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Szanowni Widzowie,
ten numer „Gabita” oddajemy do Waszych rąk już w grudniu, 
a więc w ostatnim miesiącu starego roku, miesiącu, w którym 
Święty Mikołaj obdarowuje nas prezentami, a święta Bożego 
Narodzenia to czas nie tylko magiczny oraz wręcz po brzegi 
wypełniony radością, lecz także przesycony symboliką, a co 
się z tym wiąże – zwyczajami i obyczajami staropolskimi. 
Niektóre z nich przypominamy w naszym najnowszym przed-
stawieniu pt. „Karuzela Świętego Mikołaja”, które wypełni 
nasz grudniowy repertuar. 
Z głębi serca pragnę Państwu, staropolskim zwyczajem, złożyć 
świąteczne i noworoczne życzenia:
Cudownych, białych, miłych, radosnych, pogodnych, spokoj-
nych, zdrowych świąt upływających we wspaniałej atmosferze.

Byście wszyscy długo żyli,
zdrowi i szczęśliwi byli, 
na ten Nowy Rok

Zbigniew Niecikowski
dyrektor Teatru Lalek „Pleciuga”



3

Nr 3 (43) 2014 wstep

SPIS TREŚCI
4  Kronika

5  Bursztynowe Pierścienie 

6  „Wybierz Osiecką raz jeszcze”

 – premiera dla dorosłych

15  Głos widza

17  „Karuzela Świętego Mikołaja” 

 – premiera 

21  Gabit dla dzieci 

| fot. Karolina Machowicz

Kochany Święty Mikołaju
Życzę Ci dobrej pamięci, abyś nie zapomniał o żadnej prośbie
Życzę Ci dużo sił, abyś każdą mógł spełnić

żeby listopad był krótszy albo żeby nie było go wcale
żeby słońce świeciło jaśniej niż wszystkie świąteczne lampki
żeby zima była cieplejsza, ale pięknie biała
żeby można było ulepić wesołego bałwana
żeby barszcz był czerwony, a uszka z grzybami
żeby choinka pachniała, lśniła, iskrzyła
i żeby miód... i żeby mak... i dużo słodyczy...
i uśmiech... i radość... i dziecka szczerość w każdym z nas...
i żeby się spełniło i Zosi, i Jasiowi, i Hani, i Małgosi, i Wojtusiowi...

Kochany Święty Mikołaju
Życzę Ci dużo dobrej energii, abyś miał wolę spełnić prośby
Życzę Ci, żeby chciało Ci się chcieć

żeby radość... 
żeby miłość...
żeby spokój... żeby zrozumienie...

i żeby nam też się chciało chcieć

Anna Garlicka
zastępca dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”
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kronika
To już było
27 września
Premiera spektaklu „Przygody Sindbada 
Żeglarza” Bolesława Leśmiana. Adapta-
cja, reżyseria i scenografia: Aleksander 
Maksymiak, muzyka: Zbigniew Karnecki. 
Występują: Rafał Hajdukiewicz, Katarzy-
na Klimek, Mirosław Kucharski, Marta 
Łągiewka, Grażyna Nieciecka-Puchalik, 
Maciej Sikorski, Krzysztof Tarasiuk, 
Przemek Żychowski.

3 października
W organizowanym co roku przez „Kurier 
Szczeciński” plebiscycie Bursztynowy 
Pierścień w kategorii najlepszy spektakl 
nominowano „Bajki samograjki” w reży-
serii Anny Augustynowicz, a w katego-
rii najlepszy aktor / najlepsza aktorka – 
Grażyna Nieciecka-Puchalik za rolę Doll 
Common w „Stworzeniach scenicznych” 
w reżyserii Pawła Aignera.

4 października
Pierwszy w nowym sezonie artystycznym 
Teatralny Podwieczorek upłynął pod zna-
kiem Światowego Dnia Ptaków i Mię-
dzynarodowego Dnia Zwierząt. Dzieci 
tworzyły magiczne jajka, z których wy-
kluły się fantastyczne zwierzęta. Z kolei 
Grażyna Wojtczak, aktorka Pleciugi, za-
brała dzieci na spotkanie z książką „Moja 
Ciotka Sroka” Liliany Bardijewskiej.

6 października
Rozpoczęły się cykliczne warsztaty te-
atralne dla dzieci od 8 do 13 lat. Podczas 
cotygodniowych spotkań dzieci stwo-
rzyły spektakl, który po zakończeniu 
warsztatów został zaprezentowany pu-
bliczności. Warsztaty prowadziła Marta 
Łągiewka, aktorka Pleciugi.

25 października
W Pleciudze odbył się VIII Kiermasz 
Książki Przeczytanej, po raz kolejny 
organizowany przez portal internetowy 
SzczecinCzyta.pl. Wszyscy zaintereso-
wani mogli kupić lub sprzedać książki 
dla dzieci i dla dorosłych. Tego samego 
dnia odbył się też kolejny Teatralny Pod-
wieczorek – czytanie wierszy i warsztaty 
plastyczne poświęcono psom, zwłaszcza 
kundelkom.

8 listopada
Teatralny Podwieczorek w Pleciudze: 
podczas warsztatów plastycznych ro-
biono kukły, a aktorka Grażyna Wojt-

czak czytała dzieciom książkę. Ponadto 
uczestnicy mieli możliwość obejrzeć 
i animować kukły, które grały w naszych 
spektaklach w ciągu ostatnich kilkuna-
stu lat.

9 listopada
Premiera spektaklu „Wybierz Osiecką 
raz jeszcze” Dariusza Kamińskiego. Sce-
nariusz i reżyseria: Dariusz Kamiński, 
asystent reżysera: Danuta Kamińska, tek-
sty piosenek: Agnieszka Osiecka, sceno-
grafia: Katarzyna Banucha, opracowanie 
muzyczne: Janusz Stalmierski, muzycy: 
Agnieszka Kuźma (fortepian), Marek Jo-
niec (akordeon), Tomasz Pikulski (kon-
trabas), przygotowanie muzyczne: Iwona 
Wiśniewska-Salamon, nagrania radiowe: 
Dariusz Kabaciński, choreografia: Arka-
diusz Buszko, wizualizacje: Simon Bre-
therton. Występują: Danuta Kamińska, 
Marta Łągiewka, Grażyna Nieciecka-
-Puchalik, Rafał Hajdukiewicz, Dariusz 
Kamiński, Maciej Sikorski, Przemek 
Żychowski.
W programie teatralnym zamieściliśmy 
zdjęcia Agnieszki Osieckiej, które udo-
stępniła nam Fundacja Okularnicy im. 
Agnieszki Osieckiej. Serdecznie dzięku-
jemy!

22 listopada
Teatralny Podwieczorek w Pleciudze: 
podczas warsztatów plastycznych dzieci 
stworzyły własne pacynki, a także słucha-
ły fragmentów książki Michaela Bonda 
„Paddington na wycieczce”.

4 grudnia
Premiera spektaklu „Karuzela Świętego 
Mikołaja” Zbigniewa Niecikowskiego 
na motywach sztuki Natalii Gołębskiej 
„Kramik Mikołaja Gwiazdora”. Opra-
cowanie tekstu, reżyseria, scenografia: 
Zbigniew Niecikowski, muzyka: Jacek 
Wierzchowski. Występują: Mariola 
Fajak-Słomińska, Rafał Hajdukiewicz, 
Danuta Kamińska, Dariusz Kamiński, 
Katarzyna Klimek, Mirosław Kucharski, 
Paulina Lenart, Marta Łągiewka, Graży-
na Nieciecka-Puchalik, Edyta Niewińska-
-Van der Moeren, Maciej Sikorski, Janusz 
Słomiński, Krzysztof Tarasiuk, Zbigniew 
Wilczyński, Przemek Żychowski.

KRONIKA TEATRU LALEK „PLECIUGA”  
wrzesień–grudzień 2014
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Trochę historii
Bursztynowy Pierścień to nagroda przyznawana najlepszym 
aktorom i najlepszym spektaklom zachodniopomorskich te-
atrów.
Plebiscyt organizowany jest z przerwami od 1965 roku przez 
redakcję „Kuriera Szczecińskiego” i Towarzystwo Przyjaciół 
Szczecina. W pierwszych edycjach konkursu współorganiza-
torem był także Szczeciński Oddział Stowarzyszenia Polskich 
Artystów Teatru i Filmu. 
Początkowo nagrodę przyznawano wyłącznie aktorom Pań-
stwowych Teatrów Dramatycznych i Państwowego Teatru 
Muzycznego. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych plebi-
scyt rozszerzono również o aktorów Teatru Lalek „Pleciuga”. 
Sporadycznie Bursztynowy Pierścień przyznawano aktorom 
z innych teatrów polskich, którzy gościnnie występowali na 
szczecińskich scenach (m.in. Hanka Bielicka, Daniel Olbrych-
ski). W 1980 roku podjęto próbę rozszerzenia plebiscytu na 
całe Pomorze Zachodnie. Pierwszym laureatem nagrody spoza 
Szczecina został Jerzy Nowacki, aktor Teatru Muzycznego 
w Słupsku.
W roku 1980 plebiscyt w dotychczasowej formie odbył się 
po raz ostatni. W 1990 roku na jeden sezon przywrócono 
wręczenie Pierścieni. W 1995 roku plebiscyt został reaktywo-
wany w nowej formule. Ustanowiono regulamin, który prze-
widywał dwustopniową formę przyznawania Bursztynowego 
Pierścienia. W pierwszej części specjalnie powołana komisja 
przyznawała nominacje do nagrody w czterech kategoriach: 
najlepszy aktor teatrów dramatycznych, najlepszy solista te-
atru muzycznego, najlepszy aktor teatru lalek oraz najlepszy 
spektakl teatrów szczecińskich. Z tego grona w drugiej turze 
czytelnicy „Kuriera Szczecińskiego” i widzowie szczecińskiej 
Telewizji wybierali laureatów. Ponadto w 1995 roku ustanowio-
no specjalną, pozaregulaminową nagrodę ‒ Oko Recenzenta 
(późniejsza Nagroda Jury, którą przyznawali krytycy teatralni. 
Kolejna zmiana nastąpiła w 2000 roku. Ograniczono liczbę 
kategorii, a tym samym nagród, do dwóch. W pierwszej ka-
tegorii rywalizują ze sobą aktorzy wszystkich szczecińskich 
scen, a w drugiej wszystkie spektakle sezonu. W 2000 roku 
wprowadzono także pozaregulaminową nagrodę ‒ Srebrną 
Ostrogę, którą Towarzystwo Przyjaciół Szczecina przyznaje 
młodym, obiecującym artystom scen szczecińskich.

Nominowani w sezonie 2013/2014
Pierwsze dni października to początek corocznego plebiscytu 
teatralnego organizowanego przez redakcję „Kuriera Szczeciń-

Bursztynowy Pierścień 2014
skiego”. W tym roku kandydatów jest jedenastu: pięć spektakli 
i sześcioro aktorów.
W sezonie 2013/2014 na zachodniopomorskich scenach wy-
stawiono 29 premierowych przedstawień. Pierwszego wyboru 
najciekawszych z nich dokonała komisja konkursowa obradu-
jąca w składzie: Małgorzata Frymus z Polskiego Radia Szczecin, 
Kinga Konieczny z TVP Szczecin, Piotr Michałowski z Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Daniel Źródlewski z Muzeum Naro-
dowego w Szczecinie, oraz troje dziennikarzy „Kuriera”: Artur 
Daniel Liskowacki, Katarzyna Stróżyk i Bogdan Twardochleb.

Najlepsze spektakle sezonu
Decyzją jury w gronie nominowanych do Bursztynowego Pier-
ścienia w kategorii najlepszy spektakl sezonu znalazły się: „Bajki 
samograjki” w reżyserii Anny Augustynowicz, wystawione 
w Teatrze Lalek „Pleciuga”; balet „Ogniwa” w choreografii Kai 
Kołodziejczyk, Piotra Czubowicza i Roberta Glumbka z Opery 
na Zamku; „Hotel Misery deLuxe” w reżyserii Linnei Happo-
nen jako kooperacja Teatru Kana i Teatru Krepsko; „Opera za 
trzy grosze” w reżyserii Adama Opatowicza z Teatru Polskiego 
oraz wystawiona w Teatrze Współczesnym sztuka „Po sezonie” 
w reżyserii Grażyny Kani.

Nominowani aktorzy
Do nagrody w kategorii najlepszy aktor sezonu pretendują 
w tym roku: Elżbieta Donimirska z Teatru Polskiego za rolę Ce-
lii Peachum w „Operze za trzy grosze”, Magdalena Myszkiewicz 
z Teatru Współczesnego za rolę Kobiety w „Pocałunku”, Paweł 
Niczewski z Zamku Książąt Pomorskich za rolę w „Niedopar-
kach”, Grażyna Nieciecka-Puchalik z Teatru Lalek „Pleciuga” 
za rolę Doll Common w „Stworzeniach scenicznych”, Wojciech 
Rogowski z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie 
za rolę Austina Slopera w „Placu Waszyngtona”, Ewa Sobiech 
z Teatru Współczesnego za rolę baronowej Ady von Steten 
w „Po sezonie”.
Bursztynowe Pierścienie za rok 2014 otrzymali: za najlepszą 
rolę aktorską Elżbieta Donimirska z Teatru Polskiego, a za naj-
lepszy spektakl sezonu Bursztynowy Pierścień otrzymał balet 
„Ogniwa” z Opery na Zamku. 

Miło nam, że w tym roku ponownie, wśród nominowanych 
do Bursztynowego Pierścienia znalazł się także Teatr Lalek 
„Pleciuga”. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim widzom za 
obecność w teatrach i za oddane głosy dziękujemy.

oprac. vj
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Wybierz Osiecką 
raz jeszcze
scenariusz i reżyseria: Dariusz Kamiński

scenografia: Katarzyna Banucha

teksty piosenek: Agnieszka Osiecka

obsada:
Danuta Kamińska
Marta Łągiewka
Grażyna Nieciecka-Puchalik
Rafał Hajdukiewicz
Dariusz Kamiński
Maciej Sikorski
Przemek Żychowski

opracowanie muzyczne: Janusz Stalmierski

muzycy: Agnieszka Kuźma (fortepian), Marek Joniec (akordeon), 
Tomasz Pikulski (kontrabas)

przygotowanie muzyczne: Iwona Wiśniewska-Salamon

nagrania radiowe: Dariusz Kabaciński

choreografia: Arkadiusz Buszko

wizualizacje: Simon Bretherton

asystent reżysera: Danuta Kamińska

inspicjent: Marzena Heropolitańska

premiera: 9 listopada 2014

dla dorosłych
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Poetka, autorka spektakli teatralnych i telewizyjnych, re-
żyserka filmowa, dziennikarka, przede wszystkim jednak 
autorka ponad dwóch tysięcy tekstów piosenek.
Urodziła się 9 października 1936 roku w Warszawie 
jako córka pianisty i kompozytora Wiktora Osiec-
kiego oraz polonistki Marii Osieckiej. Pierwsze lata 
dzieciństwa spędziła w Zakopanem, gdzie w popular-
nej restauracji Watra koncertował jej ojciec. Po woj-
nie rodzina Osieckich zamieszkała na Saskiej Kępie 
w prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy. Niewielkie mieszkanie 
przy ul. Dąbrowieckiej 25 stało się dla poetki ulubionym 
miejscem pracy do końca życia. Choć mieszkała okresami 
we własnym domu w Falenicy, w willi przy ulicy Jakiela na 
Żoliborzu albo na Manhattanie, jej najważniejsze utwory 
powstawały przy biurku w rodzinnym mieszkaniu. Stąd 
przeprawiała się kajakiem przez Wisłę, aby trenować pływa-
nie na basenie Legii, i tu wracała po nieudanych związkach 
małżeńskich. 
Podczas studiów rozpoczęła współpracę z prasą literacką 
i młodzieżową, publikując reportaże i eseje. W 1954 roku 
związała się ze Studenckim Teatrem Satyryków (STS), pi-
sząc dla niego piosenki o tematyce lirycznej, niepozbawione 
jednak akcentów społecznych („Piosenka o okularnikach”, 
„Widzisz, mała”, „Kochankowie z ulicy Kamiennej”, „Zabawa 
w Sielance”). Mówiła o sobie: „Jestem dziennikarką. Dlatego 
wiele moich piosenek to po prostu rymowane reportaże”. 
Dla STS-u napisała około166 tekstów.
W Polskim Radiu zadebiutowała w 1962 roku piosenką „Mój 
pierwszy bal” w wykonaniu Kaliny Jędrusik. Na pierwszym 
Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1963 roku odniosła 
wielki sukces, otrzymując nagrodę indywidualną za „Piosen-

kę o okularnikach” oraz sześć wyróżnień za piosenki: „Białe 
małżeństwo”, „Czerwony Kapturek”, „Gdzie jest szlagier”, 
„Kochankowie z ulicy Kamiennej”, „Solo na kontrabasie” 
i „Ulice wielkich miast”.
Uznana za czołową przedstawicielkę nowej generacji twór-
ców piosenek otrzymała propozycję prowadzenia w Polskim 
Radiu zespołu pod nazwą Radiowe Studio Piosenki. Tu po-
znała wielu muzyków i kompozytorów. W ciągu siedmiu 
lat działalności zespół nagrał i przedstawił w programach 
Polskiego Radia ponad pięćset piosenek, wprowadzając na 
profesjonalne estrady późniejsze gwiazdy: Ewę Demarczyk, 
Marylę Rodowicz, Łucję Prus, Wojciecha Młynarskiego, 
Marka Grechutę, Tadeusza Woźniaka, Kazimierza Grześko-
wiaka, zespoły Skaldowie i Alibabki, i wiele innych znanych 
postaci estrady i sceny.
Teatr towarzyszył Osieckiej przez całe życie i był dla niej 
bardzo ważny. Obok pracy w Polskim Radiu autorka two-
rzyła sztuki i spektakle z piosenkami dla teatrów i telewizji. 
W grudniu 1963 roku razem z kompozytorem Adamem Sła-
wińskim zaczęła pisać dla Teatru Telewizji cykl programów 
zatytułowany: „Listy śpiewające”. Pierwszy program „Byle 
nie o miłości” reżyserował Edward Dziewoński, następne 
Olga Lipińska. W „«Listach» pragnęliśmy – napisali autorzy 
– w sposób smutny i śmieszny opowiedzieć o trudnościach, 
z jakimi stykają się ludzie przy próbach osiągnięcia głęb-
szego porozumienia [...]. Chcieliśmy też słowem i muzyką 
opisać pejzaż naszej ojczyzny bławatno-zielonej”. Te zdania 
mogłyby z powodzeniem stanowić motto twórczości poetki. 
Osiecka chciała sprawdzać się w różnych gatunkach literac-
kich: widowiskach muzycznych, kolażach, monodramach, 
powieściach, wierszach, powiastkach dla dzieci i młodzieży, 

dla dorosłych

„Ja nie odchodzę, kiedy trzeba,  
choć nie wołają dawno mnie już, 
to na wieszaku w przedpokoju 
wisi pomięty mój kapelusz...” 
  

Agnieszka Osiecka

| na stronie 6 
  Rafał Hajdukiewicz na próbie spektaklu „Wybierz Osiecką raz jeszcze”
  fot. Karolina Machowicz
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słuchowiskach radiowych. Muzykę do jej piosenek kompo-
nowali wybitni twórcy powojennej muzyki rozrywkowej: 
Seweryn Krajewski, Adam Sławiński, Krzysztof Komeda, 
Andrzej Zieliński, Jacek Mikuła, Katarzyna Gaertner, Zyg-
munt Konieczny i wielu innych. O jej teksty zabiegali liczący 
się w Polsce piosenkarze i aktorzy. Zazwyczaj nikomu nie 
odmawiała. Do swoich ulubionych wykonawców zaliczała 
Kalinę Jędrusik, Marylę Rodowicz, Magdę Umer, Sewery-
na Krajewskiego, Annę Szałapak, Krystynę Jandę, zespół 
Skaldowie.
Pierwszy zbiór piosenek „Kolory” wydała w 1962 roku.
Ciekawa życia, nieustannie poszukująca inspiracji twórczej, 
dużo podróżowała, prowadziła bogatą korespondencję, foto-
grafowała. Bała się małej stabilizacji i zapewne dlatego nigdy 
jej nie osiągnęła. W 1973 roku ze związku z dziennikarzem 
Danielem Passentem urodziła jedyną córkę Agatę.
Krajobrazy mazurskie pojawiające się w jej twórczości wiążą 
się ze szczególną fascynacją Krainą Wielkich Jezior. W mło-
dzieńczym okresie współpracy z STS-em przyjeżdżała wraz 
z kolegami w rejony odkryte przez Konstantego Ildefonasa 
Gałczyńskiego. Leśniczówka w Praniu i mała wieś Krzyże 
nad Jeziorem Nidzkim były miejscami, gdzie wypoczywali 
i toczyli literackie dyskusje młodzi intelektualiści i aktorzy 
spod znaku studenckiej awangardy.
Pod koniec życia znalazła coś, co te czasy zdawało się 
przywołać ponownie: maleńki teatrzyk „Atelier” na plaży 
w Sopocie. Spędzała tam wiele czasu. Pisała dla niego sztuki 
i piosenki. Kiedy odeszła, teatrzyk przybrał jej imię. 
Pierwszą autorską płytę – „Piosenki Agnieszki Osieckiej” – 
wydały Polskie Nagrania w 1967 roku. Znalazły się na niej 
utwory stworzone głównie dla STS-u. Ostatni, pięciopłytowy 

album „Pięć oceanów” wydany przez Polskie Radio przy-
gotowywała, wybierając starannie najważniejsze dla siebie 
piosenki. Nie doczekała jego premiery. Trawiona chorobą 
nowotworową zmarła 7 marca 1997 roku.
oprac. J.J.

Na podst. biografii zamieszczonej na stronie Fundacji 
im. Agnieszki Osieckiej „Okularnicy” 
(www.okularnicy.org.pl)

dla dorosłych

„Każde życie, powiadasz, 
to materiał na książkę. 
Czy aby na pewno?  
Czy moje też? 
Każda książka, powiadasz, 
to materiał na życie. 
Moja też?” 

(Agnieszka Osiecka, „Materiał”)

„Nawet gdybym umiała pisać lepiej, 
wolałabym pisać gorzej, 
aby się dostać bliżej do człowieka”.

Agnieszka Osiecka 

| Agnieszka Osiecka na Mazurach, rok 1956
  Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości 
  Fundacji „Okularnicy” im. Agnieszki Osieckiej
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Spektakl z piosenkami Osieckiej był już wystawiany 
i grany wcześniej. Czy obecna wersja to kopia tamtego 
przedstawienia?
Już siedemnaście lat minęło o tamtej premiery, uświado-
miłem to sobie kilka miesięcy temu, kiedy zacząłem przy-
gotowania do obecnego przedstawienia. Pierwszą wersję 
spektaklu zrobiliśmy w 1997 roku. To był ten rok, kiedy 
zmarła Agnieszka Osiecka, a ja zostałem właśnie szefem 
Piwnicy przy Krypcie i postanowiłem zrobić to przedstawie-
nie. Nie było wówczas jeszcze takiej fali spektakli opartych 
na tekstach Osieckiej. Na przykład Magda Umer zrobiła 
piękne przestawienie „Zielono mi” emitowane w telewizji, 
a myśmy jesienią pokazali spektakl z aktorami ze szczeciń-
skich teatrów. A mówię o tym, ponieważ tamten spektakl 
jest jakby bazą obecnego Pleciugowego przedstawienia, 
z tym że dużo się w nim zmieniło od tamtego czasu. Przede 
wszystkim zmieniło się moje postrzeganie piosenek Osiec-
kiej, zmienił się materiał literacki, bo część piosenek jest 
z tamtego spektaklu, a część już zupełnie nowa. Są też nowe 
aranżacje Janusza Stalmierskiego, myślę, że bardzo cieka-
we, i to nie jest tylko moje zdanie, takie pozytywne opinie 
zbieram od muzyków i ludzi znających się na muzyce. Te 
aranżacje według mnie subtelnie pokazują, że w utworach 

„Nam to 
nie przeszkadza”

Z Dariuszem Kamińskim, reżyserem spektaklu 
„Wybierz Osiecką raz jeszcze”, rozmawia Janusz 
Janiszewski

dla dorosłych

| Dariusz Kamiński na próbie spektaklu „Wybierz Osiecką raz jeszcze”
  fot. Karolina Machowicz
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wówczas mnóstwo cudownych ludzi: Cybulski, Kobiela, 
Fedorowicz, działali wspaniali i całe bardzo twórcze środo-
wisko artystyczne. Do tego czasu i do tej poetyki właśnie 
chciałem nawiązać w nowej Osieckiej.

A propos formy, w zapowiedzi przed premierą powiedział 
pan: „Zaśpiewamy i opowiemy Osiecką za pomocą teatru 
formy”. Udało się? 
To był pewien skrót myślowy, teraz może się z tego trochę 
wytłumaczę szerzej, bo w tamtej wypowiedzi po słowie „for-
ma” powinniśmy dodać: „za pomocą formy... plastycznej”, 
czyli – idąc dalej – na przykład formy teatru lalek. Dla mnie 
to jest teatr formy. Jako Pleciuga nie jesteśmy przecież te-
atrem stricte dramatycznym czy baletem ani filharmonią 
czy operą, jesteśmy teatrem lalkowym, a ten teatr – przy-
najmniej tak go rozumiem – jest teatrem animacji, teatrem 
przedmiotu, co się wiąże z moimi zainteresowaniami te-
atrem Bim-Bom. Postanowiłem więc wrócić do takiej for-
my. Poza tym jesteśmy w teatrze lalek i mówiąc o formie, 
myślałem głównie o lalkach, o dłoniach, o animacji różnymi 
przedmiotami czy wizualizacjach – to wszystko jest formą. 
Ponadto potraktowanie formalne piosenki też jest pewnego 
rodzaju zabiegiem formalnym, działaniem formą, bo na 

Osieckiej najważniejszy jest tekst – tak jak ona sama mó-
wiła, że już często nie mogła słuchać swoich piosenek, bo 
nie słyszała tekstu. Za dużo jest w nich muzyki na pierw-
szym planie, a za mało tekstu. Aranżacje Stalmierskiego 
są wyważone i to jest także wyzwanie dla aktorów, nie ma 
w nich bowiem prostej linii melodycznej, aktor musi znać 
dobrze melodię, aby śpiewać razem z instrumentem. Nowa 
jest scenografia, w tamtym spektaklu właściwie jej nie było. 
Wtedy – w czasach naszej wolnej, zgrzebnej Polski – aktorzy 
sami robili to przedstawienie i każdy przyniósł do Piwnicy 
to, co miał. Jakieś ubrania, jakieś rekwizyty i takim cha-
łupniczym sposobem wszystko powstało. A dzisiaj, kiedy 
popracowałem z Kasią Banuchą, autorką scenografii, i Si-
monem Brethertonem, twórcą wizualizacji, mogłem pójść 
na całość. Bardzo ważne dla tego spektaklu było także to, 
aby ograniczyć przestrzeń gry, bo Pleciugowa scena jest za 
duża dla tego typu przedstawień. Dlatego postanowiłem 
zmniejszyć okno sceniczne, ograniczyliśmy także widownię 
i stworzyliśmy takie kameralne warunki. W ten sposób na-
wiązuję mocno do mojej ulubionej poetyki, czyli do teatru 
przedmiotu, teatru animacji, a to się wiąże z kolei mocno 
z samą Osiecką. Ona zaczynała w gdańskim teatrze Bim-
-Bom, który z takich małych form słynął. Tam pracowało 

dla dorosłych

| Marta Łągiewka, Grażyna Nieciecka-Puchalik, Danuta Kamińska
  na próbie spektaklu „Wybierz Osiecką raz jeszcze”
  fot. Karolina Machowicz
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przykład „Małgośki” nie śpiewamy, tylko ją dialogujemy, 
robimy więc swoją interpretację tekstu.

Zapytam z samej ciekawości, czy gdzieś ktoś zrobił prze-
stawienie z tekstami Osieckiej z użyciem lalek, czy coś 
panu wiadomo na ten temat?
Z tego, co wiem, raczej nie. Wiem natomiast, że Osiecka 
pisała piosenki do spektaklu z lalkami w Teatrze Guliwer 
w Warszawie, ale nie doszło niestety do jego realizacji. Mój 
syn pracuje w tym teatrze i od niego dowiedziałem się, że 
Osiecka tworzyła tam w 1996 czy może w 1997 roku, ale 
już była ciężko chora i dlatego przedstawienie nie doszło 
do skutku. W naszym spektaklu użyliśmy lalek, występują 
w nim pacynki i marionetka. Uważam, że to zupełnie na-
turalne – jesteśmy aktorami lalkarzami, w tym teatrze tak 
patrzymy na scenę, tak patrzmy na nasz zawód. 

Piosenki Osieckiej śpiewały największe sławy polskiej 
estrady, a niektóre teksty stały się wręcz kultowe. W tym 
spektaklu sporo jest tekstów mało znanych. 
Nie da się pokazać całej Osieckiej, ponieważ tekstów jest całe 
mnóstwo. Mam wszystkie utwory Osieckiej wydane u nas, 
jej wiersze i piosenki – i jest tego ponad dwa tysiące. Mu-

siałem więc wybrać i wyszedł nam taki trochę kolaż, kolaż 
z Osieckiej. Wybór był bolesny, bo przecież wiele pięknych 
piosenek nie weszło do scenariusza. Nie można pokazać 
całej Osieckiej w jednym półtoragodzinnym spektaklu. Za-
wsze będzie to zaledwie wyrywek z całości. Zresztą sam tytuł 
„Wybierz Osiecką” jest jakby prośbą do samych widzów: 
„Kochani, wybierzcie sobie swoją Osiecką”. Ja wybrałem 
hity i utwory mało znane, ale wszystkie one są potraktowane 
inaczej niż dotychczas, po mojemu, z moją interpretacją, 
moją puentą. Nawet te bardzo znane, jak „Wariatka tańczy”, 
„Zielono mi” czy „Niech żyje bal”. I stąd może zaskoczenie 
niektórych widzów, bo być może przychodzą posłuchać 
takiej Osieckiej, jaką dobrze znają ze słynnych wykonań, 
a tu pojawia się coś innego. Ale myślę, że taka jest nasza rola, 
że jako artyści zawsze powinniśmy tworzyć coś nowego, coś 
swojego, bo inaczej nie ma to większego sensu. 

Spektakl jest różnie oceniany, a ja zapytam o tzw. samo-
ocenę. Wiem, że nie jest to łatwe, ale spróbujmy. 
Uważam, że to jest przyzwoite i ciekawe przestawienie, co 
potwierdzają także głosy widzów. O pozytywnym odbio-
rze świadczą także długie oklaski, co nie często się zdarza 
w teatrze. Jeżeli widz po przedstawieniu przychodzi i mówi, 

dla dorosłych

| Maciej Sikorski i Przemek Żychowski
  na próbie spektaklu „Wybierz Osiecką raz jeszcze”
  fot. Karolina Machowicz
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że płakał ze wzruszenia podczas jednej z piosenek, to na-
prawdę o czymś świadczy. Zgodzę się, że nie każdemu musi 
wszystko pasować. Puenty piosenek każdy odczytuje czy 
rozumie po swojemu, dla jednego będzie to banalne, a ko-
goś innego ta sama puenta wzruszy. Długo pracowaliśmy 
nad tym spektaklem, gołym okiem widać, jak jedna scena 
wiąże się z drugą, sceny mają wspólny mianownik, mają 
wspólną przestrzeń. Ale tak się zdarza w sztuce, jedna re-
cenzja z tego samego spektaklu bywa entuzjastyczna, inna 
z kolei nie zostawia na nim suchej nitki. Najważniejsze są 
odczucia i opinie samych widzów, bo to dla nich przecież 
robimy nasze spektakle.

Zmieńmy na koniec nieco temat, ale nie na wcale mniej 
interesujący, chciałem bowiem zapytać o... pana żonę, 
Danutę, i o was jako małżeństwo aktorskie, jako bardzo 
ciekawy tandem artystyczny, jeden z niewielu takich fe-
nomenów w Szczecinie. Razem pracujecie jako aktorzy, 
razem tworzycie i razem żyjecie. Jak to jest?
No tak, niektórzy rzeczywiście się dziwią, jak my to wszystko 
wytrzymujemy, jak to się dzieje, że my tak razem, bo w więk-
szości przypadków takie małżeństwa jak nasze wcześniej czy 
później jednak się rozpadają z przyczyn artystycznych albo 

życiowych, a nasze nie. Może dlatego, że my się dogadujemy, 
oprócz tego, że się znamy od lat, że się kochamy cały czas, 
to przede wszystkim byliśmy i nadal jesteśmy przyjaciółmi 
w pracy i w życiu. Może dlatego, że mamy podobne postrze-
ganie sztuki, wyznajemy te same wartości, lubimy praco-
wać razem, idąc tą samą drogą – to nam pomaga. Nieraz 
się kłócimy, spieramy, koledzy podczas próby czasami stoją 
z boku i muszą ten czas przeczekać. Lubię z Danusią praco-
wać, lubię mieć kogoś za sobą, kiedy reżyseruję, lubię mieć 
kogoś, komu ufam, kogoś, kto jest takim oparciem. Czasa-
mi, gdy o czymś zapomnę, mogę liczyć na nią. Mamy wielu 
wspólnych przyjaciół, wspólne marzenia, przestrzenie, na 
przykład Mazury, gdzie też mieszkamy. I jakoś tak nam się 
udaje razem ze sobą być. Poza tym pracujemy nad tym, żeby 
się udawało, bo to się samo nie zrobi. Jeszcze się potrafimy 
czymś zaskoczyć, i powiedzieć sobie wiele ciekawych rzeczy, 
mimo że po tylu wspólnie spędzonych latach już chyba wiemy 
o sobie wszystko. I do tego jeszcze doszedł nasz syn, który też 
został aktorem lalkarzem, taki się tercet aktorski z tego duetu 
stworzył. Wiem, że są ludzie, którzy nie mogą wytrzymać ze 
sobą dłużej między innymi z tego powodu, że razem pracują 
w tym samym zawodzie, ale nam to nie przeszkadza, my to 
lubimy. Chyba dlatego nam się udaje...

dla dorosłych

| Danuta Kamińska i Dariusz Kamiński
  na próbie spektaklu „Wybierz Osiecką raz jeszcze”
  fot. Karolina Machowicz
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Kobiety, których nie ma

Kobiety, których nie ma
od rana mówią prawdę,
kobiety, których nie ma
są zawsze takie ładne,
kobiety, których nie ma
od rana mają czas,.
kobiety, których nie ma
potrafią pojąć nas –
nas – niepojętych,
nas – wyklętych,
nas – zawziętych –
niezrozumianych – nas...

Kobiety, których nie ma
pieniądze mają własne,
kobiety, których nie ma
czekają aż ja zasnę,
kobiety, których nie ma
odchodzą zawsze pierwsze,
kobiety, których nie ma
czytują nasze wiersze.–
te – niepojęte,
te – wyklęte,
te – zawzięte,
niezrozumiane, niedocenione... Ech!...

Kobiety, których nie ma
są milsze od tych co – są, (akcent na „co”)
kobiety, których nie ma
z poranną wstaja rosą,
kobiety, których nie ma
trafiają prosto w serce,
kobiety, których nie ma –
wciąż więcej was i więcej –
tych wymarzonych,
tych upragnionych,
i tych wyśnionych –
was...
  Agnieszka Osiecka

| Marta Łągiewka na próbie spektaklu „Wybierz Osiecką raz jeszcze”
  fot. Karolina Machowicz
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Jadę sobie szczecińskim tramwajem, „dziesiątką”, i widzę 
znaczek „wi-fi”. Trochę zaskoczony, bo w pociągach to wciąż 
jeszcze rzadkość, w samolotach także, a tu proszę, w tram-
waju jest. Grzech nie skorzystać. Mam piętnaście minut 
jazdy, to sprawdzę co w filharmonii albo w teatrach. Może 
się wybiorę. Żałuję, że do Pleciugi na „Wybierz Osiecką raz 
jeszcze” wszystkie bilety wyprzedane, bo sprawdzałem to 
jeszcze w Gdańsku. Ale zajrzeć raz jeszcze nie zaszkodzi. 
Szukajcie a znajdziecie! Oczom nie wierzę! Jest wolne jedno 
miejsce! I to na dodatek w pierwszym rzędzie!
Pozostaje jeszcze je kupić. Smartfon malutki, paluchy grube, 
ale jakoś udało się klikać w punkt i zanim dojechałem na 
miejsce, byłem już szczęśliwym posiadaczem owego ostat-
niego biletu. No i niech ktoś powie, że Internet to nie jest 
piękna rzecz! Z tramwaju do teatru!
Pleciuga to teatr lalkowy dla dzieci, który jednak od paru 
lat realizuje ambitne plany przyciągnięcia także dorosłych 
i to nie tylko w charakterze opiekunów maluchów, lecz jako 
oddzielnej grupy odbiorców spektakli. Jego elementem jest 
właśnie owa inscenizacja oparta na piosenkach Agnieszki 
Osieckiej. Nieodżałowana Pani Agnieszka to marka sama 
w sobie, więc mogę iść w ciemno na każdy koncert czy spek-
takl firmowany jej tekstami. Wciąż się nie mogę nadziwić, 
ile ich napisała. Wiele znanych utworów, których słuchałem 
od lat, dopiero teraz odkrywam, że wyszły spod jej pióra.
Kiedy wchodziłem wieczorem do Pleciugi, zastanawiałem 
się, ile z nich usłyszę i w jakiej aranżacji. Pewne „kawał-
ki” tak bowiem zapadły w społeczną pamięć i stały się ta-
kim kanonem piosenkarskim, że każde majstrowanie przy 
nich wydaje się świętokradztwem. Jak bowiem zaśpiewać 
„Małgośkę”, by nadać jej chociaż odrobinę indywidualnej 
interpretacji, kiedy jedyną dopuszczalną wersją stała się 
ta sprzed lat czterdziestu w wykonaniu Maryli Rodowicz? 
W spektaklu „Nie jesteś sama” porwała się na to Stanisła-
wa Celińska, lecz moim zdaniem z nie najlepszym wyni-
kiem. Kiedy w specyficzny sposób pojawiła się „Małgośka” 
i w Pleciudze, zadrżałem. Na szczęście nie zabrzmiał ani 
jeden instrument i nie wybrzmiała ani jedna nuta. Aktorzy 
po prostu odegrali scenkę do tego tekstu i muszę przyznać, 
że zrobili to brawurowo!
Spektakl zresztą był niczym sinusoida. To wzruszał pięknymi 
songami o ściskających za serce tekstach, to wzbudzał sal-
wy śmiechu, kiedy nagle pojawiał się inny, lekki repertuar. 
Lekki? Oj, oj, oj. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się 

takich tekstów w teatrze dla dzieci. Dobrze, że na czerwono 
zaznacza się, iż to spektakl dla dorosłych. Ba! Ja niektóre 
z tych frywolnych tekstów słyszałem po raz pierwszy w ży-
ciu! I muszę przyznać, że po powrocie do domu musiałem 
długo szperać w Internecie, by je odnaleźć. Leżą gdzieś sobie 
zakurzone, trochę zapomniane, przykryte niesłuszną patyną 
obyczajowej poprawności.
A przecież już początek spektaklu stawia poprzeczkę wysoko 
refleksją na temat teatru:

Pytała matka mnie zdziwiona:
– Ach, dokąd idziesz, córko zła?
A ja jej na to, zawstydzona:
– Ach do teatru, matko ma!
A matka nie chce na mnie patrzeć,
nie widzi absolutnie celu:
– Co będziesz robić tam, w teatrze?
Idź lepiej prosto do burdelu.
Tam życie też raz po raz
wygląda niby szpas,
tam lipa i pic,
i światło, i nic,
i dziwka, i szpieg,
i ranek jak ściek,
i goło, wiadomo, się lata,
tylko że jeszcze jest... zapłata!
Raz mówi do mnie narzeczony –
ach, czemu nie chcę z nim już spać?
– Nie podchodź, miły, od tej strony,
ja dzisiaj mam w teatrze grać.
A chłopak nie chce na mnie patrzeć,
nie widzi absolutnie celu,
– Co będziesz robić tam, w teatrze?
Idź lepiej prosto do burdelu!
Tam życie też raz po raz
wygląda niby szpas,
tam lipa i pic,
i światło, i nic,
i wódka, i kac,
i chandra na plac,
i goło, wiadomo, się lata,
tylko że jeszcze jest... zapłata

Zespół zaśpiewał to w taki sposób, że nie mogłem pojąć, 
dlaczego ta piosenka nie tylko nie stała się kiedyś hitem, 

„Wybierz Osiecką raz jeszcze” 
Ach ta technologia!
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lecz także w ogóle nie była puszczana w tzw. środkach ma-
sowego przekazu.
Jak na teatr lalek przystało, Pleciuga bawiła się lalkarską 
konwencją – znów czasami na poważnie, a czasem dla żartu. 
Utkwiło mi w pamięci piękne wykonanie z marionetkami 
utworu „Portofino”, ale również mistrzostwem z nieco za-
skakującym finałem był popis trzech niezbyt pruderyjnych 
świnek wspólnie z dyrygentem w porywający sposób pro-
ponujących, by „zbiesić się dzisiaj”

Zbieśmy się dzisiaj,
zbieśmy się ciut,
zszatańmy się odrobinkę,
wystarczy wyobraźni łut,
by zmienić się w małą świnkę.
Cip, cip, cip,
cip, cip, cip,
wszystkie świnki do mnie!
oczkiem łyp, uszkiem łyp,
cieszę się ogromnie!
Stoczmy się dzisiaj,
stoczmy się ciut,
zwitkaczmy się odrobinkę,
jak długo można w świecie złym
kretyńskim być motylkiem?
Cip, cip, cip,
cip, cip, cip,

wszystkie świnki do mnie!
oczkiem łyp, uszkiem łyp,
cieszę się ogromnie!
Było się, było
tamtym i tym,
szczególnie zaś miłą panienką,
lecz łatwiej jest o męski rym –
skurwiwszy się ociupeńko.

Kiedy już się wysłucha takich utworów, pełne nostalgii we-
zwanie znad pustej już, charakterystycznej, kanciastej flaszki: 
„Gdzie się podziewasz, Jasiu Wędrowniczku? Wróć do nas, 
tu, na Mazury” – jest zaledwie skromnym przerywnikiem. 
Przecież wiemy, że Agnieszka Osiecka w niejednej imprezie 
brała udział i niemożliwe, by z takich okoliczności żaden 
„lżejszy” tekst się nie zachował. Marzy mi się taki spek-
takl na miarę „Pornografa” do tekstów Brassensa. „Wybierz 
Osiecką raz jeszcze” idzie w takim właśnie kierunku, więc 
ukontentowany opuszczałem budynek teatru.

Gorąco polecam, ale trzeba polować na wolne miejsca.

Dariusz Stefaniak

Szczecin, 15.11.2014; 23:50 LT

http://mojaszuflada.blog.pl/2014/11/16/wybierz-osiecka-raz-jeszcze/

| Grażyna Nieciecka-Puchalik, Rafał Hajdukiewicz
  na próbie spektaklu „Wybierz Osiecką raz jeszcze”
  fot. Karolina Machowicz
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na motywach sztuki Natalii Gołębskiej 
„Kramik Mikołaja Gwiazdora”

opracowanie tekstu, reżyseria, scenografia: 
Zbigniew Niecikowski

muzyka: Jacek Wierzchowski

choreografia: Agnieszka Dolecka

obsada: Mariola Fajak-Słomińska, Rafał Hajdukiewicz, 
Danuta Kamińska, Dariusz Kamiński, Katarzyna Klimek, 
Mirosław Kucharski, Paulina Lenart, Marta Łągiewka, 
Grażyna Nieciecka-Puchalik, Edyta Niewińska-Van der Moeren, 
Maciej Sikorski, Janusz Słomiński, Krzysztof Tarasiuk, 
Zbigniew Wilczyński, Przemek Żychowski

premiera: 4 grudnia 2014

Karuzela Świętego Mikołaja

17
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Współtwórczyni programu ideowo-artystycznego Miejskie-
go Teatru Miniatura w Gdańsku w okresie dyrekcji Alego 
Bunscha i Michała Zarzeckiego w latach 1953–1971, współ-
autorka międzynarodowych sukcesów Miniatury, reżyserka, 
autorka i realizatorka sztuk teatralnych

Natalia Gołębska była absolwentką Wydziału Pedagogiki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (wychowanie fizyczne) i Studia 
Dramatycznego Iwo Galla w Krakowie, autorką sztuk dla 
dzieci i młodzieży, audycji radiowych, wykładowczynią Uni-
wersytetu Gdańskiego w katedrze metodyki języka polskiego 
(kultura żywego słowa). Z Teatrem Miniatura związana od 
1953 do 1971 roku jako reżyserka, dramaturg, a w latach 
1962–1971 kierowniczka literacka. Ściśle współpracowała 
z Alim Bunschem i Michałem Zarzeckim, tworząc profil 
ideowo-artystyczny teatru. Jej zainteresowania reżyserskie 
oscylowały między folklorem i teatrem poetyckim. Gołębska 
przełamywała etnograficzny realizm Bunscha, traktując 

Natalia Gołębska 
Historia, folklor i baśnie

folklor symbolistycznie. Był dla niej formą świadomości 
teatralnej, inspirowanej romantycznym przesłaniem o kul-
turotwórczej i moralnej sile tkwiącej w ludzie. Uwidoczniła 
to szczególnie ich wspólna realizacja „O turze złotorogim” 
(1964), w której słowiańskie realia obyczajowe były wpisane 
we współczesne polskie marzenia patriotyczne. Przywoły-
wane obrzędy ludowe, związane z regeneracją życia miały 
romantyczną wykładnię narodową nawiązującą do figury 
ziarna ukrytego w ziemi. Historia i folklor krzyżowały się 
z planem baśniowym, wychodząc poza realizm historyczny, 
obecny w pierwszych przedstawieniach. 
Do najbardziej znanych spektakli Gołębskiej należą: „Pod 
zielonym jaworem”, „Małgorzatka” (1961), „Bo w Mazurze 
taka dusza” (1962), „Legendy Zodiaku” (1965) oraz „Dia-
belskie skrzypce” zrealizowane w Miniaturze przez Joannę 
Piekarską (1979). Dla dzieci napisała sztuki: „Damroka 
i Gryf ”, „Guli-Gutka. Śpiewogra na kaszubską nutę”, „Kra-
mik Mikołaja Gwiazdora” i „Leć głosie po rosie”.
Oprac. JJ.

| fot. na str 17 i 18 Karolina Machowicz
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Na świątecznej
karuzeli

Drogi Święty Mikołaju,
najbardziej na świecie chciałabym teraz dostać od Ciebie 
wór beztroskiego czasu wolnego, żebym mogła – bez telefonu 
i komputera – pojechać w góry i iść, iść przed siebie... 

Magda Gardas

Mikołaju,
mam tyle marzeń, że nie wiem, co napisać... Dlatego, proszę, 
bądź czujny i reaguj. Którekolwiek z moich marzeń spełnisz, 
będzie dobrze. Ale jest jedno ważne i aktualne życzenie. Gdy-
byś, Święty Mikołaju, sprawił, by mój samochód już nigdy 
nie stawał bez ostrzeżenia w połowie drogi do Goleniowa, to 
byłabym Ci naprawdę wdzięczna.

Violina Janiszewska

PS Nie pomyl mnie z Magdą, bo nie przepadam za chodze-
niem po górach, zwłaszcza bez celu. 

Drogi Święty Mikołaju,
w tym roku pod choinkę proszę o dużo kości dla mojego Psa 
i dużo książek dla mnie. Jeżeli Twoje fundusze są ograniczone, 
to pamiętaj, że Pies ma pierwszeństwo.

Barbara Popiel

Pewnie nie będę oryginalna, ale proszę, Święty Mikołaju, 
o dużą paczkę czasu, żebym mogła przeczytać wszystkie książ-
ki, które coraz pokaźniejszym stosem piętrzą się na moim 
biurku. I żeby zawsze znalazł się ktoś, z kim można o tych 
książkach porozmawiać.

Magda Bogusławska

Mikołaju,
spraw, by ludzie mieli więcej czasu dla mnie. A jeśli się nie 
uda, wielkodusznym darem byłaby telewizja bez reklam... 

Iza Krupa

| Katarzyna Klimek, Rafał Hajdukiewicz, Maciej Sikorski
  na próbie spektaklu „Karuzela Świętego Mikołaja”
  fot. Karolina Machowicz

Zespół Teatru Lalek „Pleciuga” nie zapomina o tych wszystkich, którzy cały rok czekają na zimowe święta, na srebrzysty 
blask lampek choinkowych, a wreszcie na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Teatr jest wspaniałym miejscem, by doświadczyć 
tajemnicy i świątecznego wzruszenia. No i ten wymarzony i ukochany Święty w teatrze najpiękniejszy i najprawdziwszy. 
„Karuzela Świętego Mikołaja” – tak zatytułowany jest spektakl reżyserowany przez Zbigniewa Niecikowskiego i występują 
w nim wszyscy aktorzy Pleciugi. Nie dziwi więc, że już teraz w teatrze panuje świąteczna atmosfera, która – mamy nadzieję 
– już wkrótce udzieli się wszystkim naszym widzom. 
vj
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Trzymasz w dłoniach 
tyle wspaniałych rzeczy...

Wszyscy mamy w sobie wewnętrzne dziecko, które uwielbia 
bajki i święta Bożego Narodzenia. Podświadomie kojarzą 
się nam one z przyjemnością, radością, pełnym nadziei 
oczekiwaniem i oczywiście Świętym Mikołajem. Postać 
Świętego Mikołaja staje się najważniejsza w przeżywaniu 
Świąt i tworzeniu świątecznej atmosfery już na długo, zanim 
zaświeci pierwsza gwiazdka. W zgiełku codzienności tęsk-
nimy za spokojem, ciepłem, czasem spędzanym z bliskimi 
i zapachami przyjemnie drażniącymi nozdrza. Chcieliby-
śmy, aby Święta trwały jak najdłużej. W miłym podekscy-
towaniu wędrujemy od sklepu do sklepu, poszukując naj-
piękniejszych prezentów dla bliskich, mając głęboką wiarę 
w to, że sprawimy im przyjemność i zaaplikujemy dawkę 
autentycznego szczęścia. Wówczas również sami poczujemy 
się szczęśliwsi. I zastanawiam się, jak zmieniłby się świat, 
gdybyśmy mogli na zawsze przyjąć i zapamiętać tę piękną 
naturalną zasadę, że im więcej radości sprawiamy innym, 
tym więcej jej nam zostaje? 
Ustępując świątecznemu wymiarowi religijnemu w Państwa 
sercach, jestem głęboko przekonana, że warto w tym miejscu 
wspomnieć o Tym Prawdziwym Mikołaju – żywej osobie 
urodzonej w Turcji w okolicach 280 roku n.e., chrześcijań-
skim świętym, który stał się wzorem dla współczesnej po-
staci Mikołaja. Wyróżniał się hojnością i wielkodusznością, 
szczególnie wobec ubogich i głodujących. W ten szczególny, 
świąteczny czas wszyscy stajemy się Mikołajami. A skoro 
tak, to możemy powiedzieć, że zaczynamy wierzyć w bajki...
Dziś, kiedy piszę ten tekst, jest dzień amerykańskiego Świę-
ta Dziękczynienia. Piękna okazja do budowania w sobie 

świadomej postawy wdzięczności, dającej możliwość otwar-
cia się na obfitość i doświadczenie dobrostanu. Bo czyż 
wdzięczność nie jest sygnałem wysyłanym do wszechświata: 
„Hej, popatrz na mnie, trzymam w dłoniach tyle wspania-
łych rzeczy i chętnie uniosę jeszcze więcej?”
Dzieci są wdzięczne, są wdzięczne szczerze, potrafią się cie-
szyć, ponieważ są beztroskie, prawdziwe. I jeśli czasami po-
jawia się w nas tęsknota za tym, że chcielibyśmy być znowu 
dziećmi, to może znaczyć tylko to, że nasze wnętrze również 
zamieszkuje dziecko, które chce być zauważone i wysłu-
chane. Komunikuje się z nami poprzez naszą wrażliwość 
i najgłębsze uczucia. Na pewno warto z nim porozmawiać, 
pobawić się i zasiać w swoim świecie odrobinę magii. Bez 
gonitwy, bez robienia czegokolwiek, bez pośpiechu, czego 
Państwu i sobie na te Święta życzę.

27 listopada 2014

Katarzyna Witkowska
psycholog, terapeutka neurofeedback, konsultantka ajurwedy, prowadzi gabinet psychologiczny 
„Centrum Umysłu” . Oprócz psychologii interesuje się filozofią Wschodu i poszukuje odpowiedzi 
na pytania ostateczne...

| fot. Wojciech Landowski
| Zbigniew Wilczyński na próbie spektaklu „Karuzela Świętego Mikołaja”
  fot. Karolina Machowicz

wolne mysli
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Na strychu wróżki Zapodziewanny
Odcinek 13

Rano Ludwiczka obudziła się z bolącym gardłem. Mama 
wezwała Pana Doktora, a on, po badaniu, kazał chorej 
leżeć w łóżku i połykać okropnie gorzkie lekarstwo. I to 
trzy razy dziennie!
– Szkoda, że właśnie teraz się rozchorowałam – pomyślała 
dziewczynka. Spojrzała na półkę z zabawkami, z pustym 
miejscem po piłce i wspominała:
– Tyle się ostatnio wydarzyło... Byłam prawie bez przerwy 
zajęta i nawet zapomniałam o mojej piłce. Zapomniałam 
o piłce! Muszę pogadać o tym z Zapodziewanną, ale naj-
pierw wyzdrowieję – postanowiła solennie.
Ludwiczka, szczerze mówiąc, lubiła od czasu do czasu cho-
rować, bo wtedy mama przebierała jej kołdrę i poduszkę 
w najpiękniejszą pościel, kładła na kanapie, w największym 
pokoju, obok stawiała taboret nakryty cudną serwetką, a na 
nim kubek pełen herbaty z cytryną i miodem. A Ludwiczka 
uwielbiała leżeć w salonie na kanapie, bo wtedy czuła się... 
bardzo ważna, jak księżniczka, a może królewna. Chyba 
wszystkie dziewczynki na świecie lubią się tak czuć...
Domownicy chodzili koło niej na palcach i pytali, czy cze-
goś nie potrzebuje... Tata po pracy czytał córce fantastyczne 
książki z własnego dzieciństwa, wyciągnięte z biblioteki 
w jego pokoju... No i wolno jej było oglądać kreskówki 
i bajki w telewizji, na co mama na ogół niechętnie się zgadza.
Leżała sobie Ludwiczka na kanapie, w kolorowej pościeli, 
a mama poszła do kuchni i już po chwili w całym domu 
zapachniało świeżo gotowanym rosołem i warzywami. 
A jeszcze trochę później dotarł do niej zapach pieczone-
go ciasta. Kochana mama wyczarowała wspaniałą droż-
dżówkę ze śliwkami. Dziewczynka przypomniała sobie, 
że tata mówi czasami, iż mama gotuje cuda „z niczego”, 
i zaśmiała się po cichu, bo przecież coś jednak trzeba mieć 
do gotowania... 
– Moja mama jest wspaniałą wróżką – uśmiechnęła się 
do siebie.
Wtedy pomyślała, że jej wróżki – przyjaciółki: Zapodzie-
wanna, Spodziewanna i Niespodziewanna zastanawia-
ją się pewnie, gdzie zniknęła Ludwiczka. Zatęskniła za 

nimi gwałtownie, aż serduszko załopotało w jej piersi jak 
spłoszony wróbel, ale zaraz pomyślała, że spędziła z nimi 
ostatnio dużo czasu i może to dobrze, że nareszcie ma 
okazję nacieszyć się towarzystwem własnej mamy. Mamy, 
która też potrafi nieźle czarować... 

Mariola Fajak-Słomińska



22

Nr 3 (43) 2014dla dzieci

Szkła w okularach nie zawsze są wystarczająco czyste, no 
i wówczas sympatyczni Okularnicy mają problem. Pomóżcie im 
policzyć, ile rozsypało się kartek i połączcie je jedną linią w taki 
sposób, jakby zostały złapane na jedną tasiemkę. A ile rozsypało 

się uśmiechów? Ile odfrunęło szalików, a ile okularów unosi 
wiatr? Ile torebek uciekło z rąk właścicieli? A może chcecie coś 

dorysować, aby ubarwić ten szalony świat na obrazku? 
No i wymyślcie imię dla Pani i Pana Okularników.



23

Nr 3 (43) 2014 dla dzieci



24

Nr 3 (43) 2014dla dzieci
Za oknem już 
zima, ale co to? 
W zimowym 
obrazku 
zabrakło jednego 
fragmentu! 
Czy potrafisz 
odnaleźć 
właściwy 
element poniżej?

Ojojoj, Mikołaje 
pogubiły swoje 
cienie! Oby 
nie zapodziały 
prezentów! 
Połącz każdego 
Mikołaja 
z właściwym 
cieniem.
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Już zieleni się 
choinka, kto 
pierwszy dotrze 
na jej czubek?
Zagrajcie razem, 
rzucając kością do 
gry. Kto zbierze 
więcej prezentów, 
ten wygrywa!

START

META
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Dziękujemy Wam bardzo za kolejne prace!
Tym razem otrzymaliśmy rysunki od dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie, 
z klasy pierwszej. Grupą rysowników opie-
kowała sie pani Iwona Skiba. Dziękujemy. 
Czy zgadniecie, do jakiego spektaklu odno-
szą się nadesłane prace?
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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 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

Lekcja teatralna − półgodzinne 
spotkanie z aktorem po spektaklu. 

Urodzinki w formie twórczych zabaw 
teatralnych. 

Kontakt: Magdalena Bogusławska 
tel. (91) 44 55 114 
e-mail: edukacja@pleciuga.pl
Więcej informacji na stronie 
www.pleciuga.pl
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pl. Teatralny 1
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sekretariat: tel. (91) 44 55 101 
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centrala: tel. (91) 44 55 100
Biuro Obsługi Widzów: tel. (91) 43 35 804 
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Słownik teatralny
Białego Królika
Czekanie

Zaspałem! Zaspałem!
Zerwałem się na nogi, ubrałem ciepłą czapkę i pobiegłem 
na przystanek. To był ważny dzień. O godzinie 8.30 miał 
podjechać autobus, który miał mnie zabrać na Sokolą Łąkę. 
A tam... A tam wielki przedświąteczny jarmark. Uwielbiam 
takie jarmarki. Pełno tam światełek, pachnie piernikami 
i pieczonym ciastem. Wiewiórki sprzedają malowane na 
złoto orzechy, a sarny puszek do dekoracji z ich śmiesznych 
ogonków. Pani sowa opowiada bajki, a lisy stepują.
Na straganach można znaleźć coś, co będzie nadawało się na 
upominek pod choinkę. Ach zapomniałem! Sikorki zawsze 
mają występ ze swoim chórem. Fantastyczna, magiczna 
świąteczna atmosfera. 
No tak... Ale zaspałem i spóźniłem się na autobus, pewnie 
na jarmark już nie dojadę. 
Wlokłem się tak noga za nogą w stronę budki autobusowej, 
by sprawdzić, o której będzie następny autobus. Usiadłem na 
ławeczce i nie byłem sam. Obok mnie siedział bóbr i wesoło 
wymachiwał nogami. Spytałem go, czy autobus odjechał. 
– Ależ tak! – zawołał i radośnie zaklaskał w łapki. 
Nie rozumiałem, co go tak cieszy. 
– A czy pan właśnie na ten autobus przyszedł? Bo ja się 
spóźniłem... – wymruczałem markotnie.
– Ależ tak! – zawołał bóbr. – Ale się nie spóźniłem. Byłem 
tu, kiedy autobus przyjechał.
– Był pan tutaj?
– Owszem! – odpowiedział bóbr. – Byłem też, kiedy odje-
chał, i pomachałem mu łapką. O tak... – I bóbr zafurkotał 
mi łapą przed nosem.
– To dlaczego pan do niego nie wsiadł?! – zawołałem zdzi-
wiony.
– Ja nie przyszedłem tu, by wsiadać do autobusu – odpowie-
dział. – Przyszedłem tu by... czekać – odrzekł bóbr i zrobił 
rozanieloną minę. 
„Cóż za dziwak z tego bobra” – pomyślałem, ale od tej chwili 
moje czekanie na autobus stało się znacznie przyjemniejsze. 
Siedziałem, machałem nogami i czekałem. 
W sumie... to czekanie może być bardzo fajne. Czekać moż-
na na tyle niesamowitych rzeczy. Na święta, na prezenty, 
na spotkanie z kolegą, na deszcz, na śnieg albo na jarmark. 
Czekanie też może być bardzo przyjemne. 

Ściskam zębiskami
Biały Królik


