy karnetów”, lecz dla 
znacznie szerszej publiczności. Obok konkursu, który jest 
rzeczywiście elitarny poprzez ograniczoną liczbę miejsc na 
widowni, jest wiele propozycji, które sprawiają, że festiwal stał 
się propozycją niemal dla każdego. „Mały Kontrapunkt” – czyli 
festiwal dla dzieci (rokrocznie bilety rozchodziły się w ciągu 
paru dni), widowiska plenerowe dla kilkutysięcznej widowni, 
panele dyskusyjne, promocje książek i czasopism, wystawy, 
Noc Performerów, koncerty. Natomiast podczas „Szczecińskiej 
Północy Teatrów” zapraszamy widzów do wszystkich teatrów, 
na spektakle repertuarowe z biletami w kwocie tak niskiej, że 
nieistniejącej w żadnym teatralnym cenniku. 
Warto dodać, że poza publicznością szczecińską KONTRA-
PUNKT przyciąga bardzo wielu gości i widzów nie tylko 
z Polski.
Zatem dzisiaj KONTRAPUNKT ma się dobrze, powinien więc 
istnieć, dopóki jest atrakcyjnym dla uczestników i odbiorców. 
Nie musiałabym specjalnie KONTRAPUNKTU bronić, on 
broni się sam.

Czy coś nowego czeka na kontrapunktowych widzów 
w tym roku?

KONTRAPUNKT tak jak każdy festiwal prezentuje autorski 
wybór z teatralnych propozycji danego sezonu. Ale jest w nas, 
organizatorach, silna tęsknota za tworzeniem nowej warto-
ści, którą to tęsknotę objawiliśmy lat temu wiele, proponując 
konkurs na produkcję festiwalowego spektaklu. Odbyło się 
kilka takich konkursów, powstało kilka spektakli i zwłaszcza 
jeden – „Ptaki” – zrealizował nasze idee. Był grany w wielu 
miejscach, obejrzało go wielu widzów i dodatkowo tym samym 
promował nasz festiwal.
W przyszłorocznej edycji mamy nadzieję zrealizować pomysł, 
o którym myśleliśmy od dawna, a mianowicie: premiera! Festi-
wal będzie współproducentem repertuarowego przedstawienia 
Teatru Współczesnego w Szczecinie, które powstaje na nasze 
zamówienie. Premiera odbędzie się w czasie festiwalu, a spek-
takl pozostanie w repertuarze Teatru Współczesnego. 

Wpływ na kształt festiwalu mają konkretne osoby pra-
cujące przy festiwalu… 
To oczywiste – poczynając od dyrektora, a kończąc na każdym 
pracowniku obsługi…
Na kształt artystyczny festiwalu najważniejszy wpływ ma 
jego komisja artystyczna. W obecnym składzie pracujemy od 
2006 roku i rokrocznie praca nad festiwalem wygląda inaczej. 
Dyskutujemy o nowych koncepcjach, omawiamy różnorodne 
propozycje. Czasami jesteśmy zgodni, czasami pojawiają się 
artystyczne spory. Czasami jesteśmy pewni naszych wyborów, 
czasami do końca mamy wątpliwości… A weryfikacja naszej 
pracy następuje podczas festiwalu, kiedy następuje ocena pu-
bliczności i teatralnego środowiska.
Natomiast na kształt organizacyjny imprezy ma wpływ praca 
bardzo wielu osób, nierzadko nieznanych widzom, a jakże 
ważnych, istotnych.  
Biuro organizacyjne festiwalu mieści się w Teatrze Lalek „Ple-
ciuga”. To tutaj pracuje ścisły zespół, ale „ekipa” KONTRA-
PUNKTU jest znacznie liczniejsza. Niektórzy pracują przy 
festiwalu od kilkunastu lat, niektórzy przychodzą wraz z kolejną 
edycją. Bez tych wszystkich osób trudno sobie wyobrazić ist-
nienie festiwalu w ogóle. 
Rozmawiamy w chwili, gdy straciłam najbliższą współpracow-
niczkę i bardzo mi bliską osobę – Grażynkę Jotko, związaną 
z KONTRAPUNKTEM od dwunastu lat. Była kimś więcej 
niż główną księgową i pracownikiem biura organizacyjnego 
festiwalu. Przede wszystkim była otwarta na problemy innych 
współpracowników przeglądu – zatem uczestniczyła w re-
alizacji wielu działań wykraczających poza zakres Jej zadań. 
Pomagała wszystkim, a dopiero później robiła swoje. I zawsze 
można było na Nią liczyć. Dla mnie „nasza Gizia” jest nieza-
stąpiona, ale przecież wszyscy uważają, że była to wyjątkowa 
osoba – niezwykle oddana, prawa, ludzka i prawdziwie mądra.
 Ciężko mi o tym mówić… Nie wiem, jak tę rozmowę zakoń-
czyć… 

Słowa tego nie oddadzą. Ten „Kontrapunkt” – bez Gra-
żyny Jotko – będzie inny…

Kontrapunkt broni się sam
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W moich wspomnieniach Gizia zawsze będzie osobą ciepłą i ser-
deczną a przy tym mądrą i skromną, aczkolwiek z nutką szaleństwa. 
W naszym teatrze pełniła pewną funkcję, o której mało kto wie: otóż 
od czasu do czasu stawała się moją osobistą fryzjerką. Czesała mnie 
w piękne warkocze przed każdym spektaklem „Jabłoneczki”. Bardzo 
lubiłam te  „czesania”. Przychodziłam do teatru nieco wcześniej niż 
zwykle i wędrowałam do pokoju Gizi, która przerywała pracę aby 
stworzyć istne warkoczowe arcydzieło. W szczególności będę pa-
miętać nasze rozmowy w trakcie czesania. Rozmowy życiowe, trochę 
babskie ;-) o dietach, ciuchach, wakacjach, ogródkach działkowych, 
teatrze, a przede wszystkim o dzieciach. Gizia czerpała wielką radość 
z macierzyństwa i jej słowa o tym, że „okres młodej mamy to jeden 
z najpiękniejszych w jej życiu”, dawał mi często siłę, kiedy czasami po 
nieprzespanej nocy prawie jeszcze śpiąca przychodziłam do pokoju 
naszej Grażynki…

Marta Łągiewka

Nie pamiętam, kiedy i w jakich okolicznościach poznałam Gizię. Na 
pewno przy Kontrapunkcie. Przez te kilkanaście lat pracowałyśmy 
w innym rytmie: ja przed – ona po festiwalu. Każdego roku czekam 
na inaugurację przeglądu, która zwiastuje koniec mojej pracy w 
iście szaleńczym tempie. Dla Gizi początek festiwalu oznaczał co 
innego: żmudne i długie siedzenie przy biurku. Razem byłyśmy 
ostatniego dnia Kontrapunktu, gdy trzeba liczyć głosy, wypisywać 
dyplomy, zbierać podpisy i… nie zapomnieć zabrać protokołów na 
uroczyste zamknięcie. Mieszkałyśmy niedaleko, często jeździłyśmy 
tym samym autobusem do pracy. Wtedy był czas na rozmowy, 
kończyłyśmy je krótko przed ósmą na rogu al. Niepodległości, nie-
daleko Ossolineum. Wówczas jeszcze była księgarnia, a Pleciuga 
znajdowała się przy Kaszubskiej. Dziś zamiast księgarni jest bank, 
w miejscu Pleciugi – centrum Kaskada. I nie ma już Gizi – zostały 
wspomnienia i żal ogromny…

Iza Krupa

Grażynka – prawdziwa kobietka, niebieskooka, drobna istotka 
jak niezapominajka, pełna ciepła i wrażliwości. Jej intelekt pełen 
zgrabnych określeń ciepłych i głębokich w wyrazie. Tajemnicza 
osóbka kochająca ludzi i nieczekająca na wzajemność, chodząca 
jak kot swoimi ścieżkami – po prostu Nasza Gizia.

Iwona Zys

Grażyna Jotko
1960–2012
Związana z Teatrem Lalek „Pleciuga” 25 lat

Pomiędzy nas, którzy tego potrzebowaliśmy, po równo 
dzieliła swoją dobroć i wrażliwość. Od rana uśmiechnię-
ta i pełna radości ze spotkania, zawsze pełna zapału do 
wszelkich działań. Przejmująca się naszymi, często trud-
nymi, sprawami. Każdy z nas dostawał od Niej tyle serca, 
ile go potrzebował. Pełna szacunku i troski dla drugiego 
człowieka.  Dziękujemy, Grażynko, Giziu! Będziemy o Tobie 
zawsze pamiętać

Zbigniew Niecikowski 

Na swojej tablicy przy biurku powiesiła dwa teksty – nie wiadomo, czy ktokolwiek zauważył je wcześniej. One mówią coś 
ważnego o Grażynce. Ale może są także dla nas. To wiersz Tadeusza Żukowskiego „Oddal ode mnie gniew” i „Modlitwa” 
Zygmunta Hübnera, która kończy się słowami: „Niechaj świadomość przemijania pomaga mi czerpać radość z tego, 
czego dokonałem i satysfakcji, że zachowałem zdolność rozróżniania sensu słów, a nie tylko ich brzmienia”.

Anna Garlicka
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  fot. Dominika Odrowąż

Grand Prix tegorocznego festiwalu Kontrapunkt otrzymał holenderski 
teatr DudaPaiva Company za spektakl „Bastard!”( „Bydlak”).
Jedna z ważniejszych nagród festiwalu, zgodnie z tradycją, jest przy-
znawana przez publiczność. Największe uznanie widzów zdobyło to 
właśnie przedstawienie lalkowe w reżyserii i choreografii Paula Selwy-
na Nortona i wykonaniu DudaPaiva Company z Holandii.  Zwycięzcy 
otrzymali nagrodę w wysokości 10 000 zł oraz statuetkę ufundowaną 
przez Prezydenta Miasta Szczecina.
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W tym roku uroczystość wręczenia Bursz-
tynowego Pierścienia, największego w re-
gionie teatralnego wyróżnienia, odbędzie 
się w Teatrze Lalek „Pleciuga”.  Organizato-
rem imprezy zostaje bowiem teatr, którego 
spektakl został nagrodzony w ubiegłorocz-
nym plebiscycie.  Bursztynowy Pierścień 
w kategorii najlepszego spektaklu za rok 
2011 otrzymała „Afrykańska Przygoda” 
Pleciugi w reżyserii Marioli i Janusza Sło-
mińskich. 
Nagrody Bursztynowego Pierścienia przy-
znawane są w dwóch kategoriach: dla 
najlepszego aktora oraz dla najlepszego 
spektaklu minionego sezonu. Miło nam 
poinformować, że także w tym roku Teatr 
Lalek „Pleciuga” zdobył dwie nominacje. 
Pierwszą – Rafał Hajdukiewicz za tytułową 
rolę w „Don Juanie, czyli...” Molière’a w reż. 
Aleksieja Leliavskiego; drugą – spektakl 
„Don Juan, czyli...” Molière’a w reż. Aleksieja Leliavskiego.
Kolejne nominacje 31. plebiscytu Bursztynowy Pierścień to:
kategoria spektakl sezonu: Teatr Współczesny – „Makbet”, 
„Bal Manekinów” w Teatrze Polskim, „Jak być kochaną?” 
w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie, „Zemsta 
nietoperza” Opery na Zamku. 
Nominacje aktorskie – Joanna Tylkowska z Opery, aktorzy Teatru 

Bursztynowy Pierścień
W tym roku to już trzydziesta pierwsza edycja tego konkursu. 
Bursztynowe Pierścienie są wręczane (z przerwami) od 1965 roku 
przez redakcję „Kuriera Szczecińskiego” i Towarzystwo Przyjaciół 
Szczecina. W pierwszych edycjach współorganizatorem był także 
Szczeciński Oddział Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru 
i Filmu. W późniejszych latach do grona organizatorów dołączył 
szczeciński oddział Telewizji Polskiej oraz Wydział Kul-
tury Urzędu Miejskiego. 
Początkowo nagrodę przyznawano wyłącznie aktorom 
Państwowych Teatrów Dramatycznych i Państwowego 
Teatru Muzycznego. W drugiej połowie lat siedemdzie-
siątych plebiscyt rozszerzono również o aktorów Teatru 
Lalek „Pleciuga”. Sporadycznie Bursztynowy Pierścień 
przyznawano aktorom z innych teatrów polskich, którzy 
gościnnie występowali na szczecińskich scenach (m.in. 
Hanka Bielicka, Daniel Olbrychski). W 1980 roku pod-
jęto próbę rozszerzenia plebiscytu na całe Pomorze Zachodnie 
i w tym samym roku plebiscyt w dotychczasowej formie odbył 
się po raz ostatni. W 1990 roku na jeden sezon przywrócono Pier-
ścienie. Natomiast w 1995 roku plebiscyt został reaktywowany 

w nowej formule. Ustanowiono regulamin, który przewidywał 
dwustopniową formę przyznawania Bursztynowego Pierścienia. 
W pierwszej części specjalnie powołana komisja przyznawała 
nominacje do nagrody w czterech kategoriach: najlepszy ak-
tor teatrów dramatycznych, najlepszy solista teatru muzyczne-
go, najlepszy aktor teatru lalek oraz najlepszy spektakl teatrów 

szczecińskich. Z tego grona w drugiej turze czytelni-
cy „Kuriera Szczecińskiego” i widzowie szczecińskiej 
Telewizji wybierali laureatów. Ponadto w 1995 roku 
ustanowiono specjalną, pozaregulaminową nagro-
dę – Oko Recenzenta (późniejsza Nagroda Jury, którą 
przyznawali krytycy teatralni). 
Kolejna zmiana nastąpiła w 2000 roku. Ograniczono 
liczbę kategorii, a tym samym nagród – do dwóch. 
W pierwszej kategorii rywalizują ze sobą aktorzy 
wszystkich zachodniopomorskich scen, a w drugiej 

wszystkie spektakle sezonu z naszego regionu. W 2000 roku wpro-
wadzono także pozaregulaminową nagrodę – Srebrną Ostrogę, 
którą Towarzystwo Przyjaciół Szczecina przyznaje młodym, obie-
cującym artystom scen szczecińskich.

2012„Bursztynowe Pierścienie” 
w Pleciudze

Współczesnego – Joanna Matuszak, Jacek Piątkowski, Maciej 
Litkowski, z Teatru Polskiego Jacek Piotrowski.
Widzowie mogli oddawać głosy do 18 listopada. 
Wielki finał 23 listopada w szczecińskiej „Pleciudze”. Tego dnia 
ogłoszeni zostaną również laureaci dwóch innych wyróżnień: 
Srebrnej Ostrogi dla najbardziej obiecującego młodego aktora 
scen naszego regionu oraz Nagrody Jury.
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Monika Wilczyńska, SzczecinCzyta.pl

Szczecinianie lubią czytać. To nie ulega wątpliwości. Czytają 
dorośli i dzieci. Przykładem tego może być duże zaintereso-
wanie, jakim cieszyły się Pierwsze Szczecińskie Spotkania 
z Książką dla Dzieci i Młodzieży, które odbyły się w czerwcu 
tego roku w Pleciudze. Dzięki słonecznej aurze cała impreza 
odbywała się w namiotach przy fontannie, co zachęciło wielu 
przechodniów do odwiedzenia naszej „księgarni pod gołym 
niebem” i zakupu książek w promocyjnych cenach. Przypo-
mnijmy, że znalazły się tu książki cenionych wydawnictw 
z całej Polski.
To nie pierwsza taka impreza z książkami w Pleciudze. Wcze-
śniej, w marcu tego roku odbył się tu III Kiermasz Książki 
Używanej, który zgromadził wielu miłośników czytania. 
 W holu teatru można było wymienić lub sprzedać książki, 
których już nie potrzebujemy. Było wśród nich dużo literatury 
dziecięcej, młodzieżowej oraz sporo powieści dla dorosłych. 
W trakcie naszych imprez nie może zabraknąć atrakcji dla 
najmłodszych – są to zwykle warsztaty plastyczne i spotkania 
z pisarzami. Staramy się także wspierać dzieci ze Środowi-
skowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci ze Szczecina. W czerwcu udało się nam zebrać ponad 
sto książek do ich świetlic.

Dwudziestego siódmego października hol Teatru Lalek Ple-
ciuga znów zapełnił się książkami. Odbyła się tutaj kolejna 
edycja kiermaszu książki używanej, który zmienił nazwę na 
KIERMASZ KSIĄŻKI PRZECZYTANEJ. 
Takie imprezy to świetna okazja do kupienia w korzystnej 
cenie książek dla siebie lub dziecka. Bardzo często w naszych 
domach, na półkach leżą książki, do których już nigdy nie 
zajrzymy. Warto wymienić je na inne lub sprzedać za symbo-
liczna kwotę. Na kiermaszu można znaleźć różne tytuły – od 
literatury pięknej, przez biografie, poradniki, na utworach 
dla najmłodszych kończąc. Kiermasz to również okazja do 
wielu ciekawych spotkań, rozmów i nowych znajomości. 
I tym razem nie zapomnieliśmy o najmłodszych. Dzieci ro-
biły ekslibrisy i uczestniczyły w zajęciach, w których książka 
odgrywała ważną rolę. Odbyło się również bardzo ciekawe 
spotkanie, podczas którego zaproszeni goście opowiadali 
o swoich książkach z dzieciństwa. 
Organizatorami spotkań z książką nową i używaną jest 
serwis SzczecinCzyta.pl oraz blog.SzczecindlaDzieci.net.
pl, przy wielkim wsparciu dyrekcji Teatru Lalek „Pleciuga” 
oraz wszystkich pracowników zaangażowanych w przygo-
towania. Książka i teatr to bardzo dobre połączenie. Mamy 
nadzieję, że jeszcze wiele spotkań w teatrze przed nami. 
Do zobaczenia!

Książka w Teatrze,
czyli SzczecinCzyta.pl 
w Pleciudze

| Magdalena Bogusławska, specjalista do spraw edukacji czyta dzieciom
  fot. archiwum teatru
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To była już piata edycja teatralnych półkolonii i warsztatów 
w Teatrze Lalek „Pleciuga”. Przez dwa tygodnie (od 2 do 15 
lipca) czterdziestu uczestników projektu „Lato w teatrze”, 
dzieci spędzających waka-
cje w mieście, pod opieką 
profesjonalnych artystów 
pracowało i bawiło się 
w sprofilowanych grupach: 
aktorskiej, muzycznej, pla-
stycznej i dziennikarsko-
-promocyjnej. 
Motywem przewodnim 
warsztatów była realizacja 
spektaklu pt „Tymoteusz 
wśród ptaków” Jana Wil-
kowskiego reżyserowane-
go przez aktora Pleciugi 
Przemysława Żychowskie-
go. Grupa dziennikarsko-
-promocyjna redagowała wakacyjną gazetę „Gabicik”, mu-
zyczna przygotowywała muzykę do spektaklu, a plastyczna 
– oprawę scenograficzną i kostiumową. Zaangażowani byli 
wszyscy. Na scenie wystąpiły dzieci z grupy aktorskiej. 

Lato w teatrzeLato z Tymoteuszem 
Premierowe pokazy spektaklu odbyły się 14 i 15 lipca, 
w czasie wakacji, oraz podczas otwarcia sezonu artystycz-
nego 2012/2013, czyli 8 września.

Magdalena Bogusławska, 
koordynatorka projektu 
„Lato w teatrze”: Głównym, 
pozaartystycznym, celem 
warsztatów była praca nad 
nazywaniem i okazywa-
niem emocji. Staraliśmy 
się go osiągnąć, proponując 
dzieciom rozmowy, zabawy, 
ćwiczenia i gry wymaga-
jące zmierzenia się z wła-
sną uczuciowością. Mamy 
nadzieję, że dla większości 
z nich było to nowe i bardzo 
inspirujące doświadczenie.

Dofinansowanie półkoloni teatralnych Teatr Lalek „Pleciuga” otrzy-
mał w ramach programu „Lato w teatrze” organizowanego przez 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

| „Lato w teatrze” 
  fot. Robert Stachnik 23
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Odcinek 7

ZNIKNIĘCIE KROPELKI

Motyl machnął barwnymi skrzydłami i powiedział:
– Na waszym miejscu schowałbym się w cieniu.
– A dlaczego ? – zdziwiła się Kropelka.
– Bo słońce grzeje coraz mocniej i niedługo może przypiec! – 
motyl był kolorowy i poważny.
– No to co? Bardzo przyjemnie wygrzewać się na słońcu! – 
odpowiedziałem.
– Lepiej posłuchajcie mojej rady – poruszył czułkami mo-
tyl. – Widziałem kiedyś, co się dzieje z leniwymi kroplami na 
słońcu!
– A co? – zapytała Kropelka.
Motyl podfrunął w górę, by podkreślić wagę przestrogi i wte-
dy zawiał wiatr, i… porwał go daleko od nas. Nie przejmowa-
liśmy się jego słowami, było przecież tak miło…
Wskoczyłem do wody, żeby pokazać mojej Kropelce, jak do-
brze pływam, dałem nurka, głęboko pod powierzchnię. Kiedy 
się wychyliłem… moja ukochana klaskała, śmiała się szeroko 
i zachęcała do kolejnych sztuczek. Ach, jaki byłem dumny!
– Wyskocz nad wodę! – zawołała.
– Popatrz! – odpowiedziałem i wyskoczyłem wysoko, jak naj-
wyżej, aż do gorących promieni słońca. Trochę mnie przypie-
kło, więc znów dałem nurka. Kiedy się wychyliłem, Kropelka 
wydała mi się trochę… smutna, a może… chuda… Postano-
wiłem ją rozweselić i zawołałem:
– Patrz teraz! – i zanurkowałem głęboko, aż do dna… A kiedy 
się wynurzyłem… mojej Kropelki już nie było… Tylko piór-
ko leżało samotnie na suchym liściu. Wrócił motyl i powie-
dział:
– Wszystko widziałem z daleka. Słońce wysłało gorący pro-
mień, który przypiekł Kropelkę tak mocno, że zamieniła się 
w maleńki obłoczek pary i poleciała tam… – motyl pokazał 
niebo, na którym formowały się białe obłoki.
Pomyślałem, że też dam się przypiec i polecę do góry, ale wła-
śnie wtedy słońce się ukryło i przestało grzać…

CZARY

Maleńki wodny stworek zsunął się z dłoni Ludwiczki, ułożył 
na liściu, przytulił piórko do policzka i zapłakał…

– Od tamtego czasu szukam mojej ukochanej wszędzie, ale 
nie potrafię jej odnaleźć – szlochał.
– Kochana Wróżko Zapodziewanno! – zawołała Ludwiczka. 
– Zapodziewanno! Zrób coś… Przecież tylko ty możesz mu 
pomóc!
– Nie zabrałam swojej magicznej różdżki… – zmartwiła się 
Wróżka. – Ale co tam, spróbuję bez niej…
Zapodziewanna stanęła na brzegu jeziora, podniosła ręce 
i poruszyła nimi w powietrzu. Chwyciła spódnicę, uniosła się 
lekko nad ziemią i zakręciła w miejscu, aż zafalowała trawa 
i woda w jeziorze. Zerwał się wiatr, niebo spochmurniało, za-
kryło słońce i… po krótkiej chwili duże krople zaczęły plu-
skać o powierzchnię wody… Jedna z nich spadła na trawę, 
obok Kropelka.
Wodny stworek zerwał się na nogi, zostawiając piórko na tra-
wie. Kropla deszczu spłynęła po źdźble , otaczając pióro… 
Pokręciła się, wychyliła główkę, wyciągnęła rączki…
– Jak ja za tobą tęskniłam! – zawołała Kropelka, chwytając 
wodne łapki Kropelka.
– Wszędzie cię szukałem! – odpowiedział i przytulił swoją 
ukochaną, aż piórko zafalowało w jej piersi.
– Zapodziewanno! – ucieszyła się Ludwiczka. – Jesteś najlep-
szą Wróżką na świecie.

Mariola Fajak-Słomińska

Tajemnice wróżki Zapodziewanny

dla dzieci
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Znajdz droge

W sumie 
czyje to jajko?

To moje jajko.
Niech nikt 
nie próbuje 

mi go odebrać.

Nie o jajko 
tu chodzi, ale 

o krokodylka w jajku. 
Przecież to moje 

dziecko!

Ale z was krokodylowe 
mamy. Nie wiecie czy to 

wasze jajko czy nie. Wstyd. 
Zwłaszcza, że to jajko 

jest moje!

Pomóż krokodylowym mamom. 
Do której z nich należy jajko?



26

Nr 2 (37) 2012Nr 2 (37) 2012

dla dzieci

To wszystko stało się niechcący. Wiem, że 
nie mogę kłamać, bo mi nos urośnie, więc 

zaraz wszystko posprzątam. Co mam 
odnaleźć? Gwoździe, guziki, młotki, piłę…

Pomocy! Pinokio nabałaganił. Zaznaczcie na obrazku te 
przedmioty, które są na swoim miejscu i te, które należy 

posprzątać. Możecie też dorysować to wszystko, co waszym 
zdanie, mogłoby jeszcze znaleźć się w pracowni stolarza.
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Pinokio. Niegrzeczny chłopaku. Gepetto tak 

ciężko pracuje, a ty zrobiłeś mu w warsztacie taki 
bałagan. Jeśli nie posprzątasz, to nie będziesz 

miał ani drewnianego braciszka, ani siostrzyczki.
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kolorowaneczki

fruu, fruu, 
fruuu, fruu



29

Nr 2 (37) 2012 dla dzieci

 Jury w składzie:  Zbigniew Niecikowski (przewod-

niczący), Ireneusz Maciejewski i Alicja Gapińska, 

po obejrzeniu 378 prac, postanowiło przyznać  

pierwszą nagrodę Joannie Jabłońskiej (9 lat). 

Rysunek Joanny Jabłońskiej został wykorzystany 

jako projekt plakatu do spektaklu „Pinokio”. Po-

nadto jury wyróżniło 12 prac, których autorami 

byli: Zuzanna Bogusz (10 lat), Anielka Bryszew-

ska (5 lat), Maja Chaber (7 lat), Oliwia Ćwierz 

(6 lat), Joanna Fedorowicz (8 lat), Oskar Klęczar 

(10 lat), Mila Nguyen (8 lat), Elżbieta Orlewicz  

7 lat), Oliwia Pawlaczyk (7 lat), Grzegorz Ry-

dzewski (12 lat), Kuba Sitek (6 lat) i Łukasz 

Urban (7 lat). Zwyciężczyni konkursu oraz oso-

by wyróżnione otrzymały płyty z piosenkami ze 

spektaklu „Pippi Pończoszanka”, książki oraz po-

dwójne zaproszenia na premierę spektaklu „Pino-

kio”. Wszystkie wybrane przez jury prace zapre-

zentowano na wystawie towarzyszącej premierze. 

A dodatkowo możecie je obejrzeć także na gabito-

wych stronach! Oto one! 

Konkurs plastyczny
na projekt plakatu
do przedstawienia
„Pinokio”
rozstrzygniety!

rys. Joanna Jabłońska
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rys. 7. Elżbieta Orlewicz (klasa Ic)

rys. Grzegorz Rydzewski (12 lat) 

rys. 1. Anielka Bryszewska (5 lat)

rys. Zuzanna Bogusz (10 lat) rys. Oliwia Pawlaczyk (klasa Ic)

rys. Joanna Fedorowicz (klasa II)

rys.  Kuba Sitek (6 lat)

rys. Maja Chaber (7 lat)
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Dziękuję Anicie, Karolinie, Magdzie i Izie, aktorom i wszystkim pracownikom Teatru Lalek „Pleciuga” 
za pomoc w przygotowaniu „Gabita” – Violina Janiszewska

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

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

rys. Oskar Klęczan (10 lat)

rys. Łukasz Urban (7 lat)

rys. Marta Makarońska

rys. Mila Ngujen (8 lat)

rys. Oliwia Zwierz (6 lat)
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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
Przyjaciel 

Kiedy zastanawiam się nad tym, kim jest przyjaciel 
(a musicie wiedzieć, że jesienią jestem bardzo melan-
cholijny...), kiedy więc zastanawiam się nad tym, kim 
jest przyjaciel, wtedy przypomina mi się doktor i pe-
dagog Janusz Korczak. Ten pan... Tak, to był prawdzi-
wy przyjaciel! Wzór dla wszystkich innych przyjaciół. 
Najwspanialszy przyjaciel dzieci. 
No bo kto zostaje lekarzem i później pomaga chorym 
dzieciom? Przyjaciel. 
Kto zostaje dyrektorem domu sierot i opiekuje się 
dziećmi, które nie mogą mieszkać ze swoimi rodzica-
mi i są bardzo samotne? Przyjaciel.
Kto mówi o prawach dziecka i te prawa szanuje? Przy-
jaciel. 
Kto pisze książki dla dzieci i o dzieciach? Przyjaciel. 
Kto jest z dziećmi wtedy, kiedy jest zabawa i kiedy jest 
smutno? Przyjaciel.
Takim właśnie przyjacielem dzieci był Janusz Korczak. 
Cudowny, wspaniały, skromny człowiek. Udowadniał 
swoją przyjaźń każdego dnia. Udowodnił także wte-
dy, kiedy było najtrudniej i najstraszniej. A wy? Ma-
cie takiego przyjaciela?

Ściskam zębiskami 
Biały Królik

KORCZAKOWSKIE PRAWA DZIECKA : 

1.      Prawo do radości.
2.      Prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć.
3.      Prawo do szacunki.
4.      Prawo do nauki przez zabawę i bycie sobą.
5.      Prawo do niepowodzeń i łez.
6.      Prawo do własności.
7.      Prawo do bycia sobą.
8.      Prawo do niewiedzy.
9.      Prawo do upadków.
10.    Prawo do tajemnicy.

Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać.
Tak się w wiersze poukładały prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej, jak umiecie.

Podpisali: 
Król Maciuś Pierwszy

Minister Baron von Rauch


