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O duszy teatru
[...] Oto „teatr” – to nie budynek, scena, widownia, kuli-
sy, nie aktorzy nawet, ani nie publiczność wzięte z osob-
na. To wszystko są dopiero warunki, czynniki, z których 
teatr może powstać. Teatr bowiem to nie coś gotowego, 
lecz coś, co się wciąż od nowa tworzy i dzieje. Teatr 
nie jest, lecz się odbywa w czasie, tak jak muzyka. Jest 
póty, póki trwa, a potem być przestaje. Teatr to proces 
duchowy, akt, który rodzi się z zespołu odpowiednich 
warunków [...]. Teatr bowiem powstaje wszędzie tam, 
gdzie jest ktoś, kto gra, i ktoś, kto tę grę widzi, słyszy, 
odczuwa, a zatem aktor i widz; pomiędzy nimi wywią-
zuje się owa specyficzna fluktuacja wpływów, będąca 
właściwym teatrem, magią teatru czy też jego „duszą”.

Józef Mirski, 
Dusza teatru, 

Warszawa 1939

To już kiedyś było w „Gabicie”, ale warto przypomnieć 
po latach nie tylko tym widzom, szczególnie najmłod-
szym, którzy po raz pierwszy oglądają „Niebieskiego 
Pieska” – naszą najnowszą premierę, lecz warto przy-
pomnieć słowa Józefa Mirskiego, literata, teatrologa 
i pedagoga żyjącego w latach1882–1943, w przeddzień 
Dnia Lalkarstwa i Międzynarodowego Dnia Teatru także 
nam wszystkim – widzom i ludziom teatru. 

Z pozdrowieniami 
i serdecznymi świątecznymi życzeniami

Zbigniew Niecikowski 
Dyrektor naczelny i artystyczny 

Teatru Lalek „Pleciuga”
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Na tylnej okładce „Gabita” Biały Królik zadaje pytanie: 
„A kim jest scenograf ”? Naśladując Białego Królika, chcia-
łabym zapytać: a czym jest wstępniak, a kiedy powstaje...?
Nazwa „wstępniak” odnosi się do miejsca umieszczenia 
tego tekstu w czasopiśmie. Wstępniak to pierwszy, wstępny 
artykuł, z reguły redaktora naczelnego pisma. W naszym 
„Gabicie” funkcję wstępniaków pełnią teksty dyrektora Zbi-
gniewa Niecikowskiego i piszącej te słowa. To propozycja 
redaktor naczelnej „Gabita” – Violiny Janiszewskiej, która 
w ten sposób chciała podkreślić szczególny charakter pisma 
– Gazety Teatru Lalek „Pleciuga”. Zatem mamy odpowiedź 
na pytanie, czym jest, pozostaje jeszcze – kiedy się go pisze? 
Wbrew nazwie wstępniaka pisze się na samym końcu. 
Mówiąc innymi słowy, właśnie skończyłam lekturę tego 
numeru, co prawda, jeszcze niezupełnie zamkniętego, ale 
bez wątpienia w postaci pozwalającej odpowiedzieć na 
pytanie, co w najnowszym numerze jest najistotniejsze, 
najsilniejsze, najbardziej dotykające. A Biały Królik zain-
spirował mnie do tego wywodu.
„Teatr pierwszych wzruszeń”, „Człowiek, który wierzył 
w teatr...”, „Niebieski Piesek” i cuda – to nie tylko tytuły 
(czy ich fragmenty) artykułów, lecz także hasła kierują-
ce nas ku wzruszeniu, przeżyciu, współodczuwaniu czy 
współuczestniczeniu w pasji pracy, a nierzadko w pasji 
tworzenia – wspólne elementy wielu tekstów tego numeru. 
Tekstów poświęconych (jak to z reguły w gazetach teatral-
nych bywa) teatrowi, ale przecież tak naprawdę ludziom, 
ludziom teatru. Na plan pierwszy wysuwa się wieloletni 
dyrektor Pleciugi – Włodzimierz Dobromilski. We wspo-
mnieniach kolegów, we wspomnieniach widzów. Dołożę do 
nich jeszcze jedno. Przed premierą „Niebieskiego Pieska” 
(bo wstępniaka piszę już po niej) rozmawiałam z młodym 
człowiekiem, który dwadzieścia lat temu był dzieckiem 
i na moje słowa o premierze tego tytułu zareagował peł-
nym emocji tekstem: „«Niebieski Piesek» – widziałem, 
pamiętam, bardzo mi się podobało”. Czyż może być lepsza 
recenzja? Jakże wielkie musiało być przeżycie, skoro tak 
łatwo je przywołać...
Po dwudziestu latach „Niebieski Piesek” powraca w re-
żyserii następcy dyrektora Dobromilskiego – Zbigniewa 
Niecikowskiego. Reżyser mówi o dobrym tekście, ale to 
przecież także piękny gest wobec poprzednika: pierwsza 
premiera w jubileuszowym roku teatru to zarazem przy-
pomnienie ostatniej premiery „Dobromila”, twórcy zwią-
zanego z Pleciugą przez większą część artystycznej drogi, 
dyrektora, który przez niemal dwadzieścia lat budował 
oblicze tego teatru.
Od dwudziestu lat dyrektorem Pleciugi” jest Zbigniew 
Niecikowski, a właściwie –nawiązując do „Niebieskiego 
Pieska” – chciałoby się powiedzieć: jest kapitanem tego 
okrętu, który razem z Niebieskim Pieskiem, Rudym Jef-
fem i innymi zabiera nas w cudowną podróż do Krainy 
Wzruszeń i Przeżyć.

Ten okręt płynie już od sześćdziesięciu lat, zmienia się 
załoga, przybywa nowych pasażerów, ale on zawsze jest 
pełen. Trzymajmy ten kurs!

PS Biały Króliku masz sporą wiedzę, ale czy na pewno 
wiesz wszystko o jubileuszu Pleciugi? Jeśli nie – to obser-
wuj uważnie naszą stronę www.

Anna Garlicka
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To już było
ROK 2012
28 września
„Kurier Szczeciński” ogłosił nominacje 
w organizowanym przez siebie 31. plebiscycie 
Bursztynowy Pierścień. Z Teatru Lalek „Ple-
ciuga” nominację w kategorii najlepszy spek-
takl sezonu 2011/2012 otrzymał „Don Juan, 
czyli...” w reżyserii Aleksieja Leliavskiego, na-
tomiast w kategorii najlepszy aktor sezonu 
2011/2012 – Rafał Hajdukiewicz za rolę Don 
Juana w przedstawieniu „Don Juan, czyli...”.

19 października
W ramach zorganizowanej przez Związek 
Literatów Polskich dwudniowej imprezy 
związanej z uczczeniem czterdziestej rocz-
nicy śmierci Magdaleny Samozwaniec akto-
rzy Teatru Lalek „Pleciuga” zaprezentowali 
fragmenty najsłynniejszej książki pierwszej 
damy polskiej satyry – „Na ustach grzechu”.

20–21 października
Podczas weekendowych Drugich Targów dla 
Rodziców i Dzieci „Mamy Dziecko” Teatr La-
lek „Pleciuga” wystawił swoje stoisko w bu-
dynku Międzynarodowych Targów Szcze-
cińskich. Rodzice i dzieci mogli zapoznać się 
z ofertą repertuaru Pleciugi, obejrzeć wy-
brane lalki z niektórych spektakli oraz na-
być najnowszą książkę jednej z naszych ak-
torek, Marioli Fajak-Słomińskiej, pt. „Król 
naszego lasu”, wraz z autografem autorki. 
Dzieci wzięły udział w warsztatach „Pleć, 
Pleciugo”, podczas których tworzyły własną 
lalkę teatralną, a wraz z aktorkami nauczy-
ły się piosenek ze spektaklu „Zuzu i Lulu” 
w reżyserii Katarzyny Klimek i Edyty Nie-
wińskiej-Van der Moeren.

24 października
Zmarła Grażyna Jotko, specjalista ds. kadro-
wych, pracująca od 25 lat w Teatrze Lalek 
„Pleciuga”. Zajmowała się zarówno sprawa-
mi Pleciugi, jak i Przeglądu Teatrów Małych 
Form KONTRAPUNKT. Cieszyła się po-
wszechną sympatią i uznaniem.

27 października
W Teatrze Lalek „Pleciuga” odbył się Kier-
masz Książki Przeczytanej, podczas którego 
można było kupić, sprzedać lub wymienić 
książki. Imprezę zorganizował portal Szcze-
cinCzyta.pl.

29 października
Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie 
odbył się pogrzeb Grażyny Jotko. W pogrze-
bie wzięła udział rodzina i przyjaciele zmar-
łej oraz pracownicy Teatru Lalek „Pleciuga”.

14–16 listopada
Teatr Lalek „Pleciuga” uczestniczył w VII 
Międzynarodowym Festiwalu Teatru Lalek 
dla Dorosłych i Animacji Filmowych „Lal-
ka też Człowiek” 2012 organizowanym przez 
Unię Teatr Niemożliwy. Podczas festiwalu 
Pleciuga zaprezentowała spektakl „Don Juan, 
czyli...” w reżyserii Aleksieja Leliavskiego.

21 listopada
Za tytułową rolę w przedstawieniu „Don 
Juan, czyli...” Rafał Hajdukiewicz otrzymał 
główną nagrodę aktorską podczas VII Mię-
dzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek dla 
Dorosłych i Animacji Filmowych „Lalka też 
Człowiek” 2012.

23 listopada
W Teatrze Lalek „Pleciuga” odbyła się gala 
31. plebiscytu Bursztynowy Pierścień organi-
zowanego przez dziennik „Kurier Szczeciń-
ski”. Bursztynowy Pierścień w kategorii naj-
lepszy aktor sezonu 2011/2012 zdobył Rafał 
Hajdukiewicz za rolę Don Juana w przedsta-
wieniu „Don Juan, czyli...” w reżyserii Alek-
sieja Leliavskiego.

30 listopada
Premiera spektaklu „Bałwanek ratuje świat” 
Dariusza Kamińskiego. Reżyseria: Dariusz 
Kamiński; asystent reżysera: Danuta Kamiń-
ska; scenografia: Katarzyna Banucha; muzyka: 
Jacek Wierzchowski; choreografia: Agniesz-
ka Dolecka; projekcje multimedialne: Simon 
Bretherton. Występują: Danuta Kamińska, 
Katarzyna Klimek, Paulina Lenart, Marta Łą-
giewka, Edyta Niewińska-Van der Moeren, 
Rafał Hajdukiewicz, Dariusz Kamiński, Mi-
rosław Kucharski, Janusz Słomiński, Krzysz-
tof Tarasiuk, Zbigniew Wilczyński, Przemy-
sław Żychowski. Szalik dla dużego Bałwana 
ufundował klub piłkarski Pogoń Szczecin SA.

8 grudnia
Teatr Lalek „Pleciuga” wziął udział w zorga-
nizowanej przez Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Szczecinie akcji „Paczka dla 
zwierzaczka”. Przez ponad dwa tygodnie pra-
cownicy teatru przynosili prezenty mikołaj-
kowe – przede wszystkim żywność – dla bez-
domnych psów i kotów. Zebrane dary zostały 
przekazane Towarzystwu Opieki nad Zwie-
rzętami w sobotę 8 grudnia, podczas „miko-
łajek dla zwierząt”.

31 grudnia
W sylwestra bawili się w Pleciudze wszyscy,  
i dzieci, i dorośli. W południe Nowy Rok 
przywitali młodsi widzowie, którzy obejrze-

li nasz najnowszy spektakl „Bałwanek ratu-
je świat” w reżyserii Dariusza Kamińskiego, 
a następnie wraz z aktorami składali sobie 
najlepsze życzenia na rok 2013. Wieczorem 
zaś odbył się sylwester dla dorosłych: po-
kaz spektaklu „Duvelor albo Farsa o starym 
diable” Michela de Ghelderode’a w reżyserii 
Konrada Dworakowskiego oraz losowanie 
nagród: ufundowanego przez Pazim zapro-
szenia do Café 22 i ufundowanego przez Ho-
tel Rycerski zaproszenia na obiad do restau-
racji hotelowej.

ROK 2013
9 stycznia
Odbyła się pierwsza próba czytana sztuki 
„Niebieski Piesek” Gyuli Urbana, reżysero-
wanej przez Zbigniewa Niecikowskiego. Bę-
dzie to pierwszy spektakl wystawiony w roku 
jubileuszowym Pleciugi.

24 stycznia
W Pleciudze odbył się premierowy w Polsce 
pokaz filmu „Trzy dni w Szczecinie”, opowia-
dający o strajku w stoczni im. Adolfa War-
skiego. Film został nakręcony przez Angli-
ka Lesliego Woodheada według scenariusza 
Bolesława Sulika.

26 stycznia
W związku z przypadającym na koniec mie-
siąca Międzynarodowym Dniem Przytulania 
Teatr Lalek „Pleciuga” zorganizował warsz-
taty plastyczne. Dzieci i dorośli wzięli udział 
w tworzeniu przytulanek własnego pomysłu.

28 stycznia
Na portalu YouTube został zamieszczony film-
-reportaż przygotowany przez Adama Ptaszyń-
skiego podczas projektu edukacyjnego „Mamy 
prawo do bycia sobą – teatr (dla) dzieci”. Film 
ten podsumowuje wszystkie działania zreali-
zowanego w Pleciudze projektu.

Ferie zimowe w Pleciudze
Od 28 stycznia do 10 lutego w Pleciu-
dze odbywały się teatralne ferie zimowe. 
Uczestnicy przygotowali spektakl „Akcja 
Morze!” na podstawie poezji poświęco-
nej morskim przygodom. Dzieci nie tylko 
stworzyły scenografię, lecz także wystąpi-
ły w przedstawieniu.

17 lutego
Teatr Lalek „Pleciuga” zaprezentował się pod-
czas 2. Festiwalu Teatru Nie-Złego w Teatrze 
im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. W ra-
mach festiwalu pokazano przedstawienie pt. 
„Kubuś i jego pan” w reżyserii Pawła Aignera.

KRONIKA TEATRU LALEK „PLECIUGA” 



5

Nr 1 (38) 2013 wydarzenia

M
oje najwcześniejsze wzruszenie teatralne jest związane z te-
atrem lalek. Mówiąc o wzruszeniu, mam tu na myśli nie tylko 
czyste, żywe emocje, lecz także dreszcz wtajemniczenia w sztukę. 
Dreszcz, by tak rzec, pozarozumowy, instynktowny, a przecież – 

może właśnie dlatego – przenikający tak głęboko.
To właśnie tamte wzruszenia z teatru lalek – mówiąc dokładniej: Teatru Lalek 
„Pleciuga” w Szczecinie – pozwoliły mi przechować w sercu mocne uczucie 
do teatru w ogóle. Przez wiele lat, aż do czasu dojrzałej młodości. Co nie 
było łatwe, bo prawdę rzekłszy, „dorosły” teatr, do którego chodziłem – na 
ogół  „ze szkołą” – jako dziecko, a potem nastolatek licealista, obrzydzał 
mi teatr jako taki bardzo skutecznie. 
Cóż, nietrudno to wytłumaczyć. Szkolne zbiorówki w teatrach nie były wtedy, 
a i dziś na ogół nie są, dobrymi spektaklami. Męczą się aktorzy, bo młoda 
publiczność nie jest ich wymarzoną widownią, męczy się młoda widownia, 
bo aktorzy na scenie się męczą i traktują swój występ jako dopust Boży, choć 
przy okazji – rzecz jasna – obowiązek wobec potrzeb kieszeni. Pamiętam więc 
tę nieciekawą atmosferę tamtych przedstawień, na które chodziłem jako 
uczeń: niby aktorzy grali, niby młodzież klaskała (rekompensując aktorom 
swoje fatalne zachowanie w trakcie spektaklu), a przecież czuło się w tym 
wszystkim jakąś straszną i przykrą sztuczność, nieszczerość.
I tak właśnie jawił mi się wówczas teatr: jako widowisko dziwnie wysilone, 
nieprawdziwe, rodzaj konwencji, na którą trzeba się godzić i podziwiać  – bo to 
Kultura – choć tak naprawdę nie ma powodu do podziwu, a nawet szacunku. 
Ale było to podszyte jakąś tęsknotą, może i nieuświadamianą sobie, lecz 
autentyczną i wyraźną; tęsknotą za teatralnym wzruszeniem. Tym, które wy-
niosłem z teatru lalek. 
I które obiecywał mi czasem teatr telewizji – bo lata sześćdziesiąte i siedem-
dziesiąte ubiegłego wieku to był czas świetności Teatru TVP – zachwycający 

Teatr 
pierwszych 
wzruszeń

Artur D. Liskowacki
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kreacjami wielkich aktorów, fascynujący wyśmienitą reżyserią. Ale teatr ten, 
przy całej swej wspaniałości, pozostawał niejako „na zewnątrz”. Oglądany na 
szklanym ekranie, nie angażował wszystkich zmysłów, nie dawał – nie mógł 
dać – tego dreszczu bezpośredniego uczestnictwa w tym, co dzieje się tu 
i teraz, tuż obok. 
Tak więc kiedy idąc na studia, podejmowałem decyzję o wyborze kierunku, 
znalazłem się na filologii polskiej przede wszystkim dlatego, że mogłem się 
na niej spotkać z teatrem. A chciałem się z nim spotkać właśnie dlatego, że 
pamiętałem swoje teatralne wzruszenia pierwsze: z teatru lalek. 
I przeczuwałem, że teatr prawdziwy może mi dostarczyć podobnych wrażeń. 
Specjalność teatrologiczna polonistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
była właśnie okazją do tego spotkania. I odbyło się ono: w teatrach Warszawy, 
Krakowa, Wrocławia, Poznania, Trójmiasta – które odwiedziłem w trakcie 
studiów. Wielokrotnie dotykałem wówczas tajemnicy teatru, a teatr dotykał 
mnie swoją tajemnicą. Tak jak działo się, gdy miałem kilka lat i chodziłem 
z rodzicami na swoje pierwsze przedstawienia do Pleciugi.
Ta moja Pleciuga pierwszych wzruszeń mieściła się wtedy jeszcze w stylizo-
wanym na pałacyk budynku przy al. Wojska Polskiego. To była moja pierwsza 
świątynia teatralna. Tu ze słodkim drżeniem serca słuchałem gongu, zapowia-
dającego odsłonięcie kurtyny; tu – gdy na widowni gasło światła – zapalało 
się we mnie światło tajemnicy; tu doznawałem nieznanej na co dzień empatii 
wobec świata – identyfikując się ze scenicznymi bohaterami. Przeżywałem 
wraz z nimi ich przygody, dzieliłem ich los, zamierałem ze strachu, gdy groziło 
im nieszczęście, i czułem radość, gdy wszystko dobrze się kończyło.
A jakie to konkretnie były przedstawienia? Dziś trudno mi sobie przypomnieć 
tytuły i autorów. Ale jedno z tych przedstawień zostawiło we mnie szcze-
gólny ślad – był to „Niebieski Piesek” Urbana w reżyserii Włodzimierza 
Dobromilskiego z 1965 roku. Nie był to więc dla mnie – dziecka mają-
cego już dziewięć lat – jakiś spektakl „najpierwszy z pierwszych”. Może 
nawet przeciwnie: był jednym z ostatnich, jakie widziałem – jako dziecko 
– na scenie Pleciugi. Oglądałem wcześniej wiele innych, były wśród nich 
i takie, przy których miałem ochotę – jak opowiada mi mama – osobiście 
interweniować na scenie, aby uratować którąś z zagrożonych postaci. 
Ale właśnie w „Niebieskim Piesku” skupiło się, i pięknie zachowało na lata, to 
pierwsze teatralne wzruszenie. Łączące w sobie oczarowanie scenicznym 
światem, a zarazem smutek, ale i zrozumienie płynące z poznania świata 
w ogóle. A że spektakl – choć się kończył dobrze – finał miał mimo wszyst-
ko gorzkawy, doznałem wówczas tego jedynego w swoim rodzaju ka-
tharsis, jakie daje właśnie teatr. Uczucia oczyszczenia, ukojenia i zachwytu. 
Pięknie się składa, że w repertuarze Teatru Lalek „Pleciuga” znów, po tylu latach, 
znalazł się „Niebieski Piesek”.
Był już zresztą wcześniejszy do niego powrót (też w reżyserii Dobromilskiego, 
w roku 1993). Tym razem przedstawienie wyreżyserował Zbigniew Nieci-
kowski. To znak ciągłości w dziejach tej sceny. Ale też w moim prywatnym 
ze sceną obrachunku. 
Bo to najdawniejsze katharsis doznane przy „Niebieskim Piesku” otworzy-
ło mi do niej drogę. Pozostaję więc dłużnikiem teatru lalek, jego twórców 
i aktorów; bez nich pewnie na tej drodze – nie tylko jako krytyk teatralny 
czy autor sztuk, lecz także widz po prostu – bym nie stanął. To dzięki nim we 
wszystkich wielkich, a późniejszych wzruszeniach scenicznych odnajdywałem 
to cudowne echo dziecięcych wzruszeń, wywołanych prawdziwą, trafiającą 
w samo serce Sztuką.
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Nie, nigdy coś martwego nie zastąpi żywego. Proszę 
zwrócić uwagę na fakt, że nigdy też samotnemu czło-
wiekowi nie zastąpi bliźniego ani radio, ani telewizja. 
Podobnie jest z teatrem. Dziecko chce widzieć aktora 
żywego czy lalkę poruszaną przez sprawne ręce aktora. 
Chce się z nim spotkać po zakończeniu spektaklu, chce 
go dotknąć, porozmawiać.

Włodzimierz  Dobromilski 
(B. Nowak, 30 lat „Pleciugi”, „Zielony Sztandar” 1983, nr 77)

Każda wyprawa na przedstawienie lalkowe z rodzi-
cami scala rodzinę, czyni ją silniejszą, wrażliwszą na 
piękno, dobro i urodę świata. […]Właśnie teatr lalek 
uczy optymizmu w życiu, w nadziei, że dobro mimo 
wszystko zwycięży, nawet w czasie wyjątkowej niena-
wiści, wyścigu zbrojeń, poważnych dysproporcji między 
krajami bogatymi i biednymi. Reżyserując przedstawie-
nia chcemy, aby dzieci od najmłodszych lat uczyły się 
najlepszych wartości i umiały zwyciężać zło dobrem.

Włodzimierz Dobromilski
(Teatr Lalek „Pleciuga” trzydzieści już lat wzrusza najmłodszych. 

Rozmawiał B.N., „Rodzina. Tygodnik Katolicki” 1983, nr 50)

Człowiek, 
który wierzył w teatr…
Włodzimierz Dobromilski 1933–1993

Włodzimierz Dobromilski (1933–1993)
aktor, reżyser, pedagog; dyrektor i kierownik artystyczny Teatru 
Lalek „Pleciuga” w Szczecinie w latach 1974–1993.
Urodził się 11 sierpnia 1933 roku w Samborze (obecnie na Ukra-
inie). W latach czterdziestych uczęszczał do Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Gryfinie. Szkołę średnią ukończył w 1950 roku. W latach 
1950–1953 studiował w Państwowej Szkole dla Instruktorów 
Teatrów Ochotniczych w Poznaniu. W latach 1951–1953 był 
aktorem w teatrze Młodego Widza w Poznaniu. W 1959 roku zdał 
eksternistyczny egzamin aktorski, a w 1962 egzamin reżyserski.
Od połowy lat pięćdziesiątych był związany ze Szczecinem. 
W sezonie artystycznym 1955/56 został aktorem Teatru Lalek „Ru-
sałka”. Od listopada 1957 roku, po zmianie nazwy, był aktorem 
i kierownikiem literackim Teatru Lalek „Pleciuga”. Jako reżyser 
zadebiutował w 1960 roku „Słoniątkiem” Jana Grabowskiego. 
Prowadził także zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursach dla 
instruktorów amatorskich zespołów lalkarskich organizowanych 
przez WDK w Szczecinie. 
W latach 1967–1973 pracował w teatrach lalek we Wrocławiu 
i w Wałbrzychu. Równocześnie był wykładowcą Wydziału Lalkar-
skiego we wrocławskiej filii Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. 

Od 1974 roku ponownie zaczął pracę w Szczecinie. Powołany 
na dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Lalek „Pleciuga”, 
prowadził tę scenę od 2 stycznia 1974 aż do śmierci, 30 kwietnia 
1993 roku. Łącznie zrealizował kilkadziesiąt sztuk (także poza 
Szczecinem) dla młodych widzów, wiele z tych spektakli zaadap-
towano na potrzeby telewizji. Pod jego kierownictwem Teatr 
Lalek „Pleciuga” rozwinął się, znacznie podniósł swój poziom 
artystyczny oraz zyskał uznanie w Polsce i poza jej granicami. 
Oprócz tradycyjnych widowisk dla dzieci Dobromilski reżysero-
wał i wystawiał także współczesne dramaty. W uznaniu zasług 
na niwie teatralnej został uhonorowany najwyższym dziecięcym 
odznaczeniem – Orderem Uśmiechu. W październiku 1975 roku 
obchodził w Szczecinie potrójny jubileusz: dwudziestopięciolecia 
pracy twórczej, piętnastolecia pracy reżyserskiej oraz pięćdzie-
siątego wyreżyserowanego spektaklu – „Żołnierza i Biedy”. 
Pracując zawodowo w teatrach lalek, współpracował również 
z amatorskim i studenckim ruchem artystycznym Szczecina. 
Od 1956 roku był aktorem i reżyserem studenckiego teatrzyku 
„Skrzat”. 
Zmarł nagle 30 kwietnia 1993 roku w Szczecinie. Pochowany 
10 maja na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
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Zakochani
w Szczecinie
O Włodzimierzu Dobromilskim... 
Dagny Koczorowska-Kornacka i Juliusz Kornacki

Juliusz Kornacki: Mamy taki rytuał, że o dwunastej zawsze 
spotykamy się tutaj [mieszkanie państwa Kornackich] na kawę 
i możemy opowiadać bardzo długo, ale o czym? O wspólnych 
urlopach, wspólnych spływach czy o pracy w teatrze...

Violina Janiszewska: Wszystko mnie interesuje, a najbardziej 
ten czas, kiedy współpracowali państwo z Włodzimierzem 
Dobromilskim. 

Juliusz Kornacki: Ja pamiętam, że Dobromilski był bardzo wy-
soki. Jak schował się za parawanem, to zawsze przewracaliśmy 
się o te jego długie nogi. Lalka w teatrze była najważniejsza. 
Może raz do roku powstawał spektakl z żywym planem, a od 
czasu do czasu robiliśmy coś dla dorosłych. 

Juliusz Kornacki: Nie kojarzę, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy 
się z Włodkiem. 

Dagny Koczorowska-Kornacka: Spotkaliśmy się wtedy, kiedy 
Włodek przyjechał z Poznania.

Violina Janiszewska: Wspominali Państwo o wspólnych wa-
kacjach. 

Juliusz Kornacki: Jedni wyjeżdżali za granicę, a my nie. My 
mieliśmy swój sposób na urlop. 

Dagny Koczorowska-Kornacka: Mieliśmy motorową łódź, 
za którą ciągnęliśmy dwa, trzy kajaki. I tak płynęliśmy Drawą 
od Drawska Pomorskiego aż po Gorzów Wielkopolski. Drawą, 
potem Notecią i Wartą. Takie robiliśmy spływy. 

Juliusz Kornacki: Odpoczywaliśmy dwa, trzy dni pod namio-
tem, a później płynęliśmy dalej. 

Dagny Koczorowska-Kornacka: Włodek miał cudowną żonę. 
Była psychologiem. To była bardzo ciepła, delikatna kobieta. 
Nigdy nie podnosiła głosu. Znakomicie się rozumieliśmy. Oni 
mieli syna, my mieliśmy syna i od najmłodszych lat nasze dzieci 
razem z nami brały udział w tych spływach. Przez kilkanaście 
lat każde wakacje spędzaliśmy razem. 
I wie pani, to było dziwne, bo jak ruszaliśmy na wakacje, to 

zapominaliśmy o teatrze i w ogóle w żadnej rozmowie nie wra-
caliśmy do spraw teatralnych, tylko żyliśmy wolnym czasem 
i wyjazdami. 

Juliusz Kornacki: Włodek wiedział, że jest duży i że nie będzie 
mógł długo grać schowany za parawanem, a poza tym ciągnęło 
go do reżyserii. Wyjechał ze Szczecina i reżyserował w Wałbrzy-
chu, we Wrocławiu, ale po kilku latach do Szczecina powrócił. 

Dagny Koczorowska-Kornacka: Chociaż był poza Szcze-
cinem, to i tak wakacje spędzaliśmy razem, głównie nad je-
ziorami. 

Juliusz Kornacki: W teatrze pracowało się od rana do wieczora. 
No i robiliśmy wszystko. Ja byłem aktorem, ale też konstrukto-
rem lalek. Nawet gdy odszedłem z pracowni, to i tak lalki przed 
spektaklami doglądałem. Miałem nawet propozycję pracy 
w Warszawie. 

Dagny Koczorowska-Kornacka: Ale on był tak zakochany 
w Szczecinie i w Pleciudze, że nie chciał stąd nigdzie wyjechać 
i nic innego robić. 

Juliusz Kornacki: Tak, ja byłem zakochany w Szczecinie, 
a Włodek był przewidujący. Gdy czuł się coraz gorzej, zaczął 
chorować, rozmawialiśmy z nim o tym, by wziął sobie kogoś 
do pomocy. I tak zrobił. Włodek umarł nagle, kilkanaście dni 
po premierze „Niebieskiego Pieska” w 1993 roku, którego był 
reżyserem.

vj
Dagny Koczorowska-Kornacka w 1954 roku, na zaproszenie dyrektora 
Stanisława Laguna, rozpoczęła pracę w nowo powstałym Teatrze Lalek 
„Rusałka” (późniejszy Teatr Lalek „Pleciuga”) i pracowała aż do roku 
1986.
Juliusz Kornacki od 1 maja 1955 roku aż do emerytury w 1986 był 
aktorem w Teatrze Lalek „Pleciuga” (najpierw w „Rusałce”).
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  fot. archiwum domowe państwa Kornackich
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„Wspaniały reżyser, 
aktor i człowiek...”

Nasze pierwsze spotkanie miało miejsce 
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej 
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, 
na Wydziale Lalkarskim w Białymstoku. Był to 
listopad 1979 roku. Włodzimierz Dobromilski 
rozpoczął wtedy próby przedstawienia dyplo-
mowego „Królewna i echo”, w którym zagra-
łem króla. Podczas intensywnych prób bardzo 
dużo rozmawialiśmy o teatrze, wtedy właśnie 
dyrektor Dobromilski zaproponował mi pracę 
w swoim teatrze, w Teatrze Lalek „Pleciuga”  
w Szczecinie. Nie znałem ani tego miasta, 
ani teatru; moja znajomość Pleciugi, jak i 
innych teatrów lalek w Polsce, ograniczała 
się do wiadomości z podręczników i wykła-
dów o współczesnym teatrze lalek. Wraz z 
żoną, Barbarą, zdecydowaliśmy się skorzystać  
z zaproszenia i postanowiliśmy rozpocząć swoją 
przygodę z teatrem właśnie w Szczecinie. Po-
kochałem to miasto i teatr. Ujmowała mnie też 
wspaniała atmosfera, jaką w Pleciudze zapew-
niała obecność dyrektora Dobromilskiego.
Nasza znajomość trwała przez trzynaście 
lat, do końca kwietnia 1993 roku. Zrealizo-
waliśmy wiele wspaniałych przedstawień. Włodzimierz 
Dobromilski był to człowiek wyjątkowy, potężny męż-
czyzna z zawsze przymkniętymi powiekami, myślący 
o tym, co ma za chwilę powiedzieć, zawsze bardzo emo-
cjonalnie zaangażowany w to wszystko, co działo się 
w teatrze i wokół niego, osoba, która nigdy i nikomu nie 
wyrządziła krzywdy. Miał niezwykle ciepły, serdeczny sto-
sunek do aktora, a jego decyzje zawsze były przemyślane  
i wypływały z głębi serca. Warto zwrócić uwagę, że Wło-
dzimierz Dobromilski był aktorem, dopiero potem został 
reżyserem i dyrektorem naczelnym i artystycznym teatru. 
Dzięki temu rozumiał świetnie teatr, pracę aktorską i re-
żyserską, umiał patrzeć z wielu perspektyw.
Był schorowany, miał problemy z sercem. Po drugim za-
wale, o którym dowiedział się dopiero w szpitalu, poprosił 
o spotkanie ze mną i moją żoną w naszym mieszkaniu. 

O Włodzimierzu Dobromilskim...
Zbigniew Niecikowski

Zapytał mnie, czy pomogę mu w pracy, czy przyjmę sta-
nowisko zastępcy dyrektora. Wcześniej rozmawiał o tym 
z moją żoną, ponieważ uważał, że pełnienie takiej funkcji 
w teatrze to na pewno ogromna zmiana w życiu, szcze-
gólnie w życiu młodego małżeństwa z małym dzieckiem. 
Fakt, że zwracał uwagę na takie sprawy, świadczy, jakim 
był człowiekiem.
Podejmując decyzję o przyjęciu obowiązków zastępcy dy-
rektora, myślałem o tym, co będę mógł w teatrze robić, do 
czego będę przydatny. Włodzimierz Dobromilski natomiast 
przymierzał się wtedy do odejścia na wcześniejszą eme-
ryturę. Planowaliśmy, że na emeryturze będzie co pewien 
czas powracał do Pleciugi z jakimś spektaklem. Niestety, 
tak się nie stało.

Barbara Popiel
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| Dagny Koczorowska-Kornacka i Juliusz Kornacki w domu
  fot. archiwum domowe państwa Kornackich

|  Włodzimierz Dobromilski przy szopce ze spektaklu „Szopka krakowska”, 
   reż. Bohdan Radkowski, premiera 25 listopada 1978
   fot. archiwum teatru
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Dariusz Kamiński: Zanim przyjechali-
śmy do Szczecina, byliśmy na studiach 
w Białymstoku. Tam z naszymi przyja-
ciółmi, było nas chyba z pięć, sześć osób, 
postanowiliśmy znaleźć zatrudnienie 
w jednym miejscu, byśmy mogli razem robić 
to, o czym się na studiach gada, czyli realizo-
wać marzenia. Był rok 1981, a my byliśmy 
jednym z pierwszych roczników kończących 
szkołę w Białymstoku. 

Danuta Kamińska: Przyjaźniliśmy się, za-
leżało nam, byśmy pracowali w tym samym 
teatrze. Dzisiaj zapewne byłoby to niemoż-
liwe, bo trudno jest o chociażby jeden etat, 
ale wtedy…

Dariusz Kamiński: Naszym dziekanem na 
uczelni był wówczas Jan Wilkowski, kulto-
wa postać. On i jeszcze jeden z profesorów 
chyba nam w tym znalezieniu etatów pomogli. 

Danuta Kamińska: Dobromilski robił jakiś dyplom w teatrze, 
a nam było wszystko jedno, gdzie będziemy, ważne, aby razem. 
I Dobromilski nas przyjął. Otworzył ramiona, zatrudnił i trochę 
z przypadku trafiliśmy do Szczecina. To był bardzo fajny gest 
Dobromilskiego. 
Pamiętam naszą pierwszą anegdotyczną rozmowę z Dobro-
milskim. Oprowadzał nas po teatrze, a miał taki tik nerwowy, 
że ciągle patrzył w górę. Oprowadzał nas więc po teatrze, coś 
opowiadał i co chwilę spoglądał w górę, a my machinalnie 
za tym jego spojrzeniem, także w górę, pewni, że on w tym 
sklepieniu widzi coś ważnego, że znajduje tam jakąś inspirację 
i natchnienie. 

Dariusz Kamiński: Ten pierwszy okres pracy w teatrze był 
bardzo fajny, bo faktycznie przybyli tu nasi przyjaciele z dwóch 
roczników. Z naszej inicjatywy powstały w teatrze spektakle, 
które przeszły do historii teatru w ogóle, to były „Żywoty świę-
tych” i „ Spowiedź w drewnie”. Później życie zweryfikowało 
nasze plany, a nasi przyjaciele powyjeżdżali do innych miast. 

Danuta Kamińska: Kolejnym odważnym posunięciem Do-
bromilskiego było to, że kiedy czterech chłopaków w wieku 
poborowym, a był stan wojenny, dostało powołania do wojska, 
Dobromilski walczył jak lew i tygrys, żeby ich zatrzymać. 

Dariusz Kamiński: A że był wojskowym w rezerwie, wiedział 
jak rozmawiać. Dużo go to kosztowało zabiegów i wysiłku, 
ale się udało. To następna sprawa, w której Dobromilski się 
wykazał. 

Danuta Kamińska: Trochę, trzeba przyznać, dawaliśmy mu 
też popalić, bo byliśmy młodzi, wojowniczy i mieliśmy swoje 
żądania... 

Dariusz Kamiński: Ależ my chcieliśmy, żeby w teatrze było 
fajniej, lepiej. 

Danuta Kamińska: Dosłownie na moment przed śmiercią 
Dobromilskiego Darek reżyserował swój pierwszy autorski 
spektakl pt. „Jaś i Małgosia z naszej ulicy”. Premiery Dobromil-
ski nie doczekał… To właśnie Dobromilski otworzył Darkowi 
furtkę i dał szansę reżyserowania. Zaufał mu. Spektakl był re-
alizowany normalnie w teatrze z wykorzystaniem pełnej tzw. 
maszyny teatralnej, z obsługą muzyka, scenografa, zespołu. 
To także duża zasługa Dobromilskiego, że Darek rozpoczął 
i kontynuuje swoją reżyserską przygodę. No i że w tym teatrze, 
w Szczecinie, jesteśmy. 

Dariusz Kamiński: Dobromilski był naszym pierwszym sze-
fem, takich ludzi się nie zapomina.

vj

O Włodzimierzu Dobromilskim...  
Danuta i Dariusz Kamińscy

Pierwszy szef
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| Od lewej: Marian Ołdziejewski, Danuta Lewandowska, Lech Chojnacki, 
  Danuta Kamińska, Dariusz Kamiński po premierze ich spektaklu dyplomowego 
  „Gamak, czyli beczka śpiewu”, 1982
  fot. archiwum domowe Dariusza i Danuty Kamińskich



11

Nr 1 (38) 2013 premiera

Gyula Urban
na podstawie książki Jana i Anieli de Wittów „ The blue Peter”
tłumaczenie: Barbara Benke i Zofia Szczygielska

reżyseria: 
Zbigniew Niecikowski

teksty piosenek: 
Joanna Kulmowa

scenografia: 
Julia Skuratova i Gintare Vaivadaite 

muzyka: 
Łukasz Górewicz i Jacek Wierzchowski

choreografia: 
Agnieszka Dolecka

obsada:
Mariola Fajak-Słomińska
Paulina Lenart
Grażyna Nieciecka-Puchalik
Edyta Niewińska-Van der Moeren
Maciej Sikorski
Janusz Słomiński
Krzysztof Tarasiuk

premiera 1 marca 2013
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| Paulina Lenart, próba spektaklu „Niebieski Piesek”
  fot. Karolina Machowicz
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Przed 1939 rokiem działała w Polsce para znakomitych pla-
styków, którzy wspólnie tworząc, podpisywali swoje plakaty 
„Levitt i Him”. W czasie drugiej wojny światowej Jan  le Witt 
z żoną Anielą napisali w Londynie, po angielsku, książkę dla 
dzieci „The Blue Peter” , którą zilustrował Jerzy Him. 
Książka dostała się w ręce węgierskiego autora sztuk lalko-
wych i reżysera – Gyuli Urbana. Kończąc studia w szkole 
teatralnej w Pradze, napisał w języku czeskim na podstawie 
książki państwa le Witt sztukę pod tytułem „Bledemodry 
Peter”. Sztukę tę przełożyły na język polski Barbara Benke 
i Zofia Szczygielska. Jej prapremiera odbyła się w Polsce 
w roku 1965, w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. Reży-
serem był Włodzimierz Dobromilski. 
Na prośbę reżysera poetka Joanna Kulmowa napisała dzie-
więtnaście piosenek do tego przedstawienia. W prapremierze 
wystąpili: Stanisława Sadowska, Zofia Ziembińska, Tomasz 
Brzeziński, Leszek Czyż i Juliusz Kornacki. Scenografię przy-
gotowała Irena Pikiel, muzykę Franciszek Wasikowski. 
W 1993 roku, 17 września odbyła się kolejna premiera „Nie-
bieskiego Pieska” ponownie reżyserowana przez Włodzi-
mierza Dobromilskiego. W spektaklu wystąpili: Barbara 
Niecikowska, Hanna Mielcarek, Mirosław Kucharski, Maria 
Brusiło, Anna Oleksy i Andrzej Ulrich. 
Jest rok 2013 – „ Niebieski Piesek” ponownie zagościł na sce-
nie Teatru Lalek „Pleciuga”, reżyserowany przez Zbigniewa 
Niecikowskiego. Jest to wyjątkowy rok. Sześćdziesięciolecie 
działalności Teatru Lalek „Pleciuga” oraz dwudziesta rocz-
nica śmierci Włodzimierza Dobromilskiego, dwukrotnego 
reżysera „Niebieskiego Pieska” w Pleciudze i dyrektora teatru 
do 1993 roku. 

Urodził się w 1938 roku na Wę-
grzech. Pisarz, poeta, dramaturg, 
aktor i reżyser. Po ukończeniu szko-
ły teatralnej w Pradze, na wydziale 
reżyserii i dramaturgii lalkarskiej, 
wykładał estetykę i sztukę lalkarską 
w Wenezueli, Danii, Hiszpanii. 
W latach 1963–1992 był reżyserem 
Państwowego Teatru Lalek w Bu-
dapeszcie; od roku 1992 reżyseruje 
i gra w Budapesztańskim Teatrze 
Lalek, od 2000 roku, jest prezesem 
Stowarzyszenia Lalkarzy.

| Plakat autorstwa Julii Skuratovej do spektaklu „Niebieski Piesek”
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I com ja temu winny,

że jestem całkiem inny

niż inne psy?

Czyż nie ma większej wady?

Czy nie ma na nią rady?

A przede wszystkim czy...

Naprawdę nikt mnie nie pokocha za mój błękit,

za ten mój kolor bądź co bądź wyjątkowy?

I czy nikomu nie przyjdzie do głowy,

że taki piesek to jadłby mu z ręki?

I że tak samo niebieskie jest morze?

I że niebieska jest woda w jeziorze?

I niebieski daleki las?

No więc dlaczego nie mogą i burki

tak się niebieścić jak woda i chmurki,

jak letnie noce, błękitne od gwiazd?

Niebieski Piesek

Joanna Kulmowa

Ze Zbigniewem Niecikowskim, dyrektorem teatru lalek „Pleciuga” 
rozmawiała Barbara Popiel

Po raz pierwszy „Niebieski Piesek” został wystawiony w 1965 roku. 
Dlaczego Pleciuga powróciła do tej sztuki, i to dwukrotnie?
W 1993 roku obchodziliśmy jubileusz czterdziestolecia działalności te-
atru, a „Niebieski Piesek” był jednym z pierwszych przedstawień dyrek-
tora Dobromilskiego.  W przygotowania do swego ostatniego spektaklu 
dyrektor Dobromilski włożył wiele serca oraz sił i był wyraźnie zadowo-
lony z końcowego efektu. Niewątpliwie jednak ten wysiłek odbił się na 
jego zdrowiu.
W tym roku obchodzimy sześćdziesięciolecie działalności teatru lalek 
w Szczecinie,  a zarazem jest to dwudziesta rocznica śmierci dyrektora 
Dobromilskiego. Gdy podczas planowania jubileuszowego roku zastana-
wiałem się, jakie przedstawienie mógłbym zrealizować, zdecydowałem 
się właśnie na „Niebieskiego Pieska”, dzięki któremu można jednocześnie 
przypomnieć postać poprzedniego dyrektora, wspaniałego reżysera, ak-
tora  i człowieka. Co więcej, „Niebieski Piesek” to klasyka – tekst może 

| Zbigniew Niecikowski, reżyser spektaklu „Niebieski Piesek”, podczas próby
  fot. Karolina Machowicz

NIEBANALNY
POWRÓT DO KLASYKI
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mniej popularny wśród widzów, za to znany w środowisku te-
atralnym. Bardzo dobry od strony literackiej, w polskiej wersji 
został wzbogacony o świetne piosenki, które Joanna Kulmowa 
napisała na prośbę Włodzimierza Dobromilskiego.

Inspiracją dla scenografii do „Niebieskiego Pieska” była 
twórczość katalońskiego artysty Joana Miró. Z czego wy-
nika taki wybór?
Przede wszystkim należy podkreślić, że obecnie wystawiany 
„Niebieski Piesek” nie miał w żaden sposób stanowić powtó-
rzenia koncepcji z roku 1965 i 1993; nie chciałem też, by był 
zrobiony standardowo, z realistycznymi lalkami bohaterów 
sztuki. Do współpracy zaprosiłem litewską scenografkę, Julię 
Skuratovą, która zaproponowała lalki inspirowane twórczością 
Joana Miró. Wraz z Julią nad scenografią pracowała jej uczen-
nica i asystentka, Gintare Vaivadaite. Również tandem kom-
pozytorski przygotował muzykę: rozpoczynający przygodę 
z teatrem lalek Łukasz Górewicz oraz współpracujący z nami 
od dawna Jacek Wierzchowski.
Wracając do Miró: myślę, że zainspirowane jego dziełami ma-
larskimi lalki przemówią do dzieci, ponieważ samo malarstwo 
Miró czerpało z twórczości dziecięcej, z charakterystycznej dla 
niej umowności i często trudnego do odgadnięcia przez doro-
słych znaczenia poszczególnych kształtów. Lalki, które zapro-
jektowała Julia i przygotowała Gintare, są oryginalne, pobu-
dzają wyobraźnię; stanowią też wyzwanie dla aktorów, którzy 
musieli nauczyć się szczególnego sposobu animowania i wyra-
żania emocji. Zależało mi również na stworzeniu pewnej rela-
cji między aktorem a lalką: aktor animuje lalkę, ale niekiedy ją 
pozostawia i gra obok – nie nią, a z nią. To wszystko pozwala 
wspaniale bawić się poszczególnymi elementami scenografii; 
to zabawa zarówno dla aktorów, jak i dla widzów.

Co według pana jako reżysera jest szczególnie ważne 
w „Niebieskim Piesku”?
Najważniejszy jest temat, który ta sztuka porusza – temat za-
wsze aktualny, temat inności, odrzucenia, niedostosowania. 
Niebieski Piesek z powodu swojej odmienności wywołuje nie-
chęć, podejrzliwość, złość, agresję, wstręt; nie może znaleźć so-
bie miejsca w rodzinie, jest narażony na ataki ze strony róż-
nych spotykanych podczas podróży osób i zwierząt. Pojawia 
się pytanie, czy w ogóle można go pokochać, polubić, czy ktoś 
go potrzebuje, skoro jest niebieski, czyli inny. To problem, któ-
ry wciąż do nas powraca.
Jednak Niebieski Piesek spotyka Jeffa – i zyskuje przyjaciela. 
Potem trafia na Wyspę Niebieskich Psów – i wtedy możemy 
spojrzeć na sprawę niebieskiego koloru z zupełnie innej, dają-
cej do myślenia strony...

Rozmawiała Barbara Popiel

| Maciej Sikorski i Paulina Lenart, próba spektaklu „Niebieski Piesek” 
  fot. Karolina Machowicz

| Mariola Fajak Słomińska, próba spektaklu „Niebieski Piesek” 
  fot. Karolina Machowicz

| Grażyna Nieciecka-Puchalik, próba spektaklu „Niebieski Piesek” 
  fot. Karolina Machowicz 
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GINTARE 
VAIVADAITE 
O LALKACH, 
CUDACH
I TEATRZE

Nr 1 (38) 2013

Lalki | Lalki interesowały mnie zawsze. Gdy byłam 
dziewczynką, lalki służyły mi nie tylko do zabawy, lecz 
przede wszystkim przyglądałam się uważnie temu, 

jak są zrobione, jaki mają wyraz twarzy, jak są ubrane 
i w co, w jaki sposób można nimi poruszać. Kiedy zaczę-
łam studia na akademii w Wilnie, z wielką niecierpliwością 

czekałam na moment i na te zajęcia, na których zaczniemy 
wykonywać lalki. Wtedy właśnie moją nauczycielką została 
Julia Skuratova i ona uczyła mnie, jak te lalki robić. Dzisiaj 

potrzebuję lalek w każdym moim projekcie, we wszystkim, 
czym się zajmuję.

Julia Skuratova | Była moja nauczycielką na akademii 
w Wilnie. Po studiach zaproponowała mi, abym została jej 
asystentką. Pierwszy spektakl, przy którym pracowałam, to 
było przedstawienie „Lis” reżyserowane przez Piotra Toma-

szuka. To było znakomite doświadczenie. Nadal od Julii się 
uczę, ona ma ogromną wiedzę, wiele lat praktyki. To dla mnie 
wielka szansa uczyć się właśnie od niej.

Inspiracje | Inspiruje mnie wiele rzeczy. W sumie wszystko to, 
co mnie otacza. Zanim zacznę robić cokolwiek, zanim znajdę 

odpowiedź na pytanie: jak? – najpierw szukam inspiracji. Oglą-
dam zdjęcia artystów, zastanawiam się, co jest główną myślą 
spektaklu. Oglądam fotografie i obrazy. Szukam też inspiracji 

w muzyce, muzyce klasycznej, elektronicznej, ale niekoniecznie 
inspiruje mnie heavy metal. 

Joan Miró | Pomysł, by szukać inspiracji w obrazach Miró, jest od 
początku do końca Julii. Zadzwoniła bardzo zmartwiona tym, że 
brakuje jej czasu i poprosiła mnie o pomoc. To fajna okazja i szansa, 
by zrobić coś tutaj, w nowym miejscu, w Szczecinie. No i później 

Julia wpadła na pomysł, by inspiracją były obrazy Miró, niezwykle 
kolorowe i bardzo intrygujące. 

Cuda | Wczoraj siedziałam przed spektaklem i myślałam o tym, jak 
cudownie, kiedy wszystko to, co było w formie planów i makiety, za-
czyna ożywać. Widziałam reżysera, widziałam lalki, ale kiedy pojawili 

się aktorzy i choreografka Agnieszka, wszystkie elementy scenografii 
i lalki zaczęły ożywać. To wspaniałe. Sądzę, że to będzie bardzo piękne 
przedstawienie. 

Pleciuga | Mieszkam w Wilnie, ale pochodzę z litewskich gór. Byłam 
w Polsce wiele razy, ale zawsze w Białymstoku, tak więc w Szczeci-
nie jestem pierwszy raz. W Pleciudze spotkałam niesamowitych ludzi. 

To znakomity zespół, zgrany i spontaniczny. Pracuje tu wiele młodych 
osób, z którymi bardzo łatwo mi się porozumieć. W teatrze panuje taka 
atmosfera, że czuję się tu jak w domu. 

Miejsce w życiu | Tak. Myślę, że w życiu jestem właśnie w tym miejscu, 
w którym powinnam być.

vj
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Julia Skuratova 

Urodziła się w 1974 roku w Wil-
nie, ukończyła scenografię 
na Akademii Sztuk Pięknych 
w Wilnie (Vilniaus Dailes Aka-
demija),  następnie zrobiła 
dwuletnią aspiranturę. Współ-
pracuje z teatrami na Litwie, 
w Polsce i na Węgrzech. Tworzy 
scenografię przede wszystkim dla 
teatrów lalek, a także dla teatrów 
dramatycznych. Ponadto wykłada 
kompozycję i technologię lalek 
na Vilnius Dailes Akademija. 
Zorganizowała również wiele 

wystaw swoich prac. 

Gintare Vaivadaite 

Urodziła się w Taurage, ukończy-
ła scenografię na Akademii Sztuk 
Pięknych w Wilnie (Vilnius Dailes 
Akademija). Działa samodzielnie 
oraz współpracuje z Julią Skura-
tovą jako jej asystentka. Wspólnie  
przygotowały m.in. scenografię 
dla Białostockiego Teatru Lalek. 
Tworzy nie tylko lalki teatralne, 
lecz także artystyczne, przezna-

czone na wystawy.

|  Gintare Vaivadaite
   fot. Karolina Machowicz 
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Dariusz Kamiński 

reżyseria:
Dariusz Kamiński

asystent reżysera:
Danuta Kamińska

scenografia:
Katarzyna Banucha

muzyka :
Jacek Wierzchowski

projekcje multimedialne:
Simon Bretherton

choreografia:
Agnieszka Dolecka

obsada:
Marta Łągiewka – Bałwanek
Mirosław Kucharski – Bałwan
Danuta Kamińska – Chmury, Słońce, Bura Foka, Choinka
Katarzyna Klimek – Lalka
Paulina Lenart – Dziewczynka, Bura Foka, Choinka
Edyta Niewińska-Van der Moeren – Chmury, Sklepowa, 
     Bura Foka, Choinka
Rafał Hajdukiewicz – Klient, Smok
Dariusz Kamiński – Karp oraz Kolędnik: Turoń
Janusz Słomiński – Pilot Jurek, Karp
Krzysztof Tarasiuk – Karp oraz Kolędnik: Chłopiec z gwiazdą
Zbigniew Wilczyński – Karp oraz Kolędnik: Anioł
Przemysław Żychowski – Biały Niedźwiedź, Biały Miś
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|  Marta Łągiewka w roli Bałwanka, próba spektaklu „Bałwanek ratuje świat”
   fot. Karolina Machowicz

Bałwanek
ratuje swiat

,
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Violina Janiszewska: Darku, przy okazji naszej ostatniej 
rozmowy, a dotyczyła spektaklu „Słoń”, adaptacji tekstu 
i pomysłów, i prób, mówiłeś, że tekst Theodora Seussa Gei- 
sela w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka długo za tobą 
chodził, drążył twój umysł. A dzielny bałwanek długo cię 
niepokoił?

Darek Kamiński: „Słoń” to była adaptacja. Tekst bardzo 
ważny dla świata anglojęzycznego, ale nie tylko. To jest kla-
syka pisana wierszem. Spektakl „Bałwanek ratuje świat” siłą 
rzeczy pisałem więc inaczej, z myślą o ludziach, o aktorach. 
To jest także wielka przyjemność i znakomita zabawa, ale 
innego rodzaju. 
„Bałwanka...” postanowiłem napisać dla własnej przyjem-
ności w wolnej chwili. Wiadomo, że takie zimowe spekta-
kle w pewnym momencie będą przydatne, jednak kiedy 
robi się to na ostatnią chwilę, często niestety wychodzą 
z tego przedstawienia użytkowe. A ten „Bałwanek...” nie. 
On powstawał spokojnie, miałem czas, mogłem puścić 
wodze fantazji. Ponadto jest to kontynuacja poprzednie-
go „Bałwanka”. Niejako jego druga część... Nie podkreśla-
liśmy tego w jakiś szczególny sposób, bo dzieci mogłyby 

Teatr to teatr

Rozmowa z Darkiem Kamińskim, 
reżyserem i autorem scenariusza spektaklu 
„Bałwanek ratuje świat”, 
oraz z Danutą Kamińską, asystentką reżysera

Z I M O WA

| Marta Łagiewka, Miroslaw Kucharski, próba spektaklu „Balwanek ratuje świat”, 
  fot. Karolina Machowicz

| Rafał Hajdukiewicz, Paulina Lenart , próba spektaklu „Bałwanek ratuje świat”, 
  fot. karolina Machowicz
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Teatr to teatr
tego nie zrozumieć. Tych powiązań i odcinków. Ale dla 
mnie to jest kontynuacja. Pierwszy bałwanek to „Bałwanek 
i inni”, drugi bałwanek to „Bałwanek ratuje świat”. Bałwanek 
ratujący świat to taki mały don Kichot.
 
VJ: Dużo w spektaklu lokalnych odniesień. Akcja dzieje się 
w Szczecinie, tuż przy teatrze lalek. 

Danuta Kamińska: Darek lubi robić wtręty szczecińsko-lo-
kalne albo wprowadzać do spektaklu smaczki dla dorosłych, 
dla rodziców, dla nauczycielek. Szczecin można zamienić na 
inne miasto, a wtedy można pokazać ten spektakl w Gdańsku, 
w każdym innym teatrze. Tutaj nawiązanie do Szczecina jest 
bardzo fajne, zwłaszcza że się udało, mówię o wizualizacjach 
Simona Brethertona, pokazać ten Szczecin bardziej kolorowy, 
niż on jest albo niż jakim postrzegamy go na co dzień. Bardzo 
fajnie nam się pracowało z Kasią Banuchą. Współpracowali-
śmy pierwszy raz i był to bardzo twórczy czas. 

Danuta Kamińska: I chyba  „Bałwankiem...” został pobity 
rekord, bo zagraliśmy czterdzieści spektakli w jednym mie-
siącu. To bardzo dużo. 

Darek Kamiński: Obawiałem się, czy aktorzy dadzą radę. 
Ale cieszyli się i poradziliśmy sobie. Zwłaszcza brawa dla 
Marty, która jest w szczególnej sytuacji, my wiemy dlaczego 
i mocno jej kibicujemy. 

VJ: Danka, jak to jest, kiedy Darek reżyseruje? 

Danuta Kamińska: Nie mogę powiedzieć, że mam chody 
u reżysera i autora, bo nie zawsze pisze mi aktorskie role. 
W „Bałwanku...” jestem w przeważającej mierze ciepłym gło-
sem słońca. Czasami, owszem, zdarza się, że mam ciekawe 
zadanie. Mamy na pewno dużo pracy w czasie tworzenia. 
Satysfakcja jest wtedy, kiedy spektakl podoba się widzom. 

Darek Kamiński: To jest ważne. W naszym teatrze jest 
spore zróżnicowanie, jeżeli chodzi o wiek: od dziecka do 
widza dorosłego. To jest zasadnicza różnica. Zupełnie ina-
czej patrzą dzieci czteroletnie, dziesięcioletnie, a często na 
spektaklu jest też mama, babcia i dziadek. A „Bałwanek...” się 
podoba, nawet jeśli nie jest zrozumiały w wersji werbalnej, 
na pewno dzieci zapamiętają obrazy. Zapamiętają emocje. 
Gościliśmy u siebie ostatnio polsko-włoskiego czterolatka. 

Z I M O WA

| Danuta Kamińska, Edyta Niewińska-Van der Moeren i Paulina Lenart, 
  próba spektaklu „Bałwanek ratuje świat”
  fot. Karolina Machowicz

| Marta Łągiewka w roli bałwanka. Próba spektaklu „ Bałwanek ratuje świat” 
  fot. Karolina Machowicz
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Obawialiśmy się, jak on odbierze nasze przedstawienie. Ale 
mieliśmy satysfakcję, bo wszystko mu się podobało, wszyst-
ko zrozumiał, wszystko przeżywał ponownie i opowiadał. 

Danuta Kamińska: Ale nawet w sytuacji, gdy dziecko nie 
wszystko pojmie, zapamięta, to są jeszcze rodzice, nauczy-
ciele. Oni kontynuują nasze spotkanie w teatrze. 

Darek Kamiński: Jeśli dziecko zapamięta jedną scenę 
i przypomni ją sobie za dwadzieścia lat, będzie to ogromny 
sukces. 

VJ: Wy pamiętacie swoje pierwsze spektakle lalkowe? 

Darek Kamiński: Jak niewiele? Nikt ze mną specjalnie do 
teatru nie chodził. 

Danuta Kamińska: Jak to?! Pamiętasz swojego Stasia 
i Nel!

Darek Kamiński: A tak, pamiętam, w teatrze w Białym-
stoku oglądałem „W pustyni i w puszczy”. To było przeży-
cie. Staś miał mocno owłosione nogi i około czterdziestu 
lat, Nel dorównywała mu wiekiem. Pies Saba to był jakiś 
skundlony owczarek alzacki, który wszędzie latał wśród 
widowni i nikt nie patrzył na spektakl tylko na tego psa, 
dzieci karmiły go cukierkami, a on robił, co chciał. Pa-
nowie techniczni przebrani za słonia... No to był już po 
prostu... To był taki ogromny, kocowaty słoń. Do dzisiaj 

Z I M O WA Nr 1 (38) 2013

widzę te szwy w przedstawieniu i niestety nie dałem się na 
to nabrać. Prawdziwy teatr przyszedł, gdy byłem starszy. 

Danuta Kamińska: Ja w ogóle nie pamiętam teatru lalko-
wego w swoim życiu, pamiętam teatr, ale z telewizji. Kiedyś 
takich spektakli telewizyjnych było sporo. Pleciuga między 
innymi także nagrywała dla telewizji. Dzisiaj spektakle gra 
się dosyć krótko, kiedyś jak był spektakl „zgrany” w teatrze, 
to znaczy grany przez naprawdę długi czas, wówczas był 
filmowany do telewizji. To było fajne doświadczenie

Dariusz Kamiński: To był przaśny czas komunistycznej 
telewizji, a później gdy wkroczył świat Disneya, teatr żywy, 
teatr lalkowy, jak się go dobrze nie pokaże, nie ma szans. 
Teatr powinno się oglądać na żywo, zwłaszcza teatr lalek. 
No chyba że to jest Muppet Show, ale wtedy wszystko jest 
specjalnie przygotowane pod telewizję. 

Danuta Kamińska: W większości przypadków spektakle 
teatralne przeniesione do telewizji tracą na urodzie. Nawet 
„Żywoty świętych”, taki dobry spektakl, w telewizji wyglądał 
zupełnie inaczej. 

Darek Kamiński: „Umarłą klasę” też widzieliśmy na żywo 
i w telewizji, i nie ma wątpliwości, że teatr na żywo jest 
zupełnie inny. Czasami wystarczy inne światło, inne oświe-
tlenie maski, by czar i magia zniknęły. Teatr to teatr, na żywo 
jest znacznie atrakcyjniejszy.

vj

| Dariusz Kamiński, Zbigniew Wilczyński, Krzysztof Tarasiuk – kolędnicy, 
  próba spektaklu „Bałwanek ratuje świat” 
  fot. Karolina Machowicz
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Jubileusz sześćdziesięciolecia działalności Teatru Lalek „Ple-
ciuga” to dla nas wyjątkowe wydarzenie. Czujemy się młodzi, 
pełni sił i pomysłów, jesteśmy uradowani tymi urodzinami 
jak dzieci. Dlatego postanowiliśmy uczcić nasze święto tro-
chę niestandardowo, pobawić się, pograć i poszaleć. Pojawią 
się, oczywiście, tradycyjne propozycje obchodów: premiery 
jubileuszowych spektakli – dla dzieci (w reżyserii Anny Au-
gustynowicz) i dla dorosłych (w reżyserii Pawła Aignera), 
konkurs na plakat do spektaklu dla dzieci oraz publikacja 
nowego wydawnictwa poświęconego ostatniej dekadzie naszej 
działalności. Ponadto zamierzamy zrealizować szereg pomy-
słów, które narodziły się podczas wielogodzinnych narad 
w gabinetach dyrekcji, w pokojach pracowników i w kuchni.
Przede wszystkim chcemy w jeszcze większym niż dotąd za-
kresie wyjść w miasto. Zorganizujemy więc grę miejską, 
której celem będzie wędrówka śladami Pleciugi i innych 
szczecińskich miejsc kultury. Do tego przygotujemy 
dwie wystawy – ich tematy utrzymamy jak najdłużej 
w tajemnicy, żeby zrobić Wam, Drogie Czytelniczki 
i Drodzy Czytelnicy, prawdziwą niespodziankę. Nie bę-
dziecie mogli oderwać oczu od ekspozycji!
Opanujemy też przestrzeń wirtualną, by wspierać młod-
szą oraz starszą młodzież w szlifowaniu pióra krytyka 
teatralnego. Konkurs „Teatroblog – mój blog teatralny” 
stanie się wspaniałą okazją do blogowania, pisania recen-
zji, notowania własnych przemyśleń, przeprowadzania 
wywiadów z artystami, jedynym słowem – do pokazania, 
że teatrem żyjemy i na co dzień, i od święta.
Również przestrzeń Teatru Lalek „Pleciuga” będzie miej-
scem świętowania. Zaprosimy Was na warsztaty cyrko-
we, aktorskie oraz streetartowe, bo przecież „I ty możesz 
zostać...” – cyrkowcem, aktorem lub streetartowcem. 
Wydarzeniem rodzinnym, łączącym pokolenia, będę 
warsztaty „60+6”, podczas których widzowie najmłod-
si i najstarsi, wnuczki i wnuki z babciami i dziadkami, 
przygotują wspólnie własne przedstawienie na podstawie 
wybranej bajki samograjki.

Spróbujemy też udowodnić sobie i całemu miastu, że NIE 
WARTO CHODZIĆ DO TEATRU – bo ci, którzy chodzą 
do teatru, mają ZBYT BUJNĄ WYOBRAŹNIĘ, są ZBYT 
WRAŻLIWI, a co najgorsze, może się okazać, że MAJĄ TA-
LENT. Okropne, prawda? Właśnie dlatego zaproponujemy 
Wam przygotowanie plakatów à rebours (antyteatralnych), 
za pomocą których będziecie przekonywać szczecinian, że 
nie warto chodzić do teatru. Wiemy, że postaracie się być 
jak najbardziej wiarygodni i mamy nadzieję... że nikt Wam 
nie uwierzy.
A po ciężkiej pracy wysłuchamy razem „Pleciugi na dobra-
noc” – baśni odczytywanych w przestrzeni miejskiej – by 
urodzinowa atmosfera towarzyszyła nam także we śnie.

Chcemy, aby nasz teatr i nasze miasto były wspólną przestrze-
nią – przestrzenią codzienności i przestrzenią świętowania, 
miejscem, w którym żyjemy w zwykłe dni i miejscem, które 
staje się magiczne podczas wyjątkowych wydarzeń.

Jak wiadomo, urodziny udadzą się naprawdę dopiero wtedy, 
gdy przyjdą zaproszeni na nie goście. Aby więc Pleciuga mogła 
w pełni, radośnie i triumfalnie obchodzić swoje sześćdziesiąte 
urodziny, koniecznie przyjmijcie nasze zaproszenia! Czyli:

a) weźcie udział w konkursie na plakat do spektaklu 
dla dzieci;
b) przyjdźcie na spektakle jubileuszowe;
c) weźcie udział w grze miejskiej;
d) przyjdźcie obejrzeć wystawy;
e) przyłączcie się do parady i pokazów;
f) załóżcie własny teatroblog i opisujcie obejrzane 
przedstawienia, prowadźcie wywiady z artystami, 
spisujcie własne przemyślenia na temat teatru, ak-
torstwa i sztuki;
g) zgłoście się na warsztaty cyrkowe, aktorskie 
i streetartowe;
h) przyjdźcie z dziadkami lub wnukami na warsztaty 
„60+6”;
i) stwórzcie z nami plakaty à rebours (antyteatralne);
j) stańcie wieczorem z całą rodziną przed fontan-
ną na placu Teatralnym i posłuchajcie „Pleciugi na 
dobranoc”;
k) bawcie się jak najlepiej! 

I pamiętajcie – z okazji swoich sześćdziesiątych urodzin to 
„Pleciuga” rozda prezenty Wam!
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Ubiegłoroczna edycja plebiscytu Bursz-
tynowe Pierścienie, która odbywała się 
w Teatrze Lalek „Pleciuga” zakończyła się 

uhonorowaniem Rafała Hajdukiewicza z tego teatru  
za tytułową rolę w „Don Juanie, czyli...” w reżyserii 
Aleksieja Leliavskiego. 
Ponadto zwycięzcą 31. edycji plebiscytu Bursztyno-
wy Pierścień, którego gala odbyła się w Pleciudze, 
był spektakl „Zemsta nietoperza” Opery na Zamku 
w reżyserii Jitki Stokalskiej. 
 
Jak co roku wygranych wskazali Czytelnicy „Ku-
riera Szczecińskiego”, wysyłając na swoich fawo-
rytów SMS-y i kupony zamieszczane w „Kurierze 
Szczecińskim”. Walka o tytuł najlepszego spektaklu 
sezonu 2011/2012 była niezwykle wyrównana – 
o zwycięstwie operetki Johanna Straussa nad 
„Balem manekinów” z Teatru Polskiego przesą-
dziło około 50 głosów. Jeszcze ciekawiej działo się 
w kategorii aktorskiej: Joanna Tylkowska, solistka 
Opery na Zamku, zgromadziła rekordową liczbę 
SMS-ów, nazwisko Rafała Hajdukiewicza z kolei 
najczęściej wpisywano na kuponach – i właśnie 
to zdecydowało o jego ostatecznym triumfie. Dla 
aktora Pleciugi to drugie w ciągu ostatnich dni 
ważne wyróżnienie za kreację w „Don Juanie” – 
ostatnio odebrał także główną nagrodę aktorską 
na prestiżowym, międzynarodowym festiwa-
lu „Lalka też Człowiek” w Warszawie. Laureaci 
Bursztynów nie kryli radości, ale też zaskoczenia. 
– Nie spodziewałem się tej nagrody – przyznał ak-
tor Rafał Hajdukiewicz i dodał, że spektakl to praca 
zespołowa. – Mamy fajną i zgraną ekipę z Mirkiem  
Kucharskim, Martą Łągiewką i Kasią Klimek na 
czele. Potrafimy się porozumieć bez słów. 
Plebiscyt, w którym mieszkańcy wybierają najlep-
szego w naszym województwie aktora oraz spek-
takl, już po raz trzydziesty pierwszy zorganizował 
„Kurier Szczeciński”. Od kilku lat współorganiza-
torem imprezy jest Radio Szczecin.

| Rafał Hajdukiewicz w chwili ogłoszenia wyników plebiscytu 
  Bursztynowy Pierścień 23 listopada 2012 w Teatrze Lalek „Pleciuga” 
  fot. Dariusz Gorajski

Bursztyn dla 
Rafała Hajdukiewicza 
i „Zemsty nietoperza”
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Już po raz czterdziesty ósmy Szczecin stanie się wiosenną 
stolicą teatru!
KONTRAPUNKT to jedna z największych imprez arty-

stycznych Pomorza Zachodniego – festiwal teatralny, który 
stał się festiwalem sztuki, w programie, oprócz spektakli 
teatralnych, znajdują się bowiem również koncerty, wystę-
py performerów, panel dyskusyjny, wystawy i wiele innych 
działań artystycznych.
Jedną z największych atrakcji jest dzień berliński – polska 
publiczność spędza wtedy jeden dzień festiwalowy, oglądając 
spektakle konkursowe na najważniejszych deskach teatral-
nych stolicy Niemiec. 
Tegoroczna wiosna teatralna zacznie się już 12 kwietnia wraz 
z Małym Kontrapunktem – wydarzeniem skierowanym do 
dzieci oraz ich rodziców i opiekunów. Trzydniowe święto 
dzieci wypełnią przedstawienia i warsztaty dla najmłodszych.

WARTO ZOBACZYĆ:

Mały Kontrapunkt – w tym roku na deskach Pleciugi za-
prezentujemy z naszego regionu oraz dwa spektakle przygo-
towane przez studentów Akademii Teatralnej w Warszawie 
Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.
Krystynę Jandę w monodramie „Danuta W.” – spektakl 
zrealizowany przez warszawski Teatr Polonia powstał na 
kanwie książki Danuty Wałęsy „Marzenia i tajemnice”, opra-
cowanej przez Piotra Adamowicza. W odważnej i przejmu-
jącej autobiografii autorka opowiada o sobie, swojej rodzinie 
i burzliwej historii Polski ostatnich dekad. Mówi – jak za-
wsze naturalna i silna – zarówno o chwilach wspaniałych, jak 
i o cenie, którą przyszło za nie zapłacić. Opowiada światu 
swoją wersję wydarzeń.

Wszyscy czekamy na 
KONTRAPUNKT!

Przedstawienie plenerowe „Les Tambours de la Muerte” 
(„Bębny Śmierci”) francuskiej grupy Company Transe 
Express – oryginalne widowisko będące połączeniem para-
dy i spektaklu, przygotowane na podstawie meksykańskich 
rytuałów, z efektownym pirotechnicznym finałem.

ZAREZERWUJ CZAS!
Mały Kontrapunkt 12–14 kwietnia 2013

XLVIII Przegląd Teatrów Małych Form 
KONTRAPUNKT
15–21 kwietnia 2013

dodatkowe spektakle „Danuta W.”
22 i 23 kwietnia 2013

MAŁY KONTRAPUNKT
12–14 kwietnia 2013

piątek 12 kwietnia
18.00 „Julian To Wiem” / duża scena

sobota 13 kwietnia
11.00 warsztaty „Wkoło Słońca” (dzieci 4–6 lat) / sala edu-
kacyjna
11.30 warsztaty piekarnicze Asprodu
13.00 warsztaty „Wkoło Słońca” (dzieci 7–10 lat) / sala edu-
kacyjna
11.00, 12.30 „Białe baloniki” / sala kameralna
14.30, 15.30 „A Ku Ku” / sala prób
16.00 „Najmniejszy klaun na świecie” / duża scena

niedziela 14 kwietnia
11.00 „Paskuda i Maruda” / duża scena 
11.00, 12.30 i 14.00 warsztaty plastyczne Pleć, Pleciugo!
11.30 warsztaty piekarnicze Asprodu
13.30, 14.45 „Guzik” / sala prób 

Wszystkie spektakle, warsztaty Wkoło Słońca i piekarnicze 
Asprodu odbywają się w Teatrze Lalek „Pleciuga”. Warszta-
ty plastyczne Pleć, Pleciugo! – w namiotach obok teatru 
(w razie niepogody – w salach edukacyjnych Pleciugi).
Więcej informacji na stronie internetowej: www.kontra-
punkt.pl/mk_2013/
informacje i rezerwacja biletów: tel. 91 433 58 04
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Nowa osoba na scenie Teatru Lalek „Pleciuga”. Zobaczyliśmy 
go w spektaklu „Niebieski Piesek”, którego premiera odbyła 
się 1 marca 2013 roku. 
Jest studentem IV roku Akademii Teatralnej im. Aleksan-
dra Zelwerowicza w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej 
w Białymstoku. „Niebieski Piesek” jest spektaklem dyplomo-
wym Macieja Sikorskiego. 
Wybór Maćka padł na Teatr Pleciuga: „Teatr instytucjonalny, 
o bogatej tradycji, uważam za najlepszą drogę kariery dla 
początkującego artysty”. 
Szczecin podoba mu się z kilku powodów. Jednym z nich jest 
otwartość i życzliwość mieszkańców. „Jestem mile zaskoczony 
zainteresowaniem i chęcią pomocy, chociażby w tak prostej 
kwestii jak zapytanie o drogę” – mówi Maciek. Ponadto ceni 
sobie przestrzeń, monumentalność i harmonijną infrastruk-
turę miasta. 

Maciej Sikorski

Od pierwszych dni pobytu w Szczecinie Maciej zapoznawał 
się z miastem. Choć minęły już dwa miesiące, nie znalazł 
swojego ulubionego miejsca. „Nie potrafię się zdecydować. 
Jest tu mnóstwo interesujących obiektów, np. kino Pionier, 
Café 22 czy deptak Bogusława”. Jednym z charakterystycznych 
elementów, które Maciej zapamiętał w szczególności, jest 
pomnik Józefa Piłsudskiego przy placu Szarych Szeregów. 
Maciej ma duszę wędrowca. W swoim życiu miał okazję 
przebywać w wielu miejscach, jednak to Szczecin wywarł 
na nim ogromne wrażenie. Aktor nie wyklucza, że mógłby 
tu mieszkać. 
Okazuje się, że wśród członków jego rodziny jest wielu mu-
zyków. W jego drzewie genealogicznym można dostrzec 
także wujka piszącego wiersze oraz amatorskich artystów 
kabaretowych. 
Przed państwem Maciej Sikorski.

vj

Kim jest
ten 
człowiek?

wydarzenia

| fot. Karolina Machowicz
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Pod takim hasłem upłynęły w Pleciudze dwa tygodnie ferii, 
w których brała udział 20-osobowa grupa najmłodszych miło-
śników teatru, dzieci w wieku od 7 do 12 lat. „Akcja Morze!” 
to tytuł spektaklu, którego scenariusz napisany przez Grażynę 
Wojtczak został zainspirowany wierszami nieco zapomnia-
nego autora – Wincentego Fabera. 

Pierwszy tydzień ferii dzieci spędziły, pracując intensywnie 
pod okiem plastyczek – Teresy i Karoliny Babińskich. Opra-
cowały projekty scenograficzne, a następnie własnoręcznie 
stworzyły wszystkie lalki, rekwizyty i elementy dekoracji. 
Natomiast z Grażyną Wojtczak dzieci pracowały nad inter-
pretacją tekstów, dykcją i obmyślały ogólny kształt poszcze-
gólnych scen spektaklu.

W drugim tygodniu przedstawienie uzyskało ostateczną 
formę, a to dzięki temu, że do pracy zaangażowały się cho-
reografka Katarzyna Ossowska-Janeczko, która wprowadziła 
młodych aktorów w tajniki ruchu scenicznego, i Zuzanna 
Bogusławska, studentka Akademii Muzycznej. Razem opra-
cowały oprawę dźwiękową przedstawienia. Nad artystyczną 

całością inscenizacji czuwała aktorka Grażyna Wojtczak. 
Opieką pedagogiczną i jednocześnie koordynacją działań 
od strony organizacyjnej zajęła się Magdalena Bogusławska.

wydarzenia

| Młodzi aktorzy w spektaklu „Akcja Morze!” 
  fot. Magdalena Bogusławska

| fot. Magdalena Bogusławska
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CZAS UCIEKA

Ludwiczka była bardzo zadowolona. Kiedy wstała rano, nie 
wiedziała, ile się dziś zdarzy!
– Zapodziewanno! Kochana wróżko! Dziękuję ci! Popatrz, 
Kropelek i Kropelka są tacy szczęśliwi... – zawołała.
– I ty wyglądasz na uradowaną, chociaż twoja piłka nadal się 
nie odnalazła – spojrzała spod rzęs Zapodziewanna.
– Ojej! Zupełnie o niej zapomniałam! Kiedy dzieją się takie 
ważne rzeczy, to mój kłopot robi się malutki... – westchnęła 
dziewczynka.

Tajemnice wróżki Zapodziewanny
– Ja jednak pamiętam, że obiecałam ci pomóc. – Wróżka 
chwyciła Ludwiczkę za rękę. Jeszcze pomachały przytulonym 
do siebie Kropelkom i wzniosły się w powietrze...
Leciały znowu nad jeziorem, nad drzewami, wśród kropel 
deszczu, potem przedostały się ponad chmury, tam, gdzie 
znowu zaświeciło słońce...
– Może masz ochotę na lody? – Zapodziewanna złapała mały 
obłoczek i wtedy Ludwiczka przypomniała sobie, że mama 
nie pozwała jeść słodyczy przed obiadem.
– Ojej! Obiad! – spojrzała na wróżkę spłoszona. – Która jest 
godzina?
– Dochodzi druga – odpowiedziała.
– Kochana Zapodziewanno! Proszę cię, odstaw mnie do 
domu. Nie mogę się spóźnić na obiad, bo mama się pogniewa – 
dziewczynka błagalnie spojrzała w oczy wróżki.
– Nic się nie martw, będziesz w domu na czas – szeroka spód-
nica Zapodziewanny zawirowała, chmury się rozstąpiły i Lu-
dwiczka zobaczyła swoje podwórko.
– To były najpiękniejsze czary, jakie widziałam na świecie! 
Dziękuję! – uśmiechnęła się szeroko.
– Przyjdź jutro rano do Pleciugi. Odnajdziemy twoją piłkę – 
wróżka pokiwała na pożegnanie ręką i zniknęła za rogiem.

W DOMU

Ludwiczka szybko wbiegła do domu i na szczęście zdążyła 
na obiad. Mama właśnie ustawiała na stole talerze. Pachniało 
ciastem, a w garnku coś bulgotało tajemniczo...
– Byłaś grzeczna na podwórku, wcale cię nie słyszałam – 
uśmiechnęła się mama, a dziewczynka zastanowiła się, czy 
powinna jej wszystko opowiedzieć. Chyba tak, ale z drugiej 
strony... musiałaby się przyznać, że zgubiła piłkę, a na to nie 
miała wcale ochoty. Poza tym wróciła przecież na czas i nic 
się złego nie stało.
– Dzieci mogą mieć swoje tajemnice... – pomyślała i zaraz 
bardzo sprytnie zmieniła temat:
– Mamo, a co jest na obiad? Tak ładnie pachnie.
Która mama nie będzie zachwycona, kiedy dziecko wykazuje 
zainteresowanie tym, co zajęło jej pół dnia i bulgocze apetycz-
nie w garnku...
Tak się Ludwiczce upiekło, bo mama zajęła się obiadem i nie 
wypytywała więcej, co robiła jej córeczka przez tyle godzin.

Mariola Fajak-Słomińska
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Och, to już wyższa forma abstrakcji. Ile tu się dzieje!
Najpierw pokolorujcie pieski. Mogą być niebieskie, ale mogą też być 

we wszystkich innych kolorach. Zdecydujcie, w jakich.
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Odszukajcie i pokolorujcie wszystkie rybki. Dopasujcie cień do każdej rybki, a potem odszukajcie wszystkie kości, 
które się rozsypały po całej stronie. Później strzałkami połączcie kości z pieskami. 

Który piesek będzie miał ich najwięcej? Wy decydujecie! Miłej zabawy!
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Jonasz Janiszewski

Hania Szczepańczyk

Julia Helminiak

Bartosz Muskała

Zuzia Skonecka

Tymon Rozpędek

Wiktor Jędrzejak

Mateusz Baryła

Mikołaj Jankowski

Tomek Helminiak

Kamila Parzych

Tak, tak! To „Tańcząca gazela i magiczny tam-tam”. 

Zobaczcie, ile prac dostarczyły dzieci po obejrzeniu tego 

barwnego przedstawienia! A najfajniejsze jest to, że 

rysunki wykonały dzieci z klasy III d Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Gryfinie. W tej szkole uczył się kiedyś Włodzimierz 

Dobromilski, późniejszy aktor, reżyser i dyrektor Teatru 

Lalek „Pleciuga”. O tym niezwykłym człowieku piszemy 

na wcześniejszych stronach „Gabita”. Hej! Gryfiniacy! 

Dziękujemy Wam bardzo i dziękujemy pani Ewie 

Siewierze, Waszej wychowawczyni, która 

z Wami przyjeżdża na spektakle. Do zobaczenia 

niebawem. Zapraszamy na „Niebieskiego Pieska”! 

Zima co prawda za nami, ale przecież jeszcze 
pamiętamy spektakl, w którym występował 

biały, uroczy bałwanek. Oto dwie prace 
dotyczące przedstawienia „Bałwanek ratuje 

świat”. Kolejne rysunki, widzicie... Kto zgadnie, 
jakiego spektaklu dotyczą? 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian nadsyłanych tekstów. 
Wszystkim autorom (artykułów, opinii, listów, recenzji, rysunków),  którzy nadesłali swoje prace do „Gabita” – dziękujemy!

Dziękuję Barbarze Popiel, Magdzie Bogusławskiej, 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

Konkursy w Pleciudze!
Teatr Lalek „Pleciuga” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w dwóch nie-
zwykłych konkursach.

Plakat do przedstawienia „Bajki samograjki”
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat gorąco zapraszamy do wzięcia udziału 
w konkursie plastycznym. Przygotujcie plakat do przedstawienia „Bajki sa-
mograjki” według Jana Brzechwy! Na kartce papieru, za pomocą farb, kredek, 
ołówka i innych materiałów, pokażcie, co jest dla Was w „Bajkach samograj-
kach” najważniejsze, najciekawsze  i najsympatyczniejsze. Zwycięskie dzieło 
stanie się Pleciugowym plakatem reklamującym spektakl „Bajki samograjki” 
w całej Polsce!
Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie Teatru Lalek „Pleciuga” 
(www.pleciuga.pl/).

Blog teatralny
Uczniów szkół podstawowych (klasy 4–6), gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych w województwie zachodniopomorskim zachęcamy do wzię-
cia udziału w konkursie „Teatroblog: mój blog teatralny”. Załóżcie i po-
prowadźcie przez kilka miesięcy własne blogi, na których możecie: pisać 
o obejrzanych przedstawieniach i swoich opiniach o teatrze; zamieszczać własne 
rysunki i inne dzieła plastyczne związane z teatrem; dzielić się przemyśleniami 
na temat gry aktorskiej, kostiumów, dekoracji i muzyki ze spektakli; rozmawiać 
z innymi blogerami o tym, czym jest dla Was teatr. Teksty zwycięzców zostaną 
przedrukowane w „Kurierze Szczecińskim” oraz w gazecie teatralnej „Gabit”!
Szczegółowe informacje o konkursie znajdziecie na stronie Teatru Lalek „Ple-
ciuga” (www.pleciuga.pl/) oraz na Teatroblogu „Pleciugi” (http://teatroblog 
-pleciuga.blogspot.com/).

Zapraszamy do udziału w konkursach i życzymy Wam wspaniałej zabawy!
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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
Scenograf 

A kim jest scenograf. No jak to! Scenograf to... eee... Sceno-
graf to...Albo scenografka!
Ach już wiem! Scenograf to taki pomocnik reżysera. Uczest-
niczy w próbach teatralnych, rozmawia z aktorami, z pra-
cownikami pracowni krawieckiej i scenograficznej, z reży-
serem. No i musi znakomicie znać scenariusz. Scenograf to 
bardzo mądry człowiek. Cechuje się zdolnościami plastycz-
nymi, ale ma też wiedzę z historii sztuki, historii architek-
tury, a nawet ogólną orientację techniczną. Bo wyobraźcie 
sobie, że jest przygotowywany spektakl, w którym dzielny 
rycerz pędzi na pięknym rumaku do wielkiego zamku, by 
uratować księżniczkę. 
No ale skąd zamek, jak ma wyglądać, z czego ma być zro-
biony!? A koń, skąd wziąć konia na scenie!
No i rycerz! W co powinien być ubrany! Nie martwcie się, 
tym wszystkim zajmie się scenograf, jest on bowiem autorem 
wszystkich elementów wizualnych na scenie. Scenograf jest 
czujny, obserwuje z ciekawością dziecka otaczający go świat, 
czerpie z niego inspirację i przenosi na scenę. Scenograf 
potrafi zachwycać się wszystkim, nawet z pozoru prozaicz-
nymi rzeczami, ale jest też dociekliwy w poznawaniu natury, 
troszkę naiwny i bardzo odważny. Scenograf powinien być 
także dobrym słuchaczem i rozmówcą. Kiedy tak będzie, na 
teatralnej scenie powstanie taka scenografia, a aktorzy wy-
stąpią w takich kostiumach, że wszystkim nam zaprze dech 
w piersiach, a mi uszy zafalują. Zawsze wtedy falują mi uszy!

Ściskam zębiskami 
Biały Królik


