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| Zdjęcie na okładce: Magdalena Gajewska,
Projekt kostiumu do spektaklu „Stworzenia sceniczne”, reż. Paweł Aigner
fot. Karolina Machowicz

| fot. Karolina Machowicz 

Kiedy byłem dzieckiem, nie chodziłem do teatru, bo 
w moim miasteczku teatru nie było. Na „moim podwór-
ku” był duży śmietnik z betonu, trzepak do dywanów, 
kilka komórek na węgiel, a piasek, który był wspomnie-
niem piaskownicy, coraz bardziej porastała trawa. To 
była „moja łąka”, choć za domem była ta prawdziwa 
z wysoką, rzadko koszoną trawą i bujnymi, kwitnącymi 
ostami. Tam często polowały na ptaki na wpół zdziczałe 
koty. Po obfitych deszczach w zagłębieniach po wybranym 
do przechowywania zimą warzyw piasku stała woda. Te 
kałuże to było „moje morze”, choć za „moją łąką” płynęła 
rzeka, która jeszcze dalej wypływała z jeziora mogącego 
być „moim oceanem”.
Pewnego wakacyjnego poranka na „moim podwórku” 
spotkałem kolegę. Przyjechał ze Szczecina do cioci miesz-
kającej w tym samym domu co ja. Siedział na śmietniku, 
a obok niego stał piękny lotniskowiec z kilkoma samolo-
tami na żółtym pokładzie. Z kadłuba wystawała lśniąca 
w słońcu, srebrna śruba okrętowa. 
Od strony jeziora zbliżała się burza. 
– To bardzo dobrze! „Moje morze” będzie większe – po-
myślałem. Odpowiednie na taki okręt! 
Szybko umówiliśmy się na później, gdy przestanie pa-
dać, i pobiegliśmy do domu. Patrzyłem przez okno na 
podwórko i myślałem, jak w środku kałuży zbudować 
wyspę, a na niej port wojenny z moimi cynowymi żołnie-
rzami. Kiedy znów wyjrzało słońce, z radością wybiegłem 
z domu. Zacząłem szukać kolegi i kiedy odwróciłem się 
w stronę „mojego morza”, na środku podwórza – tam 
gdzie miała być wyspa i miał zacumować lotniskowiec, 
gdzie miał rozegrać się pierwszy akt mojego wojennego 
spektaklu – wyrosła czarna góra, wulkan z węgla na zi-
mowe, mroźne dni.

Drodzy widzowie,
oglądając dwa spektakle zrealizowane przez uczestni-
ków wakacyjnych warsztatów teatralnych, wróciłem na 
chwilę wspomnieniami do pierwszej zapamiętanej prze-
ze mnie próby zrealizowania wymyślonego scenariusza. 
W spektaklach „Tuwimowo” i „Na strychu” poruszyła 

 Teatr dziecięcej wyobraźni

mnie siła dziecięcej wyobraźni, autentyczność przeżyć 
i świeżość spojrzenia. W tym wypadku byliśmy widzami 
teatru dziecięcego, w którym dziecko nie odgrywa na-
pisanej dla niego roli, tylko jest twórcą lub współtwórcą 
widowiska. Taki proces twórczy jest jednym z elementów 
wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka i formą 
edukacji przez sztukę.

Serdecznie zapraszam do lektury „Gabita” i oglądania 
naszych spektakli.

Zbigniew Niecikowski
dyrektor naczelny i artystyczny

Teatru Lalek „Pleciuga”
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Wiadomo – jesień to początek szkoły 
(w prawidłowym zapisie: roku szkolne-
go). Wiadomo – jesień to początek se-
zonu (w pełnym zapisie: sezonu teatral-

nego). Wiadomo – skończyły się wakacje, wolne, święto...
Niby banał, ale przeglądając najnowszy numer „Gabita”, 
utrwalam się w przekonaniu, że ta prawidłowość w Pleciu-
dze się nie sprawdza. Że muszę ją przywołać, bo doskonale 
kontrastuje z naszymi teatralnymi założeniami i... faktami. 
A fakty są następujące: 
– przed wakacjami miała miejsce premiera „Małej Syrenki”,
– wakacje zaowocowały premierami „Na strychu” i „Tu-
wimowo”,
– dwie powyższe premiery były efektem dwóch cyklów 
warsztatów (w tym „Lata w teatrze”),
– przed nami premiera dla widzów dorosłych – „Stworzenia 
sceniczne”

... a w ogóle teatr lalek w Szczecinie funkcjonuje już od 
sześćdziesięciu lat!

Drodzy Państwo, Kochani Czytelnicy,
spotykajmy się we wrześniu, który dla nas w teatrze nie 
stanowi tym razem (a właściwie po raz kolejny) jakiejś 
szczególnej cezury. Od lat bowiem nasz teatr zaprasza także 
w miesiące wakacyjne i te zaproszenia są przyjmowane przez 
Państwa bardzo serdecznie. Wakacyjna Pleciuga tętniła ży-
ciem i nieskrępowaną energią. Dzieciaki bawiły się święt-
nie, a przy okazji tej zabawy pracowały tak, jak się pracuje 
w teatrze. Odbywały się próby, powstała scenografia, 
a młodzi „piarowcy” starali się te działania rozreklamować. 
Podczas pierwszych warsztatów uczestnicy zrobili pieczątkę 
Najlepsze wakacje na świecie. To nie wymaga komentarza. 
I zarazem pokazuje, w jak prosty sposób codzienność może 
nabrać charakteru święta. Taką właśnie tezę chcemy udo-
wodnić, wypełnić przykładami w naszym jubileuszowym 
roku. Będzie o tym jeszcze nie raz, również w następnym 
„Gabicie”. A przed nami kolejna premiera. Zapraszamy na 
nią widzów dorosłych. Dla Państwa także nasza codzien-
ność, mamy nadzieję, może stać się świętem. 

Anna Garlicka 
zastępca dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”

Świąteczna codzienność
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To już było
18 lutego 2013
W „Pleciudze” odbył się casting do spektaklu 
poetycko-tanecznego „Julian To Wiem” we-
dług scenariusza Agaty Kolasińskiej. Premiera 
przedstawienia miała miejsce podczas Małego 
Kontrapunktu.

1 marca
Premiera spektaklu „Niebieski Piesek” Gyuli 
Urbana w reżyserii Zbigniewa Niecikowskie-
go i z piosenkami Joanny Kulmowej. 

21 marca
W ramach szóstej edycji „Internetowego Te-
atru TVP dla szkół” ośrodek TVP Szczecin 
przygotował internetową transmisję spektaklu 
„Pinokio” z Pleciugi. 

22–27 marca
W ramach akcji „Dotknij Teatru” Teatr La-
lek „Pleciuga” uczcił Międzynarodowy Dzień 
Teatru działaniami adresowanymi do dzieci 
i dorosłych. Odbył się turniej „Pleciugomania-
cy” dla uczniów szkół podstawowych, a także 
warsztaty rękodzieła i warsztaty plastyczne. 
Dzieci uczestniczyły w zabawie „Poszukiwanie 
skarbu – teatralne podchody”. W warsztatach 
z robienia lalek wzięli udział studenci pedago-
giki oraz członkowie Klubu Seniora.

25 marca
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru na 
Zamku Książąt Pomorskich odbyło się uroczy-
ste spotkanie. Uhonorowano ludzi sceny, którzy 
obchodzili jubileusze pracy zawodowej. Wśród 
nich świętowała czwórka aktorów z Teatru Lalek 
„Pleciuga”: Anna Oleksy, Adam Pfeiffer, Zbi-
gniew Wilczyński i Grażyna Wojtczak.

26 marca
Na scenie Teatru Lalek „Pleciuga” wystą-
pili uczestnicy dziesiątego Ogólnopolskie-
go Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży 
z Wadą Słuchu.

12–14 kwietnia
Po raz trzeci odbył się Mały Kontrapunkt. 
W tym roku formuła festiwalu polegała na pre-
zentacji teatrów ze Szczecina i regionu. Pośród 
wielu prezentacji wystąpiła Grupa Tańca Współ-
czesnego „Kiosk Ruchu” (Szczecin); pokazała  
przedstawienie „Julian To Wiem”. 

15–20 kwietnia
XLVIII Przegląd Teatrów Małych Form KON-
TRAPUNKT
Uczestniczyły w nim teatry z Polski, Belgii, 
Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Odby-
ły się prezentacje spektakli konkursowych 
i pozakonkursowych. Kontynuowaliśmy 
współpracę z partnerami niemieckimi: Mię-
dzynarodowym Ośrodkiem Poszukiwań 

Teatralnych Schloss Bröllin oraz teatrami 
berlińskimi – Schaubühne am Lehniner Platz 
i Deutsches Theater Berlin. 

Pomosty teatru
Po raz pierwszy nurt polsko-niemiecki przybrał 
kształt projektu pod nazwą „Pomosty teatru – 
pomosty kultury. O wzajemnym oddziaływaniu 
teatru polskiego i niemieckiego”, który wspierała 
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ge-
fördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-po-
lnische Zusammenarbeit.

27 kwietnia
W Teatrze Lalek „Pleciuga” odbyła się piąta 
edycja Kiermaszu Książki Przeczytanej, zorga-
nizowanego przez portal internetowy Szcze-
cinCzyta.pl. Zbierano także książki dziecięce 
dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

6 maja
W Książnicy Pomorskiej rozpoczęła się wy-
stawa „Różne twarze Kopciuszka. Ilustracje, 
adaptacje, przedmioty znane i nieznane”. 

10 maja
Teatr Lalek „Pleciuga” otrzymał dofinanso-
wanie w ramach projektu „Lato w teatrze”, 
który zainicjowało Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, a koordynuje 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszew-
skiego w Warszawie.

25 maja
Odbyła się premiera spektaklu „Mała Syren-
ka” Waldemara Wolańskiego na podstawie 
baśni „Mała syrenka” Hansa Christiana An-
dersena. Reżyseria i teksty piosenek: Walde-
mar Wolański.

1 czerwca
Z okazji Dnia Dziecka Teatr Lalek „Pleciu-
ga” przygotował wiele imprez dla młodszych 
i starszych widzów: warsztaty plastyczne 
i warsztaty taneczne, akcję uliczną i dwa 
przedstawienia: muzyczny spektakl kome-
diowy dla rodzin pt. „Bananowe odrodzenie” 
oraz najnowszy spektakl Pleciugi – „Małą 
Syrenkę” w reżyserii Waldemara Wolań-
skiego.

1 czerwca
Fontanna multimedialna znów zaczęła grać; 
w tym roku na jej repertuar składają się 
utwory muzyczne dwóch kompozytorów: 
Piotra Klimka i Krzysztofa Dziermy. 

4 czerwca
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, 
zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie, niemal trzysta dzieci zostało 
zaproszonych na spektakl „Mała Syrenka”. 

6 czerwca
W „Pleciudze” odbył się uroczysty finał turnie-
ju teatralnego „Pleciugomaniacy” dla uczniów 
klas IV–VI szczecińskich szkół podstawowych. 
Pierwsze miejsce zdobyła SP „Słoneczna”, dru-
gie – SP Towarzystwa Salezjańskiego, trzecie 
– SP nr 74; ponadto wyróżniono uczniów SP 
nr 54 i SP nr 48.

14 czerwca
Szczecińska publiczność obejrzała ostatnie 
w tym sezonie przedstawienie dla dorosłych 
– monodram „Szczur” Szekeniuka w reżyserii 
Agaty Biziuk i wykonaniu Rafała Hajdukie-
wicza.

16 czerwca
Teatr Lalek „Pleciuga” gościł grupę dzieci 
i młodzieży z Polskiego Związku Niewidomych 
Okręgu Zachodniopomorskiego. Dzięki nowo-
czesnemu sprzętowi do audiodeskrypcji nie-
widomi goście po raz pierwszy mogli obejrzeć 
spektakl teatralny. Prezentowanego na scenie 
„Niebieskiego Pieska” opisywał sam reżyser – 
Zbigniew Niecikowski.

18 czerwca
Rozstrzygnięto konkurs na projekt plakatu do 
„Bajek samograjek”. 

29–30 czerwca
W Teatrze Lalek „Pleciuga” odbyły się II 
Szczecińskie Spotkania z Książką dla Dzieci 
i Młodzieży. 

15–27 lipca
Podczas półkolonii teatralnych dzieci przygo-
towały pod opieką aktorki Katarzyny Klimek, 
Grażyny Wojtczak, Karoliny Babińskiej i Ra-
fała Chrzanowskiego spektakl „Tuwimowo”: 
samodzielnie stworzyły scenografię i oprawę 
muzyczną oraz wystąpiły na scenie.

29 lipca – 11 sierpnia
Odbyły się półkolonie teatralne w ramach 
„Lata w teatrze”, z programu MKiDN koor-
dynowanego przez Instytut Teatralny im. Zbi-
gniewa Raszewskiego w Warszawie.

2–5 sierpnia
Podczas wielkiego finału regat The Tall Ships 
Races Teatr Lalek „Pleciuga” otworzył paradę, 
a także przygotował atrakcyjną ofertę warsz-
tatową dla dzieci.

10–11 sierpnia
Uczestnicy półkolonii teatralnych „Lato 
w teatrze” dwukrotnie zaprezentowali w Ple-
ciudze przygotowany przez siebie spektakl 
„Na strychu...”. Premiera odbyła się w sobo-
tę (10 sierpnia), drugi pokaz – w niedzielę 
(11 sierpnia).

KRONIKA TEATRU LALEK „PLECIUGA”  luty – sierpień 2013
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April De Angelis
„Stworzenia sceniczne”

tłumaczenie: Hanna Szczerkowska (fragmenty „Makbeta”  Williama Szekspira 
w tłumaczeniu Józefa Paszkowskiego; fragmenty „Antoniusza i Kleopatry”  
Williama Szekspira w tłumaczeniu Leona Ulricha)
reżyseria: Paweł Aigner
scenografia: Magdalena Gajewska
muzyka: Burakura (Piotr Klimek, Bartłomiej Orłowski) / G.B. Pergolesi 
asystent reżysera: Michał Dąbrowski (Akademia Teatralna, Białystok)

występują:
Pani Betterton – Danuta Kamińska
Doll Common – Grażyna Nieciecka-Puchalik
Pani Farley – Katarzyna Klimek
Nell Gwyn – Paulina Lenart
Pani Marshall – Edyta Niewińska-Van der Moeren

premiera: 20 września 2013
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S C E N A  D L A  D O R O S ŁYC H
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Barbara Popiel

Gdy Oliver Cromwell objął wła-
dzę jako lord protektor, zabroniono 
w Anglii rozmaitych „frywolnych 
rozrywek”. W roku 1660, po przywró-
ceniu obalonej monarchii, na tronie 
Anglii i Szkocji zasiadł Karol II Stuart. 
Wprowadzone przez władcę zmiany 
polityczne, ekonomiczne i społeczne 
objęły także świat artystyczny. Teatry, 
wcześniej zakazane przez purytanów 
i pozamykane, w czasie restauracji 
Stuartów nie tylko zostały otwarte na 
nowo, lecz także przeszły przemianę 
obyczajową, Karol II zadecydował bo-
wiem o utworzeniu dwóch kompanii 
teatralnych (Kompanii Królewskiej 
i Kompanii Książęcej) oraz przyznał 
kobietom prawo do zawodowego wy-
stępowania na scenie.

Pod koniec 1660 roku zawodowe ak-
torki angielskie pojawiły się w sztuce 
na publicznej scenie angielskiej po raz 
pierwszy – [to] historyczny moment 
dla angielskiego teatru. Choć Angielki mogły okazjonalnie 
występować w publicznych zabawach, takich jak misteria, 
już w XV wieku, do czasów restauracji nigdy nie były regu-
larnie zatrudniane w komercyjnych teatrach w jakimkolwiek 
charakterze. Dokładna data debiutu aktorek nie jest znana, 
ale zwykle zakłada się, że był to 8 grudnia 1660, wiadomo 
bowiem, że wówczas kobieta grała Desdemonę [...].
Rekrutacja aktorek była bardziej problematyczna [niż re-
krutacja mężczyzn], ponieważ żadna kobieta z poważnymi 
pretensjami do przyzwoitości nie zgodziłaby się na karie-
rę sceniczną, a przecież ten zawód wymagał czegoś więcej 
niż kobiet z burdelu. Aktorka musiała umieć czytać i być 
w stanie prędko uczyć się tekstu na pamięć, śpiewać, trochę 
tańczyć i naśladować zachowanie damy. Do warstwy tej na-
leżały kobiety, których dobre pochodzenie straciło w świecie 

Karol na tronie, 
kobiety na scenie

na znaczeniu, jak popularna śpiewaczka 
i aktorka komediowa Charlotte Butler, 
córki kupców, jak aktorka tragiczna Sa-
rah Cooke, i nieślubne dzieci dżentel-
menów, jak Moll Davies. Podczas gdy 
najoczywistszą karierą dystyngowanej, 
nieposiadającej posagu kobiety była 
służba domowa, mniej poważany zawód 
aktorki oferował lepszą płacę i lepsze per-
spektywy. [...]
Jako wykonawczynie pierwsze an-
gielskie aktorki były wykorzystywane 
przede wszystkim jako obiekty seksu-
alne, raczej potwierdzając niż podwa-
żając stosunek społeczeństwa do płci. 
W praktyce [...] uzyskana przez kobie-
ty wolność do grania na scenie samych 
siebie była w dużej mierze wolnością 
do grania dziwki. [...] [Istniało] wiele 
sposobów, na jakie seksualność aktorki 
była wykorzystywana przez piszących 
dla niej dramatopisarzy. Ogólnie rzecz 
biorąc, takie wykorzystywanie skutko-
wało umacnianiem w dramatach trady-
cyjnej literatury przedstawiania kobiet 

jako: postać cnotliwą, której cnota była utożsamiana 
z niewinnością, biernością i cichym cierpieniem; przebraną 
za mężczyznę bohaterkę, która chętnie porzuca swoje mę-
skie przebranie, by „zmaleć do żony”; demoniczną kobie-
tę, która wtargnęła jakimś sposobem na męskie terytorium 
i zostaje solidnie ukarana za swoje przekroczenie. Jednakże 
obecność kobiet w teatrze zaowocowała nie tylko sceniczną 
pornografią i łatwym wzmocnieniem popularnych stereo-
typów o kobietach. W znakomitych sztukach tego okresu 
seksualny realizm wprowadzony przez aktorki pomógł pro-
mować świeżą, wrażliwą, a czasami nawet radykalną refleksję 
nad kobiecymi rolami i relacjami między płciami (Elizabeth 
Howe, The first English actresses. Woman and drama 1660–
1700, Cambridge University Press 1992, s. 19, 8, 37 [przeł. 
Barbara Popiel]).

S C E N A  D L A  D O R O S ŁYC H

April De Angelis – angielska dra-
matopisarka. Karierę teatralną 
rozpoczęła w latach osiemdziesią-
tych dwudziestego wieku jako ak-
torka Monstrous Regiment Theatre 
Company, feministycznej kompanii 
teatralnej. W swych sztukach często 
wykorzystuje postacie historyczne. 
Tworzy także libretta oper. Stała 
się jedną z najbardziej ekscytują-
cych postaci piszących w teatrze 
pod koniec lat osiemdziesiątych 
i na początku lat dziewięćdziesią-
tych. Jej prace są szczere i zabawne. 
„Zabójczo śmieszna, genialnie zła 
i genialnie komiczna. Jest nadzieją 
w naszych schizofrenicznych cza-
sach... jej twórczość jest trudna, pełna 
napięcia i złożona z aluzji” 

(The Sunday Times)
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Z reżyserem Pawłem Aignerem i scenografką Magdaleną Ga-
jewską – twórcami najnowszej premiery dla dorosłych widzów 
w Teatrze Lalek „Pleciuga” rozmawia Janusz Janiszewski 

Janusz Janiszewski: W sezonie teatralnym 2013/2014 
Teatr Lalek „Pleciuga” wystawi sztukę dla dorosłych pt. 
„Stworzenia sceniczne” angielskiej autorki April De An-
gelis. Kim są owe tytułowe stworzenia?
Paweł Aigner: Wszystkie postacie występujące w dramacie to 
postacie historyczne wywodzące się z teatru elżbietańskiego, to 
pierwsze w historii teatru europejskiego kobiety, które weszły na 
scenę jako aktorki. Wszystkie są znanymi osobami zapisanymi 
w historii teatru angielskiego. 

JJ: A dlaczego właśnie stworzenia, skąd ten tytuł? 
Stworzenia kojarzą mi się raczej ze... zwierzętami, a 
„zwierzę sceniczne” w żargonie aktorskim to aktor 
wyróżniający się temperamentem i energią. Czy o to 
chodziło w dramacie?

PA: Trudno powiedzieć, to raczej autorkę trzeba by o to zapy-
tać, jest jednak w tym trochę racji – mówi się o kimś, że ktoś 
jest zwierzęciem scenicznym, to znaczy, że ma instynkt, jakąś 
naturalność czy taką charyzmę teatralną, że przykuwa uwagę, 
i być może tytuł tej sztuki nawiązuje do tego określenia, poru-
sza bowiem temat aktorów bez reszty oddających się scenie.

JJ: Raczej aktorek, cała sztuka nawiązuje bowiem do 
tego przełomowego i historycznego momentu wejścia 
aktorek do teatru. Pierwszych aktorek w dziejach no-
wożytnego teatru.
PA: Tak, cała sztuka opowiada o pięciu aktorkach z czasów 
elżbietańskich, które grały główne role przeważnie w sztukach 
Szekspira. Zostały tu pokazane w jednym miejscu, jakby we 
wspólnej garderobie, w jednym teatrze. Dlatego sztuka ta jest 
tak pełna różnych napięć psychologicznych, jest też to rzecz 
o przejrzewaniu, o starzeniu się, o tym, jak człowiek traci już 
dawną witalność i jak w ten sposób zmienia się świat. Jest tu 
mowa także o cenie, jaką trzeba zapłacić za prawo do mówienia 

Paweł Aigner, reżyser
Karierę rozpoczął jako aktor lalkarz, grał też 
w spektaklach żywego planu, od 2004 roku pra-
cuje głównie jako reżyser. Wystawił między 
innymi „Zielonego Wędrowca” Liliany Bardi-
jewskiej (Teatr Lalek „Banialuka” w Bielsku-
-Białej), który otrzymał nagrodę zespołową 
w XII Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie 
Polskiej Sztuki Współczesnej, przyznawany przez 
ASSITEJ „ATEST – Świadectwo Wysokiej Jakości 
i Poziomu Artystycznego” za rok 2005 oraz Złotą 
Maskę dla najlepszego przedstawienia dla dzieci. 
W Teatrze Lalek „Pleciuga” wystawił w 2009 roku 
spektakl „Kubuś i jego pan”. Hołd w trzech aktach 
dla Denisa Diderota Milana Kundery.

Przed premierą 
„Stworzeń scenicznych”

S C E N A  D L A  D O R O S ŁYC H
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ze sceny, o kosztach istnienia na scenie. Chodzi tu głównie 
o kobiety, które właśnie po raz pierwszy dostały prawo do takiej 
wolności, do stanowienia o sobie, prawo do grania w teatrze, że 
mogły po raz pierwszy wejść na scenę i na równi z mężczyzna-
mi grać różne role, po prostu pracować i występować w teatrze. 

JJ: Tu warto przypomnieć, że dotychczas kobietom nie 
wolno było grać w teatrze, a wszystkie role, także kobie-
ce, grali tylko mężczyźni.
PA: No właśnie, a tutaj dostały to prawo mówienia ze sceny. Jednak 
wszystko kosztuje, i także za to trzeba zapłacić jakąś cenę, sztuka 
kosztuje, o tym jest właśnie ten dramat, o kosztach, które te kobiety 
muszą ponieść. Nie tylko o samych kobietach jest tu mowa, lecz 
także o zmianie ról, o wymianie pokoleń i o tym, że świat się starze-
je, że przychodzą młode pokolenia, które wypierają poprzedników. 
To w sumie gorzka sztuka, niepozbawiona wielu komicznymi 
sytuacji, jednak w swojej końcowej wymowie – gorzka. 

JJ: A czy nie jest to aby sztuka o emancypacji kobiet? Ko-
biety osiągają tu pewne prawa przysługujące dotychczas 
tylko mężczyznom. Może to jest także aluzja do tego, co 
nazywamy wyzwoleniem kobiet i wiążącymi się z tym 
przemianami społecznymi we współczesnym świecie?
PA: Myślę, że też tak można ją odebrać, że autorka także miała 
to na myśli, jednak sądzę, że ten wątek nie jest najistotniejszy. 
Przecież teraz los artystek XVII-wiecznych tak naprawdę niko-
go nie interesuje, poza tym tej emancypacji w sztuce nie ma za 
wiele. Jest jednak coś ważniejszego. Chodzi tu głównie o starość, 
o to, co w nas po całym życiu pozostaje, o to, co sobie człowiek 
przez lata życia stworzył, a czego w życiu aktora poza teatrem 
nie ma. Sztuka pokazuje, jak trudno sobie poradzić teraz tym 
osobom bez teatru. Autorka stawia nam pytanie: „Zastanów się, 
człowieku, jak żyjesz, czy masz coś w życiu jeszcze poza pracą, 
czy masz jakiś wentyl bezpieczeństwa, rodzinę, może dzieci, 
czy może jakąś inną pasję?”. Te aktorki żyją w teatrze, więc to 
jest ich całe życie, czy mają coś, co je uratuje na starość, coś 
poza tą główną pracą, poza tym życiem codziennym, jakiś ro-
dzaj oparcia, że nie zwariują, że nie będą się czuły się samotne, 
odrzucone, zrozpaczone, zgorzkniałe. Okazuje się, że kobiety 
podejmują te pytania, widzą, że los ich starszej koleżanki nie 
jest najweselszy, mało tego, one sobie zdają sprawę z tego, że za 
dwadzieścia lat będą w tym samym miejscu co ona. Tu, w tej 
samej garderobie, pojawią się kolejne aktorki, które będą takie 
same jak one, czyli bezwzględne, dążące do kariery, do zdobycia 
sławy i uznania. W ogóle to sztuka o tym, że nie tylko kobiety, 
ale w ogóle ludzie są bezwzględni wobec siebie, że dążą do celu 
często kosztem innych. Dlatego ważne jest to, że staramy się 
znaleźć w życiu to, co jest nam bliskie, co jest dla nas cenne, np. 
rodzina, przyjaciele, jakiś rodzaj wsparcia. Stąd pytanie o sens 
bycia w teatrze, o miłość do teatru, co się dzieje, gdy ona nie jest 
odwzajemniona? Człowiek – aktor tworzył kiedyś wspaniałą 
rzeczywistość, tworzył piękne postacie, był aplauz, była miłość 
publiczności, ale to się kiedyś skończy, te chwile mijają, i po 
nas przychodzą inni. Więc o to tu także chodzi.

JJ: Zatrzymajmy się na moment przy scenografii i po-
mysłach plastycznych spektaklu, teraz zapytam panią 

Magdalenę Gajewską o to, czy rozwiązania formalne 
będę miały duże znaczenie w państwa realizacji?
Magdalena Gajewska: To będzie dość mocno aktorski spektakl, 
gównie aktorski, są oczywiście przewidziane pewne zabiegi 
formalne, ale nie są to jakieś rozbuchane formy, zależało nam 
na prostocie, aby uwaga widza była skupiona na grze, na tych 
pięciu kobietach, a fajerwerki scenograficzne mogłyby ten 
odbiór i skupienie zburzyć.

JJ: Niemniej jednak z tego, co mi wiadomo, coś zaska-
kującego w scenografii i plastyce spektaklu zobaczymy. 
Na przykład kostiumy z epoki?
MG: A tak, tak, jeśli chodzi o to, położyliśmy raczej nacisk na 
kostiumy, bo rzeczywiście oprócz historii o człowieku jest to 
też opowieść o ludziach z danej epoki, a więc oprócz fabuły 
można tu przemycić trochę wiedzy o samym teatrze, i w tym 
właśnie może pomóc nam scenografia. 

JJ: Kostiumy, scenografia, ale wiem, że także lalki – czy 
dlatego że to teatr lalek?
MG: Nie tylko dlatego. Lalki dają po prostu niesamowite 
możliwości realizacyjne, inne niż w teatrze żywego planu. 
Jeśli chodzi o formę, to jest raczej skromny teatr, a forma ma 
charakter użyteczny. Jej zadaniem w naszym przypadku jest 
przekazanie pewnej treści, a nie zachwycanie widza samą sobą.

JJ: Dlaczego ta sztuka, dlaczego „Stworzenia”, czyj to 
pomysł?
PA: Pomysł jest mój, bo jest to sztuka, która świetnie nadaje się 
do realizacji w teatrze lalkowym, dlatego że daje on możliwość 
pokazania pewnego rodzaju metafizyki, stworzenia pewnej 
metafory tak, aby w pewnym sensie dramat realistyczny po-
kazać w sposób bardziej formalny, aby poszukać obrazów, 
które pokażą, co się dzieje z aktorem nie tylko za pomocą gry 
aktorskiej, lecz także obrazu. Można w ten sposób zbudować 
pewien rodzaj piętra, którego często nie ma sam tylko tekst 
czy tylko sama inscenizacja dramatyczna.

JJ: Teraz spytam o państwa współpracę i jak doszło do 
realizacji tej sztuki właśnie w Teatrze Lalek „Pleciuga”?
PA: To jest łatwe pytanie, otóż zrobiłem tu niedawno „Ku-
busia i jego pana”. Spektakl ten stał się hitem w Szczecinie, 
wobec tego dyrektor teatru zaprosił mnie po raz kolejny do 
realizacji nowego spektaklu. A ja z kolei zaprosiłem koleżan-
kę scenografkę z Teatru Wybrzeże z Gdańska. A ponieważ 
tekst świetny, pomysł na scenografię także, do tego jeszcze 
muzyka, którą wykona Piotr Klimek – jakże by nie podjąć 
się tego zadania? 

JJ: O, właśnie, a muzyka w spektaklu? 
PA: To też ciekawe, bo muzykę napisze Piotr Klimek, który 
zagra ją na żywo w duecie z Bartłomiejem Orłowskim jako 
zespół Burakura.

JJ: A kto wobec tego będzie widzem, czy tylko panie?
PA: No nie, nie tylko, chociaż w spektaklu grają tylko kobiety, 
to jest to sztuka jak najbardziej dla wszystkich widzów.

S C E N A  D L A  D O R O S ŁYC H
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Katherine Corey (Doll Common)
Występowała w latach ok. 1660–1692; była jedną z pierw-
szych kobiet, które pojawiły się na scenach angielskiego teatru 
w okresie restauracji i jedną z najdłużej pracujących w tym 
zawodzie aktorek swego pokolenia. Miała olbrzymi talent 
komiczny; grywała najczęściej strofujące żony, guwernantki, 
garderobiane i rajfurki.
Została zapamiętana przede wszystkim dzięki dwóm rolom: 
pierwszej zawdzięczała swój przydomek „Doll Common”, dru-
giej – poważny konflikt z arystokratką, areszt oraz... uwolnienie 
dzięki wstawiennictwu kolejnej arystokratki, królewskiej metre-
sy. A wszystko z powodu świetnej umiejętności przedrzeźniania 
innych oraz przez namowy Nell Gwyn...

Elizabeth Weaver, z domu Farley
Występowała w latach 1660–1678, grywała głównie role dru-
goplanowe. Była swego rodzaju skandalistką: możliwe, że miała 
krótki romans z królem Karolem II; z pewnością nie wyszła za 
mąż, choć na scenie używała przez jakiś czas nazwiska swego 
kochanka, z którym zresztą miała nieślubne dziecko. Swoim 
prowadzeniem się „obrażała poczucie przyzwoitości porząd-
nych kobiet”. Gdy po raz pierwszy odeszła z teatru, wbrew 
zasadom zabrała ze sobą grywane dotąd role; niewykluczo-
ne, że po ponownym porzuceniu teatru została prostytutką...

A potem [...] przyszedł dzień, kiedy wszystko się zmieniło 

i po raz pierwszy królewski dekret pozwolił nam, kobietom, grać na scenie. [...]  

I ja byłam jedną z pierwszych...

April De Angelis, Stworzenia sceniczne

S C E N A  D L A  D O R O S ŁYC H
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reż. Paweł Aigner
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Mary Betterton, 
z domu Saunderson

Występowała w latach 1661– ok. 1694. Jedna z pierwszych 
angielskich aktorek, grała w teatrze i śpiewała w operach. Jako 
pierwsza kobieta zagrała kilka bohaterek Szekspira, między 
innymi Julię, Ofelię i Lady Makbet. Występowała w kome-
diach i tragediach, przy czym jej talent najlepiej objawiał się 
w rolach „statecznych”. Po opuszczeniu sceny jakiś czas na-
uczała aktorstwa.
Przez całe życie cieszyła się reputacją kobiety nieskazitelnej 
i nigdy nie stała się ofiarą żadnych seksualnych skandali. Nieste-
ty, i ona musiała zmierzyć się z poważnym wrogiem – wiekiem. 
Już w połowie lat siedemdziesiątych XVII wieku okazało się, 
że dramatopisarze wolą tworzyć role dla młodszych aktorek. 
Wskutek tego pani Betterton dostawała coraz mniej propozycji 
angażu w nowych sztukach...

Rebecca Marshall
Występowała w latach ok. 1663–1677; była wybitną aktorką, 
znaną przede wszystkim z ról gwałtownych i namiętnych bo-
haterek tragedii.
Słynęła z wielkiej urody, co niestety przysparzało jej więcej pro-
blemów niż powodów do radości, musiała się bowiem bronić 
przed nękającymi ją widzami. Sir Hugh Middleton, zachwy-
cony piękną Rebeccą i odrzucony przez nią, nie ograniczył się 
jedynie do obelg i gróźb...

Nell Gwyn
Występowała w latach 1665–1671; aktorka i królewska metresa, 
swoisty Kopciuszek czasów restauracji Stuartów, jednocześnie 
lżona i uwielbiana przez lud.
Wychowała się w burdelu, prawdopodobnie jako dziecko była 
prostytutką. W wieku parunastu lat zaczęła sprzedawać poma-
rańcze w teatrze, niebawem zaś – być może dzięki wsparciu 
swego kochanka aktora – sama pojawiła się na scenie. Najlepiej 
sprawdzała się w rolach komediowych, a sławę zyskała dzięki 
stworzonej wraz z kochankiem komediowej parze „wesołych 
kochanków”, którą angielska publiczność szybko pokochała.
Jej romans z Karolem II przetrwał kilkanaście lat, aż do śmierci 
króla, i doczekał się potomstwa. Wkrótce po urodzeniu ko-
chankowi pierwszego syna Nell postanowiła opuścić scenę...

Źródła
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Waldemar Wolański

na podstawie baśni  „Mała syrenka”
Hansa Christiana Andersena

reżyseria: Waldemar Wolański

teksty piosenek: Waldemar Wolański

scenografia: Joanna Hrk

muzyka: Krzysztof Dzierma

występują: 
Paulina Lenart
Maciej Sikorski
Mirosław Kucharski
Grażyna Nieciecka-Puchalik
Katarzyna Klimek
Danuta Kamińska
Edyta Niewińska-Van der Moeren
Przemek Żychowski
Rafał Hajdukiewicz

przygotowanie muzyczne zespołu: 
Iwona Wiśniewska-Salamon

asystent reżysera: Anna Nowicka

inspicjent: Tadeusz Jotko

premiera: 25 maja 2013
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Hans Christian Andersen (1805–1875) to jeden 
z najsłynniejszych duńskich pisarzy, znany przede 
wszystkim z baśni, choć jest także autorem kilku 
powieści, wielu sztuk teatralnych, wierszy, wspo-
mnień z podróży. Sławę przyniosły mu jednak 
baśnie i opowieści. Napisał ich według jednych 
badaczy 156, według innych 167, a zdaniem 
jeszcze innych – 212. Andersen eksperymento-
wał w materii literackiej, wśród krótkich form 
są utwory, które trudno jednoznacznie zakwa-
lifikować, stąd te rozbieżności w ocenach. Jego 
utwory przetłumaczono na około 150 języków 
świata. Choć baśnie są uważane powszechnie 
za utwory dla dzieci, Andersen pisał je również 
z myślą o dorosłych – w piękny, poetycki sposób 
opowiadają o najważniejszych dla człowieka 
sprawach, o dylematach życia, ludzkich marze-
niach i tęsknotach, o niegodziwości i o miłości, 
o pięknie świata i o nieuchronnej śmierci. Ander-
sen mawiał, że jego życie też jest jak baśń – napi-
sał nawet autobiografię pt. „Baśń mojego życia”, 
w której opowiedział o swoich niezwykłych losach.
Urodzony w rodzinie ubogiego szewca w nie-
wielkim wówczas mieście Odense, był chłopcem 
wrażliwym, zdolnym i ciekawym świata. Od 
dziecka interesował się teatrem i literaturą, nie 
lubił szkoły, żył w świecie fantazji. Do Odense 
przyjeżdżał od czasu do czasu objazdowy teatr 
i rodzice zabierali chłopca na przedstawienia. 
Wkrótce zaczął marzyć o karierze aktora; miał 
piękny głos, często śpiewał na przyjęciach u sąsia-
dów; uwielbiał recytować wiersze, podziwiano go 
i szybko zaczął sobie wyobrażać, że jego życiem 
będzie teatr. Z pewnością zasadniczy wpływ na 
determinację młodego Hansa Christiana w wy-
borze drogi życiowej miał fakt, że ojciec poświęcał 
mu we wczesnym dzieciństwie dużo czasu, wiele 
mu czytał, zbudował dla niego teatrzyk kukiełko-
wy, w którym razem stwarzali świat teatralnych 
historyjek. 
Jedną z najbardziej popularnych baśni Andersena 
jest „Mała syrenka”– opowieść o syrenie, która 
zakochała się w człowieku, a on był księciem...

„Żaden pisarz jeszcze takiej drogi nie wskazał...”

„Na początku 1836 roku Andersen delektuje się zarówno swoim 
publicznym wizerunkiem, jak i prywatnym światem cieszącego 
się wzięciem pisarza. Ma trzydzieści lat, za sobą entuzjastycznie 
przyjętą powieść i dwa tomy baśni, pisze drugą powieść [...] 
i pielęgnuje w sobie pomysł najambitniejszej do tej pory baśni, 
«Córy powietrza», którą później nazwie «Małą syrenką» [...]”.
W lutym 1837 roku, miesiąc po ukończeniu baśni, a dwa mie-
siące przed jej opublikowaniem, Andersen pisze do jednego 
ze swych przyjaciół:
„[...] Nie pozwoliłem, [...] aby syrenka zyskała nieśmiertelną 
duszę dzięki obcej istocie, dzięki ludzkiej miłości. Takie rozwią-
zanie jest z całą pewnością niewłaściwe! W rezultacie mamy coś 
przypadkowego, a ja nie będę tego akceptował na tym świecie. 
Pozwoliłem syrence iść bardziej naturalną, boską drogą. Żaden 
pisarz, jak sądzę, jeszcze takiej drogi nie wskazał, i dlatego je-
stem zadowolony, że znalazła się w mojej baśni [...]”.
Biografka Andersena, angielska pisarka i dziennikarka Jackie 
Wullschläger, stwierdza:

Hansa Christiana Andersena i Waldemara Wolańskiego

Hans Christian Andersen



13

Nr 2 (39) 2013 repertuarNr 2 (39) 2013

„Mała syrenka” jest śmiałą i oryginalną baśnią. [...] Ta poruszająca, 
znakomita proza przyniosła Andersenowi międzynarodową sławę 
i jest jedną z najsłynniejszych baśni na świecie [...]. Ale współcze-
snego czytelnika ta baśń tyleż wzrusza, co odpycha swoim senty-
mentalizmem, mizoginią i moralizatorstwem. Andersen lubuje się 
cierpieniem syreny i proponuje jako ideał kobiecego zachowania drę-
czącą mieszaninę samopoświęcenia, milczenia i pokusy. [...] Symboli-
ka „Małej syrenki” niesie wiele znaczeń i człowiek wraca do tej baśni 
w różnych okresach życia. Jako tragiczna opowieść o trwałej kobiecej 
miłości w zetknięciu z męską niestałością jest ponadczasowa. Jako dra-
mat cierpień społecznego outsidera i nieodwzajemnionej miłości nadal 
chwyta za serce. [...]
Andersen [...] nie mógł się pogodzić z tym, by indywidualne zbawienie 
zależało od czyjejś miłości. Rozmyślnie i inaczej niż we wszystkich innych 
mitach o syrenie rozdzielił jej podwójny cel – miłość i nieśmiertelną duszę 
– i na pocieszenie po rozczarowaniu seksualnym wynagrodził ją nieśmier-
telnością. [...] Widział w nieśmiertelności rekompensatę za cierpienia na 
tym padole i jak mała syrenka, która odrzuca trzysta lat życia w zamian 
za szansę zdobycia nieśmiertelnej duszy, wierzył, że bez tego życie nie ma 
sensu. W jego utworach znajdujemy niewyrażone wprost, lecz absolut-
ne przekonanie o różnicy między tym a przyszłym światem [...] (Jackie 
Wullschläger, Andersen. Życie baśniopisarza, przeł. M. Ochab, Warszawa 
2005, s. 194, 198, 200, 202).

| „Mała Syrenka”, reż. Waldemar Wolański
fot. Karolina Machowicz
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| „Mała Syrenka”, reż. Waldemar Wolański
fot. Karolina Machowicz
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Szczecińska premiera jest czwartą realizacją „Małej syrenki” 

Waldemara Wolańskiego. Po raz pierwszy sztuka ta zosta-

ła wystawiona w 2004 roku jako dyplom we wrocławskim 

Wydziale Lalkarskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 

w Krakowie, następnie w Teatrze Lalek „Arlekin” w Łodzi, 

wreszcie w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego. Każda 

inscenizacja miała inną scenografię i konwencję: marionetki 

na krótkich niciach, marionetki na długich niciach i wreszcie 

teatr dramatyczny. Z kolei spektakl wystawiony w Teatrze 

Lalek „Pleciuga” może się pochwalić pięknymi lalkami natu-

ralnej wielkości oraz prawdziwie baśniowymi dekoracjami.

Sceniczna adaptacja „Małej syrenki” jest wierna oryginałowi, 

czyli baśni Hansa Christiana Andersena. O tym, co najważ-

niejsze w tej historii, opowiedział sam autor sztuki i reżyser 

– Waldemar Wolański:
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Disnejowski happy end kontra Andersenowski koniec 
tragiczny
Najwyższa pora zacząć sięgać do oryginałów. Disney zrobił 
dużą krzywdę wielu baśniom, między innymi „Małej syren-
ce”. Wcale nie uważam, aby „prostowanie” oryginału miało 
rację bytu. Chciałbym pokazać, że Andersen nie był tak głupi 
i pusty, jak go przedstawia Disney. W baśniach Andersena 
jest mnóstwo mądrości i dużo gorzkiej prawdy; są to bar-
dzo piękne historie – w wielu momentach bardzo smutne, 
jednak nikt nie powiedział, że wszystko musi być wesołe. 
Jeżeli chcemy, żeby dzieci zapamiętały przyjście do teatru, 
to powinniśmy dostarczać im nie tylko zabawy, lecz także i 
trochę poważniejszych emocji. 

Wartość baśni Andersena
Próbujemy wychowywać dzieci bezstresowo, co rujnuje im 
światopogląd i doprowadza do atrofii podstawowych społecz-
nych zachowań, sprawia, że dzieci nie czują się za nic odpo-
wiedzialne; kiedy kończy się dzieciństwo i dzieci zaczynają 
wchodzić w świat dorosłych, chcemy, aby były szczęśliwe – 
a one cierpią. Nie zostały przygotowane na to, że świat nie 
jest bajką, nie jest tylko kolorowy i miły. Trzeba wiedzieć, że 
świat ma rozmaite kolory i odcienie. Andersen bardzo mądrze 
o tym opowiadał, przedstawiał różne aspekty naszego życia 
w baśniowej formie.
Myślę, że wartości, które w teatrze przekazujemy dzieciom, 
pozostają w ich podświadomości. Nie powinniśmy opowiadać 
wszystkiego tak, by było tylko słodkie i różowe, bo to nie jest 
prawdą. Oczywiście, cała sztuka polega na tym, aby zrobić 
to mądrze, nie epatować cierpieniem i oczywiście nie zapo-
minać, że istnieją na świecie też rzeczy zabawne i kolorowe. 

Opowieść, która drażni
Ta baśń rozwściecza wiele kobiet dlatego, że syrenka poświę-

ca się dla ukochanego mężczyzny, nie usiłując uzyskać nic 
w zamian; oddaje wszystko, co ma najbardziej wartościowego, 
włącznie z własnym życiem, tylko i wyłączenie po to, aby 
człowiek, którego wybrała, był szczęśliwy. Dla miłości składa 
na ołtarzu wszystko, co ma najpiękniejszego. Taki sposób 
podchodzenia do miłości w naszym współczesnym, ego-
istycznym świecie jest niestety już bardzo rzadko spotykany. 
Taka umiejętność kochania, za którą chyba wszyscy tęsknimy, 
zaczyna odchodzić gdzieś w niepamięć.

Miłość, emocje i ideały
W „Małej syrence” widzę pewien archetyp miłości, ponieważ 
nie kocha się za coś, kocha się dlatego, że się kocha. Jeśli się 
kogoś kocha i kocha się w sposób bezwarunkowy, to chce się 
dla niego poświęcić wszystko, ponieważ na tym polega miłość: 
na umiejętności poświęcania się dla drugiej osoby, bez ocze-
kiwania czegokolwiek w zamian. Jak syrenka mogła oddać i 
ogon, i głos, i życie dla księcia? Jeżeli kochała, to widocznie 
było jej to potrzebne.
Strasznie mi smutno, że coraz mniej osób – głównie mło-
dych – potrafi tak kochać, żeby aż bolało, całą siłą swojego 
serca, aż staje się to jedynym celem i istotą życia, aż zapie-
ra dech w piersi. O tym jest ta sztuka. Zdawałoby się, że 
w zasadzie porusza temat dla dorosłych, ale to nieprawda. Wy-
daje mi się, że dzieci przeżywają to samo, co my, tylko prze-
żywają to wielokrotnie intensywniej; jeśli dzieci kochają, to 
kochają w sposób ostateczny, jeżeli nienawidzą, to również w 
sposób ostateczny. Dziewczynki czekają na swojego królewicza, 
chłopcy szukają swojej królewny. To jeszcze jest ten czas, kiedy 
szukają swoich ideałów i są im one bardzo potrzebne, a my 
jako ludzie teatru powinniśmy zadbać o to, aby wierzyły jak 
najdłużej w to, że znalezienie takich ideałów jest możliwe. Bo 
wprawdzie świat nie jest bajką, ale jest równie piękny.

Wysłuchała Barbara Popiel

| „Mała Syrenka”, reż. Waldemar Wolański
fot. Karolina Machowicz
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Dwudziestego ósmego sierpnia 2013 roku 
w wieku 85 lat zmarł Krzysztof Niesiołowski, 
dyrektor Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie 
w latach 1964–1973 oraz Teatru Baj w Warsza-
wie w latach 1973–2008.

Krzysztof Niesiołowski urodził się w Wilnie, 
był synem malarza i grafika Tymona Niesiołow-
skiego, absolwentem Wydziału Reżyserii Teatru 
Lalek Akademii Teatralnej w Pradze. Pierwsze 
przedstawienie w Szczecinie zrealizował 14 paź-
dziernika 1961 roku. „Koziołek Matołek” Kor-
nela Makuszyńskiego ze scenografią Zbigniewa 
Burkackiego był czwartą realizacją młodego 
reżysera. Krzysztof Niesiołowski powrócił do 
Szczecina po dwóch latach, także jako reżyser 
– wystawił między innymi „Kajtusia Czarodzie-
ja” według Janusza Korczaka w opracowaniu 
Ryszarda Liskowackiego. 
Funkcję dyrektora i kierownika artystycznego 
Teatru Lalek „Pleciuga” objął 1 września 1964 

Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma.
Wisława Szymborska

Krzysztof Niesiołowski  –
teatr był częścią Jego życia

roku i pełnił ją przez dziewięć lat, do końca paź-
dziernika 1973 roku.

Dyrektor Krzysztof Niesiołowski był bez wąt-
pienia godnym kontynuatorem swojej wielkiej 
poprzedniczki – Ireny Pikiel. Przeniósł teatr 
do nowej siedziby przy ulicy Kaszubskiej 9, na 
scenę Pleciugi wprowadził wiele nowatorskich 
rozwiązań. Za Jego dyrekcji na ogólnopolską 
antenę TVP trafiło ponad dwadzieścia szcze-
cińskich przedstawień. Był pomysłodawcą 
i organizatorem Festiwalu Sztuk Historycznych 
w Teatrach Lalek (1972).
W październiku 1973 roku zrezygnował ze 
stanowiska dyrektora Pleciugi i objął dyrekcję 
Teatru Baj w Warszawie, którym kierował do 
końca roku 2008. Ponadto ten wielki erudy-
ta wychował kilka pokoleń aktorów lalkarzy, 
przez wiele lat wykładał bowiem w Akademii 
Teatralnej w Warszawie Wydziale Lalkarskim 
w Białymstoku.
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Barbara Popiel

Zaczął się nowy sezon artystyczny, więc na jego dobry 
początek chcemy się pochwalić tym, co już zrobiliśmy 
w ramach przygotowań prac nad projektem „Teatr i mia-
sto: przestrzeń świętowania / przestrzeń codzienności”. Nie 
próżnowaliśmy bowiem podczas 
wakacji, choć pamiętaliśmy też 
o tym, by odpocząć.

Rozstrzygnęliśmy konkurs na 
projekt plakatu do spektaklu 
„Bajki samograjki” – rysunek 
Alicji Błachnio możecie obejrzeć 
w „Gabicie” oraz na stronie Ple-
ciugi, a na Facebooku zobaczycie 
też inne wyróżnione prace.
Dalej prowadzimy konkurs „Te-
atroblog – mój blog teatralny” 
i obserwujemy, jak młodzi blo-
gerzy piszą o swoich teatralnych 
przeżyciach, wrażeniach i re-
fleksjach. 

Rozpoczęliśmy przygotowania do 
premiery spektaklu dla dorosłych 
– „Stworzenia sceniczne”. Aktorki porzuciły już stół, przy 
którym czytały sztukę podczas pierwszych prób, i obecnie 
zawładnęły sceną, na której... oj, będzie się działo! 
Wakacyjne prace pisarskie i przeszukiwanie archiwum za 
nami, więc niedługo zaprezentujemy najnowsze publikacje: 
tom poświęcony szóstej dekadzie działalności Pleciugi oraz 
specjalne wydanie kolekcjonerskie Prologu, którym w 2009 
roku uczczono otwarcie nowej siedziby teatru.

Ponadto pracujemy nad wystawą, która zadziwi Was już 
niebawem, a także... zbieramy wspomnienia! Szukamy 
dorosłych, którzy zechcą opowiedzieć nam o swoich spo-
tkaniach z Pleciugą w dzieciństwie. Może macie jakąś cie-
kawą historię, wyjątkowo miłe doświadczenie, stare zdję-
cie, rysunek-recenzję sprzed lat? Właśnie teraz nadszedł 
czas, by się nimi podzielić! Koniecznie się z nami skon-
taktujcie, czekamy z niecierpliwością na Wasze opowieści!
Czy to wszystko? Oczywiście, że nie! Przed nami jesz-
cze wiele innych atrakcji – zbieramy przecież zgłoszenia 

na warsztaty tworzenia plakatów (żeby nie było banalnie 
– antyteatralnych), na warsztaty cyrkowe, aktorskie oraz 
streetartowe, a także na warsztaty „60+6”. Te ostatnie będą 
nie tylko dla dzieci, lecz także dla babć i dziadków, któ-
rzy wraz z wnukami chcą przygotować własny spektakl 
„Bajki samograjki”. Niedługo dowiecie się też, jak i gdzie 

zacznie się gra miejska, w której 
ruszycie śladami naszego teatru, 
i posłuchacie „Pleciugi na dobra-
noc”.

Przygotowaniami do obchodów 
jubileuszu Pleciugi nie zajmuje-
my się sami – z chęcią zapraszamy 
innych do przyłączenia się i wspa-
niałej pracy-zabawy. Warsztaty 
plakatów antyteatralnych popro-
wadzą studenci Akademii Sztuki 
w Szczecinie. Od września do li-
stopada w realizowaniu projektu 
pomagać nam będą studentki filo-
logii polskiej oraz dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej z Insty-
tutu Polonistyki i Kulturoznaw-
stwa na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Natomiast Wy możecie nam pomóc w najlepszy sposób: 
biorąc udział we wszystkich wydarzeniach, które dla Was 
przygotujemy.

Zaglądajcie na naszą stronę internetową i profil na Facebo-
oku, by poznać zawsze najnowsze wieści o tym, co się dzieje 
w Pleciudze w ramach projektu „Teatr i miasto: przestrzeń 
świętowania / przestrzeń codzienności”. Wrzesień, paź-
dziernik i listopad 2013 roku będą niezwykłymi miesiącami 
w naszym teatrze i naszym mieście!

Projekt „Teatr i miasto: przestrzeń świętowania / przestrzeń codzienności” 
jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Trwa realizacja 
nowego projektu Pleciugi
Projekt jubileuszowy: Teatr i miasto: przestrzeń świętowania / przestrzeń codzienności

Teatr Lalek „Pleciuga” ma już 60 lat! 
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Nagrodzeni
Grand Prix, czyli Nagrodę Publiczności tegorocznego festiwa-
lu Kontrapunkt, zdobyło brytyjskie przedstawienie „The Ta-
ble” Blind Summit Theatre. Jury Kontrapunktu po obejrzeniu 
12 spektakli konkursowych postanowiło przyznać nagrodę 
główną festiwalu twórcom przedstawienia z Teatru Wybrzeże 
w Gdańsku pt. „Amatorki” – według powieści Elfriede Jelinek, 
w reżyserii Eweliny Marciniak. Doceniono także spektakl „Paw 
królowej” na podstawie powieści Doroty Masłowskiej, w reżyserii 
Pawła Świątka z Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz 
„Małą narrację” autorstwa i w wykonaniu Wojtka Ziemilskiego. 

Dziesięć intensywnych dni
Tegoroczny KONTRAPUNKT trwał dziesięć dni. W tym 
czasie widzowie wzięli udział w ponad czterdziestu wydarze-
niach artystycznych. Odbyły się spektakle pozakonkursowe, 
premiera produkcji Kontra-
punktowej, Noc Performerów 
oraz wystawy i panel teatrolo-
giczny. Całość rozpoczął Mały 
Kontrapunkt adresowany do 
najmłodszych widzów. Nową 
udaną propozycją w ramach im-
prez towarzyszących była także 
prezentacja teatrów offowych 
na scenie Teatru Kana. Swoje 
produkcje teatralne pokazała 
Zachodniopomorska OFFen-
sywa Teatralna. Po raz pierwszy 
zaprezentowały się amatorskie 
teatry offowe z naszego regio-
nu. Ten festiwalowy support 
teatrów niezawodowych to roz-
winięcie pomysłu, który zrodził 
się trzy lata temu – lecz dopiero teraz doczekał się realizacji. 
W programie znalazły się takie grupy, jak Teatr Krzyk (Masze-
wo), Pomarańcze w Uchu na Skarpie bez Kartki (Goleniów), 
Teatr Abanoia (Szczecin), Teatr Na Chwilę (Gryfino), Teatr 
w Krzywym Zwierciadle (Stepnica), Teatr 6 i Pół (Gryfino) oraz 
Teatr Brama (Goleniów).

Mały Kontrapunkt
Jako pierwsze festiwalową przygodę z teatrem na tradycyjnym 
już Małym Kontrapunkcie rozpoczęły dzieci, które w tym roku 
zostały zaproszone nie tylko na przedstawienia prezentowane 
na co dzień w Pleciudze, lecz także miały okazję przyjrzeć się 
spektaklom adeptów sztuki lalkarskiej, spotkać klauna Tomiego 
i uczestniczyć w premierze spektaklu „Julian To Wiem”, stworzo-
nego specjalnie na Mały Kontrapunkt. W przerwach wewnątrz 
Pleciugi odbywały się warsztaty, a dzieci mogły dowiedzieć się, 
jak upiec chleb, jak własnoręcznie wykonać lalkę teatralną, 
a nawet... jak „złapać słońce”.

Szczecińskie prezentacje
Szczecińskie teatry miały swoją noc, a właściwie północ. 
W ramach Szczecińskiej Północy Teatrów pokazano spektakle: 
„Sedinum, prochy i rock’n’roll” (Teatr Polski), „Dobry wieczór 

Fogg” (Teatr Mały), „Duvelor albo Farsa o starym diable (Teatr 
Lalek „Pleciuga”), „Dziś wieczór arszenik, czyli komedia z kawą” 
(Teatr Krypta) oraz „Zabójca” (Piwnica przy Krypcie). Szcze-
cińską scenę w konkursie w tym roku reprezentował spektakl 
„Kaligula” w reżyserii Anny Augustynowicz. Poza konkursem 
obyła się premiera spektaklu „Greta Garbo przyjechała” Franka 
McGuinnesa, koprodukcji Teatru Współczesnego w Szczecinie 
i Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT. Oryginal-
na inscenizacja spotkała się z różnorodnymi opiniami widzów. 
Poza konkursem swoje przedstawienie pokazał też wywodzący 
się ze Szczecina Piotr Ratajczak. W „Niewiernych” zrealizo-
wanych w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie zajął się tematem 
apostazji. Publiczność żałowała, że spektakl był poza konkursem, 
gdyż bardzo się podobał większości widzów.

Berlińska wycieczka
Tradycyjnie w środku festiwalu 
KONTRAPUNKT widzowie uda-
li się do Berlina, gdzie mieli oka-
zję zobaczyć „Sklaven”, najnowsze 
przedstawienie w Deutsches The-
ater w reżyserii i scenografii An-
dreasa Kriegenburga, oraz „Za-
piski kuchenne” Rodriga Garcíi 
w Schaubühne am Lehniner Platz.
 
Akcje performerów
Już prawie na końcu festiwalu 
odbyła się Noc Performerów, 
czyli międzynarodowa prezenta-
cja sztuki żywej ukazująca różne 
obszary działań performatywnych 
– od doznań indywidualnych, po-

przez operacje w innym gatunkowo obszarze, aż po działania 
o podłożu społeczno-kulturowym. Artyści poruszali w akcjach 
materię live art, sięgając po ruch, słowo, dźwięk, obraz, intermedia 
i działania interaktywne. W programie znalazły się: działanie 
grupy „bigNOTWENDIGKEIT” w przestrzeni publicznej 
festiwalu, prezentacje zaproszonych twórców oraz spotkanie 
w Instytucie Sediny.

Gość specjalny
KONTRAPUNKT 2013 zamknął gość specjalny festiwalu – 
Krystyna Janda w monodramie „Danuta W.” na kanwie książki 
Danuty Wałęsowej. Spektakl cieszył się ogromnym zaintereso-
waniem szerokiej – nie tylko festiwalowej publiczności – bilety 
zostały wyprzedane na wiele tygodni przed spektaklem.

„Mała Forma” – czyli gazeta festiwalowa 
Podczas festiwalu codziennie ukazywała się gazeta festiwalowa 
redagowana przez zespół w składzie: Violina Janiszewska, Janusz 
Janiszewski, Barbara Popiel, Kamila Paradowska, Magdalena 
Gardas. Skład i foto: Dominika Odrowąż. W ramach współ-
pracy recenzje prezentacji teatralnych z festiwalu Kontrapunkt 
2013 pisali: Kinga Binkowska, Kinga Cieśluk, Maciej Pieczyński 
z redakcji „Teatralia Szczecin” (www.teatralia.com.pl).            JJ

XLVIII Przegląd Teatrów Małych Form 
KONTRAPUNKT 2013

| „The Table”
Blind Summit Theatre fot. Dominika Odrowąż
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Barbara Popiel

W ramach projektu „Pomosty teatru – pomosty kultury. 
O wzajemnym oddziaływaniu teatru polskiego i niemieckiego” 
odbyły się prezentacje spektakli polskich, niemieckich i polsko-
-niemieckich; mieliśmy niepowtarzalną szansę obejrzeć między 
innymi najnowsze premiery najważniejszych scen berlińskich 
(Schaubühne am Lehniner Platz i Deutsches Theater Berlin). 
Poza tym na gruncie artystycznym spotkaliśmy się podczas 
wystaw: jedną zaprezentowała w Teatrze Lalek „Pleciuga” or-
ganizacja artystyczna The Working Party (ze Schloss Bröllin), 
drugą zwiedziliśmy w Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart – Berlin. Trzeba też pamiętać o Nocy Performerów 
i akcji w przestrzeni miejskiej („Timebank” w wykonaniu Gro-
test Maru), które pozwoliły przyjrzeć się polskim oraz niemiec-
kim performerom.
Spotkanie na gruncie naukowym to dwudniowa polsko-nie-
miecka dyskusja panelowa „Portret aktora”. Polscy i niemieccy 
paneliści – krytycy, dramaturdzy, wykładowcy – dyskutowali 
o fenomenie aktora i o sztuce aktorskiej w obu krajach.
Wiele naszych „pomostowych przeżyć” zostało udokumento-
wane w dwóch numerach gazety festiwalowej „Mała Forma” 
i na licznych fotografiach. Wprawdzie tego, co najważniejsze, 
czyli niesamowitego klimatu, który towarzyszył nam podczas 
wszystkich wydarzeń, nie da się w pełni opowiedzieć słowem 
ani zdjęciem – jednak próbujemy. Sens oraz istotne znaczenie 
projektu potwierdziły opinie jego uczestników; spośród relacji 
medialnych przytoczmy choćby te dwie:

[...] spektakl Truskawkowa niedziela był spektaklem unika-
towym. Jednak nie w znaczeni u teatralnym. On wykraczał 
daleko poza ramy teatru. Jest to spektakl dobry i przede 
wszystkim bardzo dobrze zagrany. Jego największą wartość 
stanowi zderzenie dwóch teatrów, dwóch mentalności, 
dwóch języków. Sama jego forma znacząco podkreśla zna-
czenie dialogu międzykulturowego [...] (Kinga Binkowska, 
Znowu o historii..., Internetowy Magazyn „Teatralia” nr 
56 [2013]).

Polsko-niemieckie 
spotkania wokół sceny

Ci, którzy przechodzili obok, patrzyli z zaciekawieniem na 
aktorów – grupę osób o białych twarzach z beznamiętnym 
wyrazem i w szarych garniturach z teczkami w rękach. 
Bankowcy, biznesmani, przedsiębiorcy, finansiści. Nawią-
zywali interakcję z widownią. [...]
Postacie w szarych garniturach nie ograniczyły się do popi-
sów choreograficznych na parterze Centrum Handlowego 
Galaxy, opanowały cała galerię [...] (Maciej Pieczyński, 
Szare eminencje opanowały Galaxy (Timebank), Inter-
netowy Magazyn „Teatralia” nr 57 [2013]).

„Pomosty teatru”... bez wątpienia były wydarzeniem, które 
zasługuje na kontynuację.

| „Truskawkowa niedziela”, koprodukcja Teatru Polskiego 
w Bydgoszczy i Landesbühne Niedersachsen Nord Wilhelmshaven 
fot. Dominika Odrowąż

| „Timebank” Grotest Maru, Niemcy 
fot. Dominika Odrowąż
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Sezon artystyczny 
w Pleciudze rozpoczęty
Liczba osób biorących udział 7 września 2013 roku w roz-
poczęciu sezonu artystycznego w Teatrze Lalek „Pleciuga” 
nie zaskoczyła. Na spotkania w teatrze zawsze jest wielu 
chętnych, bez względu na wiek i zainteresowania. Program 
był niezwykle bogaty i każdy widz mógł znaleźć coś intere-
sującego dla siebie. 
W południe zaprezentowano spektakl „Na strychu” przygo-
towany w czasie „Lata w teatrze” przez uczestników warsz-
tatów pod fachowym kierunkiem Pauliny Lenart i Anny 
Nowickiej. Nad stroną muzyczną spektaklu czuwali Joanna 
i Bartłomiej Orłowscy, instruktorzy letniej grupy muzycznej. 
Kolejnym spektaklem była „Calineczka” Pleciugi. „Bajki pra-
wie na dobranoc” Aleksandra Fredry czytali aktorzy teatru.
Odbyły się także warsztaty dla dzieci. Nad szyciem wielkich 

maskotek czuwał Andrzej Wojtasik, dzielnie wspierali go 
w tym dziele rodzice małych widzów i przyjaciele. Warsztaty 
taneczne: baby ballett, fun funky kids i funky jazz, poprowa-
dziła tancerka, choreografka i nauczycielka tańca Agnieszka 
Dolecka.
Szczecińska Inicjatywa na rzecz Zwierząt „Basta” na przy-
gotowanym stoisku informacyjnym promowała kampa-
nię „Cyrk bez zwierząt”. Tutaj można było zaopatrzyć się 
w plan lekcji, rzecz jak najbardziej na czasie, zakładki szkolne 
i ulotki z uroczymi zdjęciami zwierzaków.
Teatr Lalek „Pleciuga” w tym dniu rozbrzmiewał śmiechem 
dzieci, oklaskami i gwarem zgromadzonych osób. I co dalej? 
I tak będzie przez cały kolejny artystyczny rok Pleciugi. Do 
zobaczenia w teatrze.

| fot. Magdalena Gardas, Sylwester Potomski
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Projekt ogólnopolski

„Lato w teatrze” jest ofertą teatralną dla tych uczniów, którzy 
z różnych przyczyn spędzają wakacje w swojej miejscowości. 
Projekt został zainicjowany w 2008 roku przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i od sześciu lat jest koordy-
nowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie. Teatralne półkolonie i warsztaty odbywają się 
w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy w trzydziestu miejscowo-
ściach w całej Polsce. Codziennie przez dwa tygodnie uczestnicy 
projektu pracują nad spektaklem pod opieką profesjonalnych 
artystów w sprofilowanych grupach: aktorskiej, scenograficz-
no-kostiumowej, muzycznej, dokumentacyjno-promocyjnej 
lub technicznej. Na koniec przedstawienie jest prezentowane 
w teatrze, domu kultury bądź przestrzeni miejskiej. 
Warsztaty są dla dzieci szansą na poznanie i samodzielne wy-
korzystanie języka teatralnego, a przede wszystkim na twór-
cze wyrażenie siebie. Profesjonalni artyści mogą podzielić się 
doświadczeniem zawodowym i zaprezentować swoje metody 
pracy, a także poznać potrzeby i wrażliwość młodej widowni.

Jak to było w tym roku?

W tym roku w ramach projektu „Lato w teatrze” w Teatrze Lalek 
„Pleciuga” pod okiem profesjonalistów pracowało pięćdzie-
sięcioro dzieci, tworząc wspólnie spektakl pt. „Na strychu...”. 
Pleciuga uczestniczy w tym projekcie już po raz czwarty, a od 
dwóch lat współpracuje z Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 
Dlatego wśród pięćdziesięciorga uczestników warsztatów aż 
trzydzieścioro to koloniści z naszego województwa. Dzieci 
i młodzież pracowały przez dwa tygodnie nad przedstawie-
niem, dla którego inspirację stanowiły legendy szczecińskie. 
Pierwszy tydzień zakończył się udziałem młodych artystów 
w niedzielnej paradzie podczas regat The Tall Ships Races.  

Młodzież pracowała w czterech grupach: aktorskiej, muzycznej, 
plastycznej i dziennikarskiej. 

Gazetka „Teatralny Szał”

Już sam tytuł gazetki redagowanej i wydawanej przez dzieci 
zdradza atmosferę pracy w Pleciudze podczas wakacyjnych 
warsztatów, nie było bynajmniej spokojnie! Twórczy szał ogarnął 
wszystkich bez wyjątku, a wszystkie sale, korytarze i nawet biura 
teatru przechodziły próby wytrzymałości, trzeszcząc w szwach, 
rozpierane po naporem okupujących budynek półkolonistów. Ta 
wolność tworzenia i „szał artystyczny” wyszedł jednak wszystkim 
na zdrowie – dzieci spędziły bowiem w Pleciudze wiele warto-
ściowych dni i przeżyły wiele niezapomnianych przygód, sporo 
się też nauczyły. Ten czas spędzony pod okiem instruktorów 
oraz wspólnie z rówieśnikami będzie na pewno procentował 
w przyszłości kolejnymi... atakami teatralnego szału.

Spektakl finałowy „Na strychu” 

W sobotę 10 sierpnia o godz. 15 i w niedzielę o godz. 11 na 
scenie Pleciugi pokazano efekt dwutygodniowej pracy, spektakl 
„Na strychu”,  który po prostu zachwycił przybyłych licznie wi-
dzów. Całość opierała się na legendach naszego regionu – o raku 
z Ińska, czarnych kotach z Zamku Książąt Pomorskich i klątwie, 
jaką Sydonia von Borck rzuciła na ród Gryfitów. Wszystkie grupy 
perfekcyjnie skoordynowały swoje działania, a efektem było 
świetne widowisko, w którym groza przenikała się z humo-
rem i zabawnymi aluzjami do współczesności. Widzom bardzo 
podobała się scenografia, piosenki napisane i wykonane przez 
uczestników oraz muzyka grana na żywo przez półkolonistów. 
Ponadto spektakl został zrealizowany w planie aktorskim oraz 
z wykorzystaniem techniki zwanej teatrem cieni – co dodatkowo 
wzbogaciło i uatrakcyjniło całość przedsięwzięcia.

Koty, strachy i czarownice...

| fot. Robert Stachnik
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Magdalena Gardas

Autorami zdjęć zamieszczonych poniżej są uczestnicy grupy 
dziennikarsko-promocyjnej, która przez 2 tygodnie wakacji 
intensywnie pracowała i bawiła się podczas projektu „Lato 
w teatrze”. 
Zadaniem grupy dziennikarsko -promocyjnej było systema-
tyczne dokumentowanie procesu powstawania spektaklu oraz 
wypromowanie go wśród mieszkańców Szczecina. Wszystkie 
zdjęcia zrobiły dzieci – wnikliwi obserwatorzy, których cieka-
wiło wszystko: począwszy od tego, co działo się na scenie czy 
w pracowniach plastycznych, poprzez relacje międzyludzkie, 
na różnego rodzaju aktywnościach twórczych kończąc. 
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Swoje wrażenia, na temat spektaklu „Na strychu” 
w kilku słowach wyraziła  Wiesława Klata z Instytutu 
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie 

Chciałabym bardzo podziękować za ten spektakl, Wam, 
Waszym instruktorom i Panu dyrektorowi, który Wam 
otworzył ten teatr. Pierwsze, co zobaczyłam, gdy tu we-
szłam, to cała masa młodych artystów, którzy ganiają 
po teatrze i każdy z nich ma w tym jakiś interes. Każdy 
ma coś do załatwienia, a dorośli im w tym nie prze-
szkadzają, wręcz przeciwnie – pomagają.
Ten spektakl, który oglądałam z zafascynowaniem, 
bez żadnej taryfy ulgowej, jest dowodem na to, co 
może wyjść fajnego w sytuacji, kiedy spotyka się arty-
sta spontaniczny, jakim jest dziecko, z dorosłym, mą-

Po spektaklu...

drym artystą, z jakimi macie tu do czynienia. Świetnie 
wykorzystaliście możliwości teatru, nie tracąc nic ze 
swojej spontaniczności. 
A spektakl naprawdę rewelacyjny. Świetnie wymyślo-
ny, swobodny, zachwycający. Brawo!

Koordynatorem „Lata w teatrze”, po raz czwarty, była 
Magdalena Bogusławska.
Opiekunowie: 
grupa dziennikarsko-promocyjna / Karolina Ma-
chowicz i Magdalena Gardas
grupa muzyczna / Joanna i Bartłomiej Orłowscy
grupa aktorska / Paulina Lenart i Anna Nowicka
grupa plastyczna / Karolina Babińska i Teresa 
Babińska

| „Na strychu”, spektakl powarsztatowy projektu „Lato w Teatrze”
fot. Robert Stachnik
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Osiemnastego czerwca 2013 roku rozstrzygnęliśmy konkurs 
na plakat do przedstawienia „Bajki samograjki”, najnowszej 
premiery dla dzieci, którą wyreżyseruje Anna Augustynowicz.
Trzyosobowe jury – Marek Braun (scenograf, przewodniczą-
cy jury), Anna Augustynowicz (reżyser, członek jury) oraz 
Zbigniew Niecikowski (dyrektor Teatru Lalek „Pleciuga”, 
członek jury) mieli ogromnie trudny wybór. W ciągu kilku 
miesięcy dostaliśmy sześćset czterdzieści sześć (tak, 646!) 
przeróżnych prac: wykonanych kredkami, farbami i techniką 
komputerową, wydzieranek, wydrapywanek i wyklejanek, 
kolorowych i czarno-białych, formatu A5, A4 i A3. Jedne 
były wesołe, inne smutne, niektóre nieco mroczne, część 
przedstawiała wybranego bohatera, część – wszystkie po-
stacie razem. Uwierzcie nam, spośród tylu pięknych, intere-
sujących i z serca wykonanych prac wybrać tylko jedną – to 
naprawdę było wyzwanie!
Jury wybrało rysunek Alicji Błachnio (6 lat), który prezen-
tujemy obok. Ponadto wyróżniono jeszcze piętnaście prac, 
których autorami byli:

1. Agnieszka Błachnio (9 lat)
2. Nikola Dankiewicz (9 lat)
3. Michalina Dekiert (brak wieku)
4. Ola Foryś (9 lat)
5. Joanna Jabłońska (10 lat)
6. Klaudia Łuczak (5 lat)
7. Julia Michalak (8 lat)
8. Kalina Odelska (10 lat)
9. Matylda Ponto (6 lat)
10. Jan Samolej (brak wieku)
11. Wiktoria Szewiecka (5 lat)
12. Szymon Świłpa (9 lat)
13. Ola Topolska (9 lat)
14. Tomasz Wąsiewicz (brak wieku)
15. Dominika Wojczuk (10 lat)

Gratulujemy wyróżnionym i wszystkim uczestnikom!
BP

Spektakl 
„Bajki samograjki”  
wyniki konkursu 
na projekt plakatu 
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Magda Bogusławska – koordynatorka projektu 
i jak sama o sobie mówi, osoba od ogarniania.

– Cała akcja przedstawienia dzieje się na sta-
cji kolejowej i rozpoczyna od słynnej „Loko-
motywy” Juliana Tuwima. Przez prawie 12 
dni, od 15 do 27 lipca, grupa trzydzieściorga 
dzieci w Teatrze Lalek „Pleciuga” brała udział 
w warsztatach teatralnych prowadzonych 
przez Grażynę Wojtczak, Katarzynę Klimek, 
Karolinę Babińską i Rafał Chrzanowskiego. 
Inspiracją do stworzenia spektaklu były do-
brze znane wiersze Juliana Tuwima, oraz wier-
sze z książki „Tuwimowo”. Ta druga pozycja 
zawiera utwory wielu współczesnych poetów 
napisane i zainspirowane twórczością dla 
dzieci Tuwima. Możemy tam znaleźć wiersz 
nawiązujący do „Lokomotywy”, do „Ptasiego 
radia” i wiele innych ciekawych utworów. To 
był bardzo twórczy czas dla wszystkich uczest-
ników. Dzieci same zrobiły scenografię, przy-
gotowały podkłady muzyczne i wreszcie same 
wystąpiły w spektaklu, cała trzydziestoosobo-
wa grupa. No a ja to wszystko ogarniałam. 
Te warsztaty były płatne, a mimo to cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem i były fajnym 
sposobem na spędzenie wakacji. 
Czy dzieci były zadowolone… Chyba tak. Bar-
dzo trudno było nam się rozstać i na pewno 
jeszcze się spotkamy.    

vj

Tuwim Express
...Uf, puf, uf, puf, 
uuuuuuffffffff
Letnie warsztaty teatralne
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Następnego dnia Zapodziewanna wyglądała zupełnie inaczej. 
Nie miała złotej, spiczastej czapki, tylko zwykłą opaskę, a na 
śliczną sukienkę założyła niebieski fartuszek.
– Zupełnie zapomniałam, że umówiłyśmy się na dzisiaj! – 
wróżka załamała ręce. – Zapodziała mi się gdzieś moja ma-
giczna różdżka, a w dodatku jutro przyjeżdżają moje siostry! 
– Nie szkodzi – uśmiechnęła się Ludwiczka. – Ja poczekam... 
Nie wiedziałam, że masz siostry, wróżko...
– O, tak. Jedna mieszka w Toruniu i ma na imię Niespodzie-
wanna, a ta z Gdańska – to Spodziewanna. Dawno się nie wi-
działyśmy – zamyśliła się Zapodziewanna.
– To bardzo przyjemnie spotykać się z rodziną – dziewczynka 
zerknęła na stertę brudnych naczyń.
– Byłoby lepiej, gdybym się ich spodziewała, zdążyłabym 
posprzątać mieszkanie – zmarszczyła brwi wróżka. – A tu 
różdżka się zapodziała, zmywarka do naczyń się zepsuła, od-
kurzacz nie działa, a w domu bałagan.
– Ja potrafię wycierać kurz i zamiatać. Chętnie pomogę – wy-
krzyknęła Ludwiczka.

– Świetnie – ucieszyła się Zapodziewanna. To ja 
umyję naczynia.
Raz, dwa, zaprowadziły porządek w całym 
mieszkaniu.
– Dziękuję ci, Ludwiko. Teraz pomóż mi szu-
kać różdżki – poprosiła wróżka.
– Chętnie, ale gdyby była w domu, to znala-
złabym ją przy sprzątaniu – odpowiedziała 

rezolutna dziewczynka.
– Racja. Na pewno zostawi-

łam ją na strychu – wróżka 
pokazała dłonią kierunek. – 
Chodź ze mną.
Ludwiczka podreptała po 

Na strychu wróżki Zapodziewanny
krętych schodach za gospodynią, dziwiąc się, że w tak nowo-
czesnym budynku można znaleźć staromodne zakamarki. 
A gdy otworzyły się stare, skrzypiące drzwi, dopiero ukazały 
się przed jej oczami prawdziwe cuda! Czego tam nie było!
Na podłodze leżały barwne dywany, niektóre tak stare, że 
wzór na nich był prawie całkiem wytarty. Szafy, przynajmniej 
cztery, malowane w piękne róże, nie domykały się, więc zza 
ich drzwi sterczały falbany, koronki i rękawy złotych i srebr-
nych sukien. Na półkach leżały stuletnie, kolorowe książki, 
w witrynach fikuśne filiżanki i dzbanuszki. A wszędzie, 
w każdym kąciku lalki: śmieszne pacynki, poważne kukły 
i smutne marionetki, pozbawione niektórych sznurków...
– Dużo tu skarbów! – zachwyciła się Ludwiczka.
– To prawda – potwierdziła wróżka.
– Skąd tu tyle lalek? – dziewczynka zdziwiła się, bo kto by się 
spodziewał tylu wspaniałości z dawnych lat w zupełnie no-
wym teatrze.
– To bardzo zasłużone lalki – zadumała się Zapodziewanna. 
– Niektóre z nich pracowały, gdy do teatru przychodziła twoja 
babcia, a może i prababcia... Tutaj też powinnam posprzątać.
– A te wspaniałe suknie w szafach... skąd się tu znalazły? – 
dociekała dziewczynka.
– To moje kostiumy sprzed lat, z dawno zapomnianych 
przedstawień – uśmiechnęła się wróżka. – Popatrz! W tej 
sukni grałam matkę chrzestną Kopciuszka, a ta... W tej złoci-
stej wystąpiłam w „Śpiącej królewnie”. To były czasy... Grałam 
wtedy z moimi siostrami. Każda z nas podarowała Śpiącej ja-
kąś zaletę. Ja przyniosłam jej mądrość.
– A czy mogłabyś podarować trochę mądrości mnie? – po-
prosiła Ludwiczka.
– To nie takie proste. Mądrość można podarować w bajce, 
a w życiu każdy musi na nią pracować sam – powiedziała po-
ważnie Zapodziewanna. – Myślę, że ty jesteś mądrą dziew-
czynką.
– Przeważnie tak, ale czasem mój rozumek... trochę zaśnie... 
– roześmiała się w odpowiedzi i chwyciła jakiś dziwny przed-
miot, owinięty w barwną chustkę.

Mariola Fajak-Słomińska

Dla wszystkich lubiących przygody Zapodziewanny mamy wspaniałą infor-
mację! Ukazała się kolejna, nowa książka pani Marioli zatytułowana „Atolka”. 
W październiku zapraszamy do Teatru Lalek „Pleciuga” na spotkanie z autorką.
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Maria Lenczewska, Aleksandra Nowak, Jakub Radziejewski, 
Martyna Sobczyk, kl II a, SP 61

Mateusz Kaczorek, Bartek Kępiński, Mateusz Zielecki 
kl II a, SP 61

Marta Rokicka, lat 12

Natalia Lukstaedt, lat 7

Michalina Pigall, Igor Krzyżostaniak, Konrad Polakowski, 
Ignacy Derejczyk, kl II a, SP 61

Hania Borucka, Nikola Pierścińska, 
Mateusz Garbacki, SP 61 Jakub Olszewski, lat 6

Zapakowane w wielką kopertę cze-
kały na mnie rysunki dzieci. Rysunki 
i recenzje. 
Ach już wiem, to jeszcze propozycje 
plakatów do spektaklu „Pinokio”. 
Bardzo fajne, tylko dlaczego ten chło-
piec ma taki długi nosek?
Wiadomo, wiadomo!
Teraz czekam na Wasze kolejne pra-
ce. Może oddające to, co zagrało Wam 
w duszy po obejrzeniu spektaklu „Mała 
Syrenka”? Może rysunki, na których 
uwiecznicie swoje wspomnienia z wa-
kacji, a może… Ech! Macie tyle pomy-
słów! Czekamy na Wasze listy, Wasze 
prace zawsze z wielką niecierpliwością. 
Wszyscy w teatrze czekają. A kiedy je 
już przejrzymy i przeczytamy, wtedy 
wszystko to, co do nas przysyłacie tra-
fia do archiwum, jako dowód tego, że 
byliście w teatrze i że o nas pamiętacie. 
To dla nas bardzo ważne. 

Violina
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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, Januszowi, 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

Sylwia Doruch Aleksandra Nowak

Natalka Jurkiewicz Igor Krzyżostoniak
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Teatr Lalek Pleciuga
pl. Teatralny 1
71-405 Szczecin

sekretariat: tel. (91) 44 55 101 
sekretariat@pleciuga.pl
centrala: tel. (91) 44 55 100
Biuro Obsługi Widzów: tel. (91) 43 35 804 
widz@pleciuga.pl
www.pleciuga.pl

Słownik teatralny
Białego Królika
Słówka królika – 
wakacyjnego podróżnika!

dzień dobry: 
good morning (angielski) 
guten Morgen (niemiecki) 
buenos días (hiszpański) 
dobrý den (czeski) 
dobro jutro (chorwacki) 
labas rytas (litewski) 
sabah iyi (turecki) 

Wspomnienia... No siedzę sobie teraz, jeszcze słońce mi uszy 
podgrzewa, i wspominam wakacje. Ech, wakacje i wszystko 
to, co się w czasie wakacji wydarzyło. Pamiętam wycieczkę 
nad błękitne jezioro, spotkanie z wujkiem Kitajcem, zabawy 
na podwórku z przyjaciółmi. Wspominam sobie. A wy?
Co to właściwie są wspomnienia? To chyba to wszystko, 
co już było, minęło, ale pozostało nam w pamięci. Ależ to 
fantastycznie, że są wspomnienia! Jeśli są przyjemne i doty-
czą czegoś miłego, to jeszcze lepiej. To jest tak jak z moimi 
główkami kapusty. Nawet gdy już je zjadłem i nie został po 
nich najmniejszy listek, na samo wspomnienie cieszę się 
i oblizuję. 
Ze wspomnień później możemy budować nowe historie. 
A kiedy spotkamy przyjaciół, których pamiętamy z wakacji,  
zdarza się, że cieszymy się z tego spotkania bardzo, bardzo... 
Najbardziej na świecie...

Ściskam zębiskami 
Biały Królik


