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Wszystkim Lalkarzom: tym na scenie, za parawanem 
i tym na widowni – składam serdeczne gratulacje 
i wiosenne, słoneczne życzenia na Święta i cały następ-
ny lalkarski czas.

Zbigniew Niecikowski
Dyrektor naczelny i artystyczny

Teatru Lalek „Pleciuga”

21, 27 marca 2015 roku, Szczecin

Światowy Dzień Lalkarstwa, Międzynarodowy Dzień 
Teatru, premiera, warsztaty, konkurs, przygotowania 
do Małego Kontrapunktu. Galimatias – nie! Po prostu 
teatralny marzec. 
Trochę w nim teatralnej codzienności, trochę odświęt-
ności, miesza się to, co znane, z powiewem nowości. 
Wiadomo – teatralny marzec. Jeszcze wiele emocji 
związanych z premierą „Smoka w Krainie Parasoli” 
(cóż za scenografia!), a już trwają warsztaty Małego 
Kontrapunktu, na których powstaje teatralny słow-
nik polsko-czesko-słowacko-węgierski. Bo tegoroczny 
Mały Kontrapunkt uzyskał dofinansowanie Funduszu 
Wyszehradzkiego, dzięki czemu będziemy mogli ten 
słownik wydrukować, a także zaprosić naszych widzów 
na przedstawienia z krajów Grupy Wyszehradzkiej. 
Warto pamiętać, że Mały Kontrapunkt obchodzi swój 
pierwszy jubileusz – odbędzie się bowiem po raz piąty. 
Niezmiennie to teatralne święto najmłodszych cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem, bilety rozchodzą 
się bardzo szybko. Nie należy jednak rezygnować, być 
może są jeszcze miejsca na przedstawienia w dużych 
salach, warto sprawdzic Filharmonię, która w tym 
roku dołączyła do Małego Kontrapunktu i zaprasza 
na „Gombkę F.”, czyli MK dla trochę większych.
Mały Kontrapunkt zapowiada „duży” festiwal (tak go 
nazywamy wewnętrznie). Warto namówić rodziców 
na wspólną zabawę z Teatrem Titanick i wybrać się 
na wieczorną paradę zakończoną poczęstunkiem – 
zapraszamy na urodzinowy tort serwowany z okazji 
pięćdziesiątej edycji Przeglądu Teatrów Małych Form 
„Kontrapunkt”. 
A na razie zapraszam serdecznie do lektury najnow-
szego numeru Gazety Teatralnej „Gabit”. Numeru peł-
nego różności i rozmaitości – wiadomo, to przecież 
teatralny marzec!

Anna Garlicka
zastępca dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”
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To już było
13 grudnia 2014
Podwieczorek Teatralny dla dzieci 
w wieku 6–7 i 8–12 lat odbył się w klima-
tach muzyczno-śpiewających. Uczestnicy 
przypomnieli sobie najpiękniejsze polskie 
pieśni bożonarodzeniowe oraz stworzyli 
własne aranżacje. Warsztaty prowadził 
Wojciech Górecki, muzyk i pedagog.

31 grudnia 2014
Pleciuga zaprosiła na sylwestrowe pre-
zentacje spektakli dla dzieci i dorosłych. 
Podczas „Północy w południe” dzieci 
obejrzały „Karuzelę Świętego Mikołaja 
w reżyserii Zbigniewa Niecikowskiego. 
Wieczorem dorośli spotkali się z pio-
senkami Agnieszki Osieckiej podczas 
spektaklu „Wybierz Osiecką raz jesz-
cze” w reżyserii Dariusza Kamińskiego, 
a następnie wzięli udział w konkursach. 
Wieczór zakończono poczęstunkiem.

21–22 stycznia 2015
Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka Ple-
ciuga zaprosiła na spektakl „Bałwanek 
ratuje świat” w reżyserii Dariusza Kamiń-
skiego. Dla babć i dziadków z okazji ich 
świąt przygotowano bilety w specjalnej 
cenie.

6 lutego 2015
W Pleciudze po raz pierwszy uczczono 
nowe święto – Święto Widzów Doj-
rzałych. Wszyscy widzowie powyżej 
pięćdziesiątego roku życia mogli nabyć 
w promocyjnej cenie bilety na prezento-
wane tego dnia „Stworzenia sceniczne” 
w reżyserii Pawła Aignera.

9 lutego
Z okazji zbliżającej się premiery przed-
stawienia „Smok w Krainie Parasoli” na 
Facebooku Pleciugi ogłoszono konkurs 
„Smok lajkuje na FB!”. Wszyscy chętni do 
wzięcia udziału w konkursie mogli poda-
wać propozycje stron, które spektaklowy 
smok mógłby zalajkować po założeniu 
własnego profilu na FB.

10 lutego
W związku z premierą „Smoka w Kra-
inie Parasoli” Pleciuga ogłosiła Plebiscyt 
na NajSmoka 2015. Wszyscy smoko- 
file, smokomaniacy i smokopaci mogli 
oddać głos (mailowo lub bezpośrednio 
w teatrze) na swojego ulubionego smo-
ka z książki, filmu, spektaklu, komiksu, 
mitologii lub legend.

13 lutego 2015
Z okazji nadchodzącego święta zako-
chanych na przedwalentynkowy pokaz 
„Stworzeń scenicznych” w reżyserii Paw-
ła Aignera obowiązywała promocyjna 
cena biletów.

14 lutego 2015
Podczas Teatralnego Podwieczorku od-
były się warsztaty z okazji walentynek 
i Dnia Kota. Dzieci przygotowały prezent 
dla ukochanej osoby – „kota-serduszko”.

21 lutego 2015
Rozpoczęły się cykliczne warsztaty słow-
nikowe prowadzone przez Martę Szyc 
z Fundacji Droga Wolna, realizowane 
w ramach jubileuszu pięciolecia Małego 
Kontrapunktu, który otrzymał dofinan-
sowanie z Funduszu Wyszehradzkiego. 
Podczas pierwszych zajęć dzieci zwie-
dzały zakamarki teatru (udało się nawet 
podejrzeć fragment próby do nowego 
przedstawienia o smoku), dowiedziały 
się, czym są kulisy i garderoba, kto to 
jest inspicjent i czym się różni teatr tańca 
od operetki. 

28 lutego 2015
Drugie spotkanie z cyklu warsztaty słow-
nikowe miało bardzo intensywny prze-
bieg – od teorii do konkretów. Dzieci do-
stały do dyspozycji materiały o różnych 
fakturach i wzorach. Zadanie polegało 
na zaprojektowaniu ilustracji w formie 
patchworku. 

28 lutego 2015
Premiera spektaklu „Smok w Krainie 
Parasoli” Marty Kwiek na motywach 
baśni „Inna niż wszystkie bajka o smo-
ku” Ireneusza Iredyńskiego. Reżyseria 
i scenografia – Sabina Wacławczyk. Mu-
zyka – Elżbieta Sokołowska. Multimedia 
– Emilia Łapko. Występują: Rafał Haj-
dukiewicz, Danuta Kamińska, Dariusz 
Kamiński, Katarzyna Klimek, Mirosław 
Kucharski, Marta Łągiewka, Zbigniew 
Wilczyński, Przemek Żychowski.
Po spektaklu ogłoszono wyniki głosowa-
nia w plebiscycie „NajSmok”, zaprezen-
towano zwycięskie smoki oraz zdobyw-
ców nagród. Podwójne zaproszenie na 
dowolnie wybrany spektakl otrzymały: 
Alicja Grajnert, Aneta Roubo i Nikola 
Wejnerowska.
3 marca 2015
Odbyła się konferencja prasowa poświę-

KRONIKA TEATRU LALEK „PLECIUGA”  
grudzień 2014 – marzec 2015

wydarzenia

cona pięćdziesiątej, jubileuszowej edycji 
Przeglądu Teatrów Małych Form KON-
TRAPUNKT oraz piątej edycji Małego 
Kontrapunktu. W czasie konferencji 
zaprezentowano program KONTRA-
PUNKTU i Małego Kontrapunktu.

4 marca 2015
Rozwiązanie konkursu „Smok lajkuje na 
FB”. Podwójne zaproszenie na premierę 
kolejnego spektaklu Pleciugi, „Tymote-
usza i Psiuńcia”, otrzymali: (portal Wyda-
rzy się w Szczecinie), Joanna Szala, Ewa 
Łoszyńska i Katarzyna Kiełpińska.

7 i 14 marca 2015
Ostatnie dwa spotkania były poświęco-
ne dokończeniu już zaczętych projektów. 
Uczestnicy zajęć doszywali i doklejali 
fragmenty ilustracji. W ruch poszły też 
pieczątki, które dopełniły całości zapro-
jektowanych obrazków. Wszystkie dzieci 
bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. 
To było ciekawe doświadczenie i inten-
sywnie spędzony czas.

Miałem dziesięć lat, gdy po raz pierwszy zobaczyłem trady-
cyjny spektakl lalkowy. Miałem dziesięć lat, gdy zakochałem 
się w „Mubaraku”. Miłość ta trwa już przeszło pół wieku 
i nieprzerwanie zajmuje mój cały umysł i życie.

Miałem dwadzieścia lat, gdy gnany tą miłością, przeczesy-
wałem każdy zaułek i każdą ulicę Teheranu, by odnaleźć 
starych, zmęczonych i pomarszczonych aktorów. Chciałem 
dać im drugie życie i wprowadzić ich do teatralnych kręgów 
oraz na zajęcia uczelni artystycznych, pchany nadzieją, że 
inni też pokochają moich idoli. 

Wydawało mi się wtedy, że byłem jedynym miłośnikiem 
lalkarstwa na świecie, jednak szybko zdałem sobie sprawę, 
że się myliłem. Dotarłem do każdego zakątka Ziemi, by 
odkryć, że cały świat fascynuje się sztuką lalkową. Poznałem 
wielbicieli teatru z wielu krajów, m.in. z Włoch, Wielkiej 
Brytanii, Indii, Chin, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Francji 
i Niemiec. 

Byłem wniebowzięty, gdy zdałem sobie sprawę, że nie tylko 
nie jestem jedyny i że należę do wielomilionowej rodziny 
wyznawców lalkarstwa, ale również że „Mubarak” jest tylko 
jedną z dziesiątek lalek, które od wieków wykorzystywa-
ły humor i sarkazm, by nieść nadzieję i malować uśmiech 
na twarzach mężczyzn, kobiet i dzieci, których zbyt często 
paraliżował strach i ból w świecie pełnym wojen, biedy, 
przemocy i nędzy.

Niemniej bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że moi kole-
dzy z szeroko pojętego środowiska teatralnego patrzyli na 
lalkarstwo z góry, z pogardą, uważając, że są zbyt ważni, a ich 

status zbyt wysoki, by mogli być częścią lalkowego świata. 
Właśnie wtedy stałem się zaciętym obrońcą mojej uko-
chanej sztuki, podobnie jak wojownik, który broni skarbu, 
i postanowiłem, że poświęcę życie lalkom i związanej z nimi 
niezbadanej przyszłości.
Od tamtej pory zacząłem coraz bardziej doceniać lalkar-
stwo, które utożsamiam z nieskończonym i wrodzonym 
językiem, z głęboko zakorzenioną, pierwotną zdolnością 
do odczuwania radości i smutku, melancholii i szczęścia. 
Uświadomiłem sobie, że każda lalka w symboliczny sposób 
przestawia otaczający nas świat i jest odbiciem wszystkich 
tych, którzy żyli tu przed nami. 
Właśnie wtedy w pełni doceniłem wybitnego perskiego 
filozofa, matematyka i poetę Omara Chajjana, który w swo-
im znanym tetrastychu postanowił przyrównać świat ludzi 
do spektaklu lalkowego. 

Kukiełkami jesteśmy, niebo jest kuglarzem,
I to nie w przenośni, ale tak naprawdę.
Przez chwilę poskaczemy na scenie jak małpy
I wracamy do ciemni nie poznawszy prawdy1.

Zrozum, że pożegnasz się z duszą swoją 
i znikniesz w końcu za tajemnic zasłoną2.

Podczas moich podróży, wnikliwych lektur i rozmów z inny-
mi miłośnikami lalkarstwa coraz bardziej stawał się dla mnie 
jasny fakt, że bogactwo świata lalek wyraża się przy pomocy 
różnorodnych form i smaków, które rodzą się w umysłach 
rozmaitych artystów na całym świecie, m.in. Chikamatsu 
Monzaemona, aktorów grających w świątyniach, sycylijskich 
artystów, jak również w wyobraźni i języku dalangów w In-

Międzynarodowe przesłanie Behrooza Gharibpoura 
z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa 2015

21 marca – Światowy Dzień Lalkarstwa

Kukiełkami jesteśmy

1 Przełożył Jan Ciechanowicz.
2 Przełożył Albert Kwiatkowski.
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wydarzenia wydarzenia
donezji oraz licznych reżyserów i aktorów na całym świecie.
Właśnie dlatego nabrałem głębokiego przekonania, że może-
my wykorzystać tysiącletni język lalkarstwa do krytycznego 
spojrzenia na otaczający nas świat, zachęcając w ten sposób 
większe grono publiczności do oglądania i pokochania tej 
starożytnej formy sztuki.

Jestem głęboko przekonany, że odkrycie lalkarstwa miało nie 
mniej rewolucyjny skutek niż odkrycie koła, a przynajmniej 
w tym samym stopniu przyczyniło się do zmniejszenia dy-
stansu i przepaści komunikacyjnej, które nas dzielą.

Być może dzieje się tak dlatego, że nawet najbardziej filo-
zoficzna sztuka jest w stanie obudzić w widzach ich we-
wnętrzne dziecko, które wyzwala od poczucia czasu i wieku, 
pozwalając tym samym odkryć fantastyczny świat, w którym 
przedmioty wykonane z drewna i innych materiałów zaczy-
nają żyć własnym życiem. 
Być może największą odpowiedzialnością każdego artysty 
lalkarza, bez względu na język, pochodzenie czy przeszłość 
historyczną, jest właśnie obudzenie tego „wewnętrznego 
dziecka” w sercach milionów bliźnich, którzy zalali nasz 
świat krwią i przemocą. 

Lalkarstwo oraz my, miłośnicy tej cennej spuścizny po na-
szych przodkach, mamy do wykonania pewne zadania: mu-
simy pomóc wyeliminować zło i wrogość w naszej wielkiej 
ludzkiej rodzinie, jak również pomóc ludziom wrócić do 
krainy dzieciństwa, zabawek i cudownych marzeń... 

Dzisiejszy dzień poświęcam tym, którzy obudzili w nas 
dziecko, oraz tym, którzy kochają lalkarstwo z całego serca.
Życzę wszystkim wspaniałego Światowego Dnia Lalkarstwa.

Behrooz Gharibpour

Behrooz Gharibpour urodził się 19 września 1950 roku 
w Sanandadżu (centralny Kurdystan, Iran). Od 14 roku życia 
jest nieprzerwanie zaangażowany w działania teatralne. Stu-
diował w Iranie na Uniwersytecie Teherańskim na wydziale 
sztuki (specjalizacja teatralna) oraz we Włoszech w Accade-
mia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico 
Behrooz Gharibpour działał jako twórca i reżyser na wielu 
płaszczyznach, ale wszystkie z nich łączył i łączy jeden cel: 
ożywić życie kulturalne w Iranie. W 1980 roku założył sta-
cjonarny Teatr dla Dzieci (Centrum Teatru i Teatru Lalek 
dla Dzieci i Młodzieży). Przekształcił jedną z teherańskich 
rzeźni w Centrum Kultury Bahman, a dawną Główną Kwa-

Jeśli pytasz mnie o to, czym jest dla mnie teatr... to gdybym 
miała podsumować jednym słowem, powiedziałabym – 
życiem.
Kiedy myślę o mojej przeszłości, widzę dziewczynkę, która 
zawsze chciała być aktorką. Nie zdawałam sobie sprawy 
z tego, że moja głowa ciągle wymyśla, przenosząc mnie 
w światy wyobrażone. Pewnie uciekałam w ten sposób od 
zmartwień, z tego też powodu od dziecka nazywano mnie 
„La inventora” (twórca). Nie wymyślałam niczego skom-
plikowanego, po prostu tworzyłam historie ze wspomnień, 
z wyobraźni, z opowieści o bohaterach, którzy dostawali 
duszę i ożywali w moim młodym ciele. 
Skupiałam swój umysł na tym, jak zachowuje się mój boha-
ter, co powinien powiedzieć, jak rozmawiać, jakie przyjąć 
gesty i jakich użyć słów. Koncentrowałam się na emocjach 
mojego wyobrażonego bohatera we mnie i pozwalałam, by 
mną kierował. Moja wyobraźnia rozwijała się i była potężna. 
To mi wystarczyło. Byłam szczęśliwa, nie robiąc nic. 
Przemierzyłam wiele dróg w swoim życiu. Chodziłam i jeź-
dziłam na rowerze. Poznałam wielu wspaniałych nauczycieli, 
często też nadużywałam tego określenia. Pracowałam z do-
brymi ludźmi i doświadczałam nienawiści. Jednak wszyst-
kie moje ścieżki i szlaki zawsze sprowadzały się do jednego 
punktu, jakim jest teatr.
Poświęciłam swoje ciało i serce pracy w teatrze, pracy w tym 
zawodzie i zajmowaniu się interpretacją. Gdy artysta żyje 
tym, co robi, widzowie to czują. Czują, co jest prawdą, co 
nie. Co jest dobre, a co tylko przeciętne albo złe.
Jestem artystką niezależną. Chciałabym pokazać ludzkie 
zachowania. Mówić o ludzkich uczuciach i emocjach, o tym 
wszystkim, czego nie można ująć słowami. 
Przez trzy lata myślałam o tym, by otworzyć w Murcji 
(w Hiszpanii) studio interpretacji. Studio, w którym mo-
głabym spełniać swoje marzenia. Gdzie mogłabym praco-

Teatr to życie
Si me preguntaran hoy qué es para mí elteatro, 

lo resumiría con una sola palabra: Vida.

W Hiszpanii, Polsce, Grecji czy Iranie. W każdym zakątku ziemi są ludzie, których teatr łączy 
w jedną,  „wielomilionową rodzinę” – jak powiedział Behrooz Gharibpour.

vj.

wać z aktorami, i z nimi dotykać rzeczy najważniejszych, 
najgłębszych, by dowiedzieć się, co jest dobre i szczere 
w swej prostocie. Co sprawia, że potrafimy na scenie ukazać 
prawdę, która często pojawia się instynktownie. Myślę, że 
na takiej prawdzie polega istota aktorstwa. 
Teraz jestem w takim wieku, że doceniam tych wszystkich 
ludzi, którzy pojawili się na mojej drodze, którzy podzielili 
się ze mną swoim doświadczeniem. Teraz jestem bogata 
w tę wiedzę i w swoje doświadczenia. 
Teatr jest jak życie. To tak niewiele i tak dużo. Nasza wy-
obraźnia tworzy świat, którego nie ma. Powołuje do życia 
ludzi, którzy nie istnieją. W trakcie kilku wierszy przecho-
dzą, a potem znikają i znika teatr i wszystko to, co zrobili, 
co się wydarzyło. I tak musi być. A mimo to teatr będzie 
zawsze, choć czas upływa, teatr istnieje. 
Tymczasem istnieję. Oddycham sceną i wędruję po spirali 
pasji i emocji.

La inventora
Karen Matute

Karen Matute
urodziła się w Hondurasie. Mieszka i pracuje w Hiszpanii. 
Aktorka, reżyser, dziennikarka i wykładowca na wyższych 
uczelniach artystycznych w Murcji. Prowadzi własne studio 
dramatu i interpretacji w Murcji.

terę Wojskową w Irańskie Forum Artystów, ówczesne cen-
trum warsztatowe w regularnie działającą Operę Marionet-
kową Ferdowsi Hall oraz dom sławnego aktora Entezami’ego 
w Muzeum Teatru.

Z angielskiego przełożyła Natalia Kiser

| fot. archiwum domowe Karen Matute

27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 
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Marta Kwiek 

na motywach baśni 
„Inna niż wszystkie bajka o smoku” 

Ireneusza Iredyńskiego

reżyseria i scenografia: 
Sabina Wacławczyk

muzyka: 
Elżbieta Sokołowska

multimedia: 
Emilia Łapko

obsada:
Rafał Hajdukiewicz
Danuta Kamińska
Dariusz Kamiński
Katarzyna Klimek

Mirosław Kucharski
Marta Łągiewka

Zbigniew Wilczyński
Przemek Żychowski

premiera: 
28 lutego 2015

Smok
W  K R A I N I E
PA R A S O L I

premiera

Ireneusz Andrzej Iredyński (ur. 4 czerwca 1939 w Stanisła-
wowie, zm. 9 grudnia 1985 w Warszawie) – polski prozaik, 
dramaturg, poeta, scenarzysta, autor tekstów piosenek oraz 
twórca licznych słuchowisk radiowych. Był obyczajowym 
prowokatorem i moralistą, lirykiem i wiecznym buntow-
nikiem. Poza tym, że był wybitnym pisarzem, słynął także 
w latach sześćdziesiątych ze swego burzliwego i skandalizu-
jącego trybu życia, co stało się przyczyną inwigilacji pisarza 
przez SB, a potem – w roku 1965 – aresztowania. W efekcie 
procesu Iredyński został skazany na karę 3 lat więzienia, 
którą odbył w Sztumie (spotkał tam m.in. Jacka Kuronia). 
Po zwolnieniu pozostawał pod obserwacją SB, miał przez 
pewien czas kłopoty z wydawaniem swoich książek, a samo 
to doświadczenie było jedną z przyczyn pogłębiającego się 
alkoholizmu pisarza i przedwczesnej śmierci. Tematem, 
który go szczególnie zajmował w twórczości, była przemoc.
– Przemoc jest na pewno w XX wieku jednym z głównych 
tematów życia ludzkiego i literatury – twierdził pisarz. Do-
tknęło go okrucieństwo ze strony ludzi. Wiedział, że właści-
wie wszystko można przetrwać, jeżeli człowiek potrafi bronić 
się przed okrucieństwem, które zna z życia i świata dookoła. 
– Wychowały go ciotki. Po trudnym dzieciństwie w doro-
słym życiu, jak sobie z czymś nie radził, to reagował agresją – 
mówiła przed laty w Polskim Radiu prof. Jadwiga Staniszkis 
w jednym z wywiadów. – Byłam jedyną kobietą, która miała 
siłę sama go zostawić, inne kobiety porzucał on. Jadwiga Sta-

niszkis była partnerką życiową Iredyńskiego przez trzy lata.
Ireneusz Iredyński zamieszkał w Bochni 8 lutego 1946 roku 
z siostrą i matką ojca. Uciekli z zajętego przez Związek Ra-
dziecki Stanisławowa na Kresach Wschodnich. Jego ojciec 
Antoni Iredyński przed wojną był urzędnikiem, potem 
żołnierzem w armii Andersa. Po matce, Aleksandrze Ire-
dyńskiej, ślad urwał się w 1943 roku. Jako Żydówka praw-
dopodobnie uciekała przed zagładą i nigdy się nie odnalazła.
W wieku 14 lat Ireneusz Iredyński wyjechał do Krakowa 
do szkoły. Matury jednak nigdy nie zrobił. Rozpoczął za to 
karierę pisarską. W 1955 roku, jako szesnastoletni chłopak, 
debiutował wierszem „Podhale zimą” w dodatku kultural-
nym do „Dziennika Polskiego”. Wkrótce wstąpił do Koła 
Młodych przy krakowskim oddziale Związku Literatów Pol-
skich (ZLP), a w 1958 przeniósł się z Krakowa do Warszawy. 
Zaczął publikować wiersze w dwutygodniku „Współcze-
sność”, skupiającym młodych twórców debiutujących około 
roku 1955, takich jak Ernest Bryll, Marek Nowakowski czy 
Stanisław Grochowiak. Miał już na swoim koncie powieść 
kryminalną „Ryba płynie za mordercą”, napisaną pod pseu-
donimem Umberto Pesco, oraz tomik poezji pt. „Wszystko 
jest obok”,
– Tworzył światy, które były równie okrutne, wydobywał 
z człowieka złe cechy, pokazywał, że wszystko może być 
początkiem takiego świata – opowiadała Jadwiga Staniszkis. 

oprac. jj

Wszystko
M O Ż E  B Y Ć

P O C Z Ą T K I E M

8
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| Próba spektaklu „Smok w Krainie Parasoli”, reż. Sabina Wacławczyk
fot. Piotr Nykowski
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Smok okazuje się miłym smokiem, a ludzie niekoniecz-
nie... 
No Parasolków rzeczywiście miał pecha. Nie najszczęśliwiej 
mieszkańcy wybrali swoich rządzących. Miejmy jednak 
nadzieję, że radni dostali taką nauczkę, że od tej pory będą 
rządzić mądrze i dostojnie. 

Jak wrażenia po pracy z aktorami Pleciugi?
To są tak znakomici aktorzy, utalentowani i doświadczeni 
scenicznie, że nie mogło być mowy o żadnych trudnościach. 
Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o produkcję, zawsze poja-
wiają się jakieś mielizny, z których oczywiście można wyjść.

A jak miejsce jako miejsce?
Piękny nowy teatr. Piękne nowe miejsce. Bardzo się cieszę, 
że mamy w Szczecinie takie miejsce, a przecież istniało za-
grożenie, że tego teatru nie będzie. A jest wspaniałe miejsce, 
z pięknym otoczeniem, fontanną. To robi wrażenie, to mi się 
bardzo podoba. Pełny profesjonalizm w obsłudze. Pracują 
tutaj ludzie, którzy znają swój zawód i doskonale wiedzą, 
co trzeba robić. Mówię tu o zespole artystycznym, ale też 
zespole technicznym i o Biurze Obsługi Widzów. Jest to 
bardzo przyjemna, sprawna praca. 

Jakie plany na przyszłość? 
Najbliższa przyszłość to wernisaż, który omawiamy. Powstaje 
nowe miejsce na Łasztowni, nowe miejsce kultury i tam będę 
mogła pokazać swoje prace. Bardzo serdecznie zapraszam 
na Łasztownię. 

premiera

Z Sabiną Wacławczyk, reżyserem i scenografką 
spektaklu „Smok w Krainie Parasoli”, rozmawia Janusz 
Janiszewski

Nawiązując do smoka... Czy ma pani w życiu swojego 
prywatnego smoka, którego się pani obawia bądź nie...
Już nie mam. Gdy byłam mała, potwornie przeraziłam się 
smoka w „Niekończącej się opowieści”. Byłam przerażona 
zawsze, kiedy się pojawiał. Później zobaczyłam, że przegrał. 
Zrozumiałam, że smoki można pokonać, nie trzeba się ich bać. 

Czy dzieci lubią się bać? Potrzebują takich smoków, czy 
to niepotrzebne emocje?
Smok robi wrażenie swoją potęgą. Umiejętnościami, których 
nikt z nas nie ma. Nikt z nas nie potrafi fruwać, dzieci też 
niestety nie. To jest silne, mądre, najczęściej stare zwierzę, 
które – myślę – może zaimponować dziecku. Tak jak moż-
na złapać świetny kontakt z dziadkiem, można też złapać 
kontakt z wielkim starym smokiem. 

Czy taki smok jak w reżyserowanej przez panią opowieści 
może się podobać? 
Tak naprawdę nie jest to bajka o smoku, a bajka o ludziach, 
ponieważ to oni popełnili wiele błędów i zachowali się 
w sposób bardzo nieładny. Za pomocą tej historii możemy 
pokazać, jak tego typu zachowania są niepotrzebne i robią 
wiele zamętu. 

Ta bajka
J E S T

O  L U D Z I A C H

| Sabina Wacławczyk 
fot. Piotr Nykowski

| Próba spektaklu „Smok w Krainie Parasoli”, reż. Sabina Wacławczyk
fot. Piotr Nykowski
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Spektakl „Smok w Krainie Parasoli” adresowany jest do 
bardzo młodego widza. Na przedstawienie zapraszane są 
grupy przedszkolaków. Dzieci zapewne zachwycą się lata-
jącymi, błyskającymi w kolorowych światłach parasolami. 
Pewnie poczują powagę sytuacji w chwili pojawienia się na 
scenie żołnierza w mundurze moro i szybko opowiedzą się 
po stronie i w obronie smoka, podobnie jak przedszkolak 
Mirek, którego w spektaklu gra Marta Łągiewka. 
Puchaty smok w niebiesko-czarnych kolorach, chociaż ma-
giczny i trochę straszny, jednak budzący przyjazne uczucia, 
szybko stanie się bohaterem pozytywnym. 
Poza przedszkolakiem i smokiem w spektaklu występują 
także mieszkańcy Parasolkowa. Miejmy nadzieję, że młodzi 

widzowie na podstawie zachowań tych postaci nie wyrobią 
sobie opinii o dorosłych w ogóle. Prawdę mówiąc, dorośli 
wypadają w tym spektaklu słabo, ale takie właśnie było za-
łożenie autora, Ireneusza Iredyńskiego. Konflikty rodzą się 
niemal pod każdą z parasolek. Awantury o miejsce w kolejce, 
zawistne spojrzenia na stroje. Puste faworyzowanie tego, kto 
wygląda lepiej, i kokieteryjne spojrzenia w kierunku, jakby 
nie było, zajętego jednak lekarza. Co prawda, doskwiera mu 
zgaga, ale jakie to ma znaczenie.
Absurd tej przedziwnej grupy osób w przedziwnym mia-
steczku sięga apogeum, gdy w ich głowach rodzi się strach. 
Strach pojawia się nagle na wieść o smoku, który przybywa 
do miasteczka. 

Tacy typowi
L U D Z I E

premiera

Oczywiście decyzję, by smoka zabić, podejmuje się niemal 
jednogłośnie i natychmiastowo, bez specjalnego analizowa-
nia co to za smok? Dlaczego jest tutaj? I jakie ma zamiary? 
A wszystko pod fasadą majestatu, bo przecież na czele de-
cydującej rady stoi sam pan burmistrz, a o zagładzie smoka 
decyduje nie kto inny, jak radni Parasolkowa. Nie ma więc 
miejsca na dyskusje, a na głosy rozsądku tym bardziej. I za-
pewne ta bajka dla dzieci miałaby bardzo smutne zakończe-
nie, gdyby nie przedszkolak Mirek. Na dzieci zawsze moż-
na liczyć. Niby naiwne, ale w swej naiwności spontaniczne 
i szczere. Pozbawione wyrachowania i zawiści. 
Żołnierze, cóż... W tej opowieści to smutny obrazek lu-
dzi, którzy z honorem czy bez honoru za pieniądze zrobią 
wszystko. Przekupni i bezmyślni. 
Jest jeszcze jedna pozytywna postać, obok Mirka i smoka – 
to pan, który naprawia parasole. Szkoda, że nie pełni żadnej 
znaczącej funkcji w radzie, bo może ktoś powstrzymałby 
szalonych rządzących. Ale tak to już jest. Jedni rządzą, inni 
naprawiają parasole. 
Co po obejrzeniu tego spektaklu pomyślą o dorosłych dzie-
ci? 
– Tacy typowi ludzie – powiedział o mieszkańcach Parasol-
kowa po obejrzeniu spektaklu jedenastolatek.
Otóż to... 

Boimy się dziecięcych opinii, ale czy my nie jesteśmy po-
dobni do mieszkańców Parasolkowa? I to nie w godzinach 
spektaklu, tylko w zwyczajnych sytuacjach na co dzień. Tak, 
ten spektakl to może wyzwanie, ale warto mu sprostać. Nie 
łudźmy się, że dzieci nie widzą świata, który je otacza. Nie 
łudźmy się, że patrzą na świat wybiórczo, zauważając tylko 
kwiatki, różowe sukienki i piszczące auta. Jeżeli obawiamy 
się takiego obrazu dorosłych, to pragnę wszystkich uspo-
koić – dzieci doskonale nas znają. Nie raz widziały kom-
promitujące nas zachowania. Nie raz przysłuchiwały się 
niepotrzebnie wypowiadanym słowom i podniesionym 
głosom. O programach telewizyjnych przedstawiających 
obraz współczesnego świata nie wspomnę.
No ale w teatrze? Tak, właśnie tutaj jest idealne miejsce 
do tego, by dzieciom przekazać, odwołując się do resztek 
rozsądku, że owszem, dorośli popełniają błędy i czasami 
zachowują się skandalicznie – jednym słowem wypadają 
słabo. Jednak ty, przedszkolaku, bądź jak Mirek i nawet jeśli 
jesteś bardzo młodym człowiekiem, to stawaj w obronie 
przyjaciół, a dorosłym tłumacz, tłumacz do skutku. Możesz 
im nawet od czasu do czasu powiedzieć „Nie”.

Violina Janiszewska
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| Zbigniew Wilczyński – próba spektaklu „Smok w Krainie Parasoli”, 
reż. Sabina Wacławczyk
fot. Piotr Nykowski

| Przemek Żychowski, Katarzyna Klimek, Zbigniew Wilczyński 
próba spektaklu „Smok w Krainie Parasoli”, reż. Sabina Wacławczyk 
fot. Piotr Nykowski
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Czekając na wio-
snę, przyniosłam 
do domu narcy-
za w cynkowym 
wiaderku. Pod-
lewałam go kilka 

dni, aż w końcu pojawił się ten pierwszy słonecznie żółty, 
pachnący. Jeszcze do niedawna szary świat rozkwita teraz 
kolorami i przybiera rozmaite kształty. Natura po raz kolejny 
udowadnia swoją potęgę odrodzenia, siły i kreatywności. 
Próżno szukać dwóch takich samych kwiatów, drzew, pta-
ków, wschodów, zachodów... Próżno szukać dwóch takich 
samych osób. 
Każdy jest inny, wyjątkowy, wspaniały i nieograniczony 
w swym potencjale. I każdy z nas ma możliwość wyrażania 
siebie za pomocą ciała, umysłu i duszy. Jeśli nie będziemy 
odpowiednio dbać o swoje ciało, np. przez dłuższy czas nie 
dostarczymy odpowiedniej ilości wartości odżywczych, 
witamin, minerałów; jeśli zbyt mało będziemy się ruszać, 
a jednocześnie poddamy ciało działaniu silnego stresu – to 
z pewnością zachoruje. Jeśli nie będziemy dbać o stan 
swojego umysłu, będziemy przeciążać go niepotrzebnymi 
informacjami, zaniedbamy swoje myśli oraz to, na czym 
skupiamy naszą uwagę – poczujemy się przytłoczeni i za-
gubieni. Często w swojej pracy używam metafory, że uwaga 
jest jak latarka, która rozjaśnia nam dokładnie to, co chce-
my zobaczyć. Kierując ją na sztukę, muzykę, teatr, rzeczy 
wzbogacające nas, pozytywne, rozwojowe i inwestując od-
powiednią ilość czasu – mamy szansę nadać formę własnym 
możliwościom. 
Sposób, w jaki istniejemy, zależy od nas; od naszej dbało-
ści, stawianych sobie pytań, nadawania ważności różnym 
sprawom, podejmowanych decyzji. 
W istocie wszystko to, co robimy w życiu, jest naszym 
wyborem. Każde działanie, każde zaniechanie. Tworzymy 
swoje doświadczenia poprzez myśli, odczucia i zachowania. 

Wszyscy jesteśmy wyjątkowi

A potem podejmujemy decyzje na podstawie tych do-
świadczeń, a także wiedzy, przekonań, systemu wartości, 
preferencji itd. Ich efekty ponownie stają się naszym do-
świadczeniem. W ten sposób tworzymy własną tożsamość, 
kształtujemy swoje oczekiwania i motywacje, określamy 
ambicje i priorytety. Każdy z nas ma również indywidualne 
podejście do kwestii postrzegania czasu.
Z perspektywy przeszłości oglądamy swoje sukcesy, błę-
dy, porażki. Rozpamiętujemy to, co było. Przeżywamy 
frustrację, żal, poczucie winy. Dopada nas bezradność, 
lęk. Im bardziej koncentrujemy się na przeszłości, tym 
mniej mamy motywacji i dobrych uczuć. Niemożliwe 
jest bowiem osiąganie i realizowanie nowych celów, jeśli 
w naszym umyśle dominuje przeszłość.
Kiedy myślimy o przyszłości pojawia się z jednej strony 
nadzieja na spełnienie marzeń, realizacji planów. Czujemy 
podekscytowanie.  Idealizujemy to, co będzie, patrzymy  
na rzeczywistość przez różowe okulary. A z drugiej strony 
staramy się też przewidzieć możliwe konsekwencje wła-
snych działań.  
Będąc świadomie obecni w chwili teraźniejszej, pozostań-
my wolni od snucia planów i odczuwajmy życie takim, 
jakim jest. Jedynie w chwili obecnej mamy możliwość 
skoncentrowania swojej uwagi i podjęcia działania. Za-
tem jeśli wybierzemy odwagę, wiarę w siebie i zaufanie do 
wszystkiego, co jest w nas najpiękniejsze, to mamy szansę 
zrobić znaczący krok w kierunku rozkwitu naszego życia. 
Niech zatem wiosna przemawiająca językiem natury będzie 
dla nas inspiracją do twórczej aktywności i pozytywnego 
działania.

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

Szkoda, że Malwinki
nie ma już z nami...

Malwina Nowak (z domu Kańska) urodziła się 27 czerw-
ca 1937 w Bydgoszczy. W 1956 roku rozpoczęła pracę w Te-
atrze Lalek „Pleciuga” (wcześniej „Rusałka”). Debiuto-
wała rolą w spektaklu „Czupurek i Czupurka” Ewy Laue 
w reżyserii Melanii Karwatowej (premiera 21 grudnia 1957). 
W 1960 roku została pierwszą spikerką Doświadczalnego 
Ośrodka Telewizyjnego (od 1961 – Ośrodka Telewizyjnego) 
w Szczecinie. Ponadto grywała w Teatrze 13 Muz w Szczecinie.
W 1972 roku na VII Ogólnopolskim Przeglądzie Zawodowych 
Teatrów Małych Form zdobyła III Nagrodę Jury w kategorii spek-
takli kilkuosobowych za rolę w przedstawieniu „I zamieszanie 
w magiach wielkie” według Jerzego Harasymowicza w reżyserii 
Leszka Zalewskiego (Teatr 13 Muz, Szczecin). W czasie swojej 
wieloletniej pracy artystycznej została uhonorowana między inny-
mi Odznaką Gryfa Pomorskiego oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W Pleciudze występowała aż do momentu przejścia na emery-
turę w 1987 roku. Po raz ostatni zagrała w spektaklu „O straszli-
wym smoku i dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu 
Gwoździku” Marii Kownackiej w reżyserii Macieja K. Tondery 
(premiera 7 stycznia 1987). Zmarła 11 stycznia 2015 w Szczecinie.

wolne mysli pozegnanie

Była znakomitym  
człowiekiem. Co to znaczy? 

To znaczy, że pomagała, 
kiedy mogła i unikała 

konfliktów. A to już bardzo 
dużo. Była też bardzo dobrą 

aktorką. Zagrała wiele 
pierwszoplanowych ról 

i miałem to szczęście 
jej często partnerować. 
Przyszedłem do teatru 

w 1967 roku, a Malwinka 
była kilka lat wcześniej. 

Dużo się od niej nauczyłem. 
Czy kochała teatr? Kochała. 

W tamtych czasach 
pracowało się za grosze, albo 
za darmo. By to robić, trzeba 

było kochać teatr. 
Miałem wielkie szczęście, 

że ją spotkałem 
i pracowaliśmy razem. 

Szkoda, że Malwinki 
nie ma już z nami. 

Zbigniew Wilczyński – 
– aktor Teatru Lalek „Pleciuga” od 1967 roku

„

„

| fot. Piotr Landowski

Niech teatr i spektakle prowokują nas do 
głębszych refleksji na temat sztuki, na temat 
życia, świata i chociaż to brzmi górnolotnie – 
na temat nas samych.

vj
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 ały Kontrapunkt to święto dzieci, podczas któ-
rego przybliżamy im sztukę teatru w najlepszym wydaniu. 
Program Małego Kontrapunktu ma charakter zarówno arty-
styczny, jak i edukacyjny. Edukację poprzez teatr pojmujemy 
szeroko – ma ona nie tylko kształtować wrażliwość estetycz-
ną najmłodszych, lecz także stanowić pomoc merytoryczną 
dla rodziców i opiekunów chcących aktywnie wpływać na 
rozwój swoich dzieci.
Poprzez to wydarzenie pragniemy zarazić małych i trochę 
większych dużą pasją do teatru.
Zapraszając naszych młodych i najmłodszych widzów do 
obejrzenia przedstawień oraz do udziału w warsztatach, 
mamy nadzieję, że za kilka lub kilkanaście lat z niecierpliwo-
ścią będą oczekiwać kolejnych edycji KONTRAPUNKTU, 
by zasiąść na widowni teatrów prezentujących spektakle już 
dla dorosłych odbiorców.
Podczas tegorocznej edycji zobaczymy teatry ze Słowacji, 
Czech i Węgier, dowiemy się czegoś więcej o krajach Grupy 
Wyszehradzkiej i spróbujemy nauczyć się kilku słów, które 
usłyszymy podczas przedstawień zagranicznych zespołów.

O Funduszu Wyszehradzkim
Fundusz Wyszehradzki jest międzynarodową organizacją 
z siedzibą w Bratysławie, założoną w 2000 roku przez rzą-
dy czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), do której 
należą: Czechy, Węgry, Słowacja i Polska.
Celem Funduszu jest wspieranie i promowanie rozwoju bli-
skiej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami kra-
jów Grupy Wyszehradzkiej i państw z nimi sąsiadujących.
Tegoroczna edycja Małego Kontrapunktu dofinansowana 
jest z Funduszu Wyszehradzkiego.
Partnerami projektu są:
Naivní divadlo Liberec, Czechy
Bábkové divadlo v Košiciach, Słowacja
Ciróka Bábszínház, Węgry
Na scenie zobaczymy również Bábkové divadlo Žilina ze 
Słowacji.

MAŁY
KONTRAPUNKT

SZCZECIN 17–19 KWIETNIA 2015Szczecin 17–26.04.2015
KONTRAPUNKT

design: Studio 69

Mały Kontrapunkt 
świętuje mały jubileusz – 
w tym roku odbywa się już po raz piąty!

Przedstawienia

piątek 17 kwietnia 2015
9.30 i 11.00 – Muszla ślimaka (Csigaház) (wiek do 4), Ciróka Báb-
színház, Węgry 
17.30 – Braciszek Jelonek (Braček Jelenček) (wiek 3+), Bábkové 
divadlo v Košiciach, Słowacja 

sobota 18 kwietnia 2015
9.30 i 11.00 – Muszla ślimaka(Csigaház) (wiek do 4), Ciróka Báb-
színház, Węgry 
15.00 – Przygody Koziołka Matołka (wiek 4+), Teatr Lalek „Pleciuga” 
16.00 i 17.30 – Budulinek. Historia o słuchaniu (Budulínek. Pohádka 
o poslouchání) (wiek 6+), Naivní divadlo Liberec, Czechy 
18.00 – Gombka F. (wiek 12+), Filharmonia im. Mieczysława Kar-
łowicza w Szczecinie 

niedziela 19 kwietnia 2015
10.00 i 11.30 – A kuku (wiek do 4), Teatr Lalek „Pleciuga” 
11.00 i 13.00 – Pom Pom (wiek 3+), Bábkové divadlo Žilina, Sło-
wacja.

Warsztaty

sobota 18 kwietnia 2015
10.30, 12.00, 13.30 i 15.00 – Pleć, Pleciugo! – warsztaty plastyczne 
(wiek 4+) 
13.00 i 15.30 – Za górami, Karpatami... – warsztaty literacko-przy-
godowe poświęcone kulturom Słowacji, Węgier i Czech (wiek 6+) 

niedziela 19 kwietnia 2015
10.30 i 12.30 – Czy znasz swoją kostkę? – warsztaty twórcze (wiek 6+) 
12–14.00 – Słodka Cytrynka / Manufaktura Słodyczy – otwarte 
warsztaty robienia lizaków 

Wszystkie spektakle i warsztaty – z wyjątkiem przedstawienia 
„Gombka F.” – odbywają się w Teatrze Lalek „Pleciuga”.

Program
MAŁEGO 
KONTRAPUNKTU
2015M

| „Muszla ślimaka” (Csigaház), Ciróka Bábszínház, Węgry | Gombka F., reż. Krzysztof Lubka | Budulinek. Historia o słuchaniu (Budulínek. Pohádka o poslouchání), 
Naivní divadlo Liberec, Czechy

Organizator Patron medialny

Partnerzy Współpraca

Dofinansowanie
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ramach projektu dofinansowanego z Funduszu 
Wyszehradzkiego w lutym i w marcu odbywały się cyklicz-
ne warsztaty słownikowe, prowadzone przez Martę Szyc 
Fundacji Droga Wolna.
Podczas warsztatów wspólnie z dziećmi pracowaliśmy nad 
jedynym w swoim rodzaju słownikiem teatralnym polsko-
-czesko-słowacko-węgierskim, zawierającym elementarne 
słownictwo z dziedziny teatru oraz własnoręcznie przez 
dzieci wykonane ilustracje. Obrazki tworzyliśmy, wyko-
rzystując takie techniki, jak sitodruk, linoryt, szycie, wy-
szywanie. Dzieci podczas twórczej zabawy dowiedziały się, 
czym jest teatr, w jaki sposób powstaje spektakl i kto jest za 
to odpowiedzialny, jednocześnie poznały słownictwo zwią-
zane z teatrem. Słownik teatralny został przetłumaczony na 
języki: czeski, słowacki i węgierski – i jest już wydrukowany.

 Magdalena Gardas

Kontrapunkt Kontrapunkt

Cykliczne 
warsztaty słownikowe

WJ        ak opowiedzieć historię festiwalu teatralnego? Pięćdzie-
siąt lat spotkań, zmieniającego się czasu, kontekst kulturowy, 
polityczny, obyczajowy... Jak połączyć ze sobą splatające 
się fakty tworzące – dla wielu – jeden z najpiękniejszych 
momentów w roku? 
Formuła „wykładu-spektaklu”, którą nazwaliśmy „Historia 
jednego festiwalu. Wykład w małej formie”, stała się zabawą 
historią i wspomnieniami. Z widownią, która wypełniła salę 
kameralną Teatru Lalek „Pleciuga” spotkaliśmy się (Maciej 
Litkowski oraz pisząca te słowa) dwa razy – 2 i 9 marca 2015 
roku, mniej więcej miesiąc przed rozpoczęciem festiwa-
lu. Obok głównej narracji, w której zawarliśmy konieczne 
fakty, pojawiły się zdjęcia, filmy, nagrania muzyczne (lata 
sześćdziesiąte sygnowały Filipinki, osiemdziesiąte Maanam, 
początek lat dziewięćdziesiątych ‒ zespół Hey). Przeczyta-
liśmy/zainscenizowaliśmy także kilka fragmentów tekstów 

Dla zakochanych
 w teatrze

pojawiających się w różnym czasie na festiwalu. Obok wiel-
kiej polityki i historii dotykaliśmy doświadczeń widzów, 
pojawiły się nawet wątki... kulinarne. Z dużą radością wi-
dzowie przyjęli też „telefony do przyjaciół”. W pierwszej 
części (1966–1989) o festiwalu mówiła Irena Jun, w drugiej 
(1989–2016) Maciej Wierzbicki, aktor Teatru Montownia. 
Stałym elementem spotkań były rozmowy z widzami – ser-
deczne, nierzadko wypełnione anegdotami, jak ta o aktorze, 
który grał już regulaminowe 90 minut, po czym przerwał 
i oznajmił widzom: „A teraz gram poza regulaminem”. 
Dwa spotkania, które przygotowaliśmy dla widzów Kon-
trapunktu, utwierdziły nas w przekonaniu, że dotykamy 
pięknej historii: ludzi, którzy tworzyli ten Przegląd, towa-
rzyszyli mu, i – niezależnie od czasów i zmian – nadal są 
zakochani w teatrze. 

Kamila Paradowska

| Kamila Paradowska – kierownik literacka Teatru Współczesnego w Szczecinie, 
Maciej Litkowski – aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie
fot. Piotr Nykowski

| Prowadząca warsztaty Magdalena Gardas i dzieci 
fot. Piotr Nykowski
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W ostatni dzień grudnia wspólnie z naszymi widzami po-
witaliśmy NOWY ROK.
Był to wieczór niezwykle klimatyczny i niebanalny. W pro-
gramie zobaczyliśmy sylwestrową odsłonę muzycznego 
przedstawienia „Wybierz Osiecką raz jeszcze” w reżyserii 
Dariusza Kamińskiego. Po spektaklu na widzów czekały do-
datkowe atrakcje:  loteria sylwestrowa, w której nagrodami 
były m.in. vouchery do restauracji lub SPA. Wisienką na 
torcie był… tort noworoczny i toast wzniesiony wspólnie 
z dyrekcją teatru i zespołem artystycznym.
Oby tak powitany Nowy Rok był rokiem dobrym i obfitu-
jącym w wyjątkowe wydarzenia artystyczne.

Bardzo dziękujemy firmom, które pomogły obdarować na-
szych widzów miłymi upominkami. Sponsorami nagród 
sylwestrowych byli:

BALTICA Wellness & Spa
Cafe 22

Bistro na Językach
Francuzka Piekarnia

Tupperware
Magdalena Gardas

Do siego…
SYLWESTER 2014

konkurs

Pleciugomaniacy to konkurs, którego trzecia edycja jest prze-
znaczona dla uczniów starszych klas szkół podstawowych. 
W 2014 roku w turnieju teatralnym udział brali uczniowie 
klas gimnazjalnych. 
Konkurs składa się z trzech etapów, podczas których uczestni-
cy będą mogli pochwalić się wiedzą teatralną i kreatywnością. 
Będą mogli także zademonstrować i doskonalić swoje zdolno-
ści literackie, aktorskie oraz plastyczne. Wszystko to – mimo 
formuły konkursu – w atmosferze dobrej, twórczej zabawy.
Każda część turnieju jest oceniana przez profesjonalne jury, 
którego zadaniem będzie wyłonienie drużyn przechodzących 
do następnego etapu. Pierwsze spotkanie pleciugomania-
ków już za nami! Drużyny pojawiły się w teatrze 23 marca. 
Uczestnicy wzięli udział w trzech konkurencjach: odczytali 
tekst opowiadania, tak, jakby to było słuchowisko radiowe, 
stworzyli pantomimiczną scenkę na wylosowany temat i od-
powiedzieli na pytania w teatralnym teście. Najlepsze zespoły 
wezmą udział w kolejnych etapach.
Konkurs organizuje Teatr Lalek „Pleciuga” we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów, a patronat nad 
imprezą objęło Kuratorium Oświaty w Szczecinie. W „Ple-
ciudze” za organizację i przebieg konkursu odpowiedzialna 
jest Magdalena Bogusławska z działu edukacji.
Pleciugomaniacy, na start!

oprac.vj

wydarzenia

Pleciugomaniacy, na start!
Turniej teatralny

| fot. Violina Janiszewska
| Grażyna Nieciecka-Puchalik, Rafał Hajdukiewicz 
w spektaklu „Wybierz Osiecką raz jeszcze”, reż. Dariusz Kamiński
fot. Karolina Machowicz
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Tegoroczna zima już tylko we wspomnieniach. Niektórzy 
być może chętnie zapomną o chłodnych, pozbawionych 
słońca dniach. Wśród nich na pewno nie będzie jednak 
uczestników ferii teatralnych w Pleciudze. Tu zimowe dwa 
tygodnie pełne były zabawy i twórczych spotkań. Takich 
dni się nie zapomina.

W tym roku tworzyliśmy przedstawienie na podstawie 
„Pchły Szachrajki” Jana Brzechwy. Uczestników było trzy-
dzieścioro, w wieku od 6 do 15 lat. Dzieci poznały cały 
proces powstawania spektaklu teatralnego. Zaprojektowały 
i własnoręcznie stworzyły scenografię, kostiumy, rekwizyty. 
Zadbały o promocję, malując i eksponując piękne plakaty. 
Wręczane rodzinom i innym gościom zaproszenia też były ich 
autorstwa. Próby do przedstawienia trwały niecałe dwa tygo-

Ferie zimowe 
w Pleciudze

dnie. W tym czasie trzeba było nauczyć się tekstu, zapoznać 
z elementarnymi zasadami gry aktorskiej, zapamiętać sytuacje 
na scenie, nauczyć się panowania nad tremą. Wszystko po 
to, by jak najlepiej zaprezentować na scenie to, co w zabawie 
teatralnej jest najważniejsze: radość ze wspólnego tworzenia. 
Nie musimy chyba dodawać, że spektakl spotkał się z gorącym 
przyjęciem licznie zgromadzonych widzów. 
Dzieciom w teatralnej zabawie towarzyszyli: Grażyna Wojt-
czak ‒ aktorka, Karolina Babińska ‒ plastyczka, Wojciech gó-
recki ‒ muzyk, Magdalena Bogusławska ‒ pedagog teatralny.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne ferie, na kolejną grupę 
twórczych dzieci pełnych szalonych pomysłów i zakochanych, 
jak my wszyscy, w teatrze. 

Magdalena Bogusławska

Nr 1 (44) 2015Nr 1 (44) 2015 wydarzeniawydarzenia

| fot. Robert Stachnik
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Na strychu wróżki Zapodziewanny
Odcinek 14

– Mamo, czy mogłabym wyjść? – zawołała Ludwiczka 
w stronę kuchni.
– Oczywiście, pamiętaj tylko, że o drugiej jest obiad! – od-
powiedziała mama z kuchni.
Dziewczynka nareszcie wstała z łóżka, po paskudnej an-
ginie. Znudziło jej się nawet wylegiwanie na kanapie 
w dużym pokoju, bo ileż bajek można oglądać... Ubrała 
płaszczyk, czapkę i szal, bo było jeszcze zimno i ruszyła. 
W stronę Pleciugi, oczywiście!
W kawiarni „Pleciuga” panował gwar, było tłoczno 
i wesoło. Dzieci, które wyszły z przedstawienia na prze-
rwę, kupowały lody. Pyszne piramidki sterczały dumnie 
w waflach, póki nie trafiły do łakomych ust, pod łapczywe 
języki, tracąc powoli formę, skapując na brody, bluzki, swe-
try i posadzkę, która przypominała miejscami atlas, tak była 
„pokolorowana” rozpuszczającymi się kleksami...
– Podejdź do nas – przywołała Ludwiczkę Zapodziewanna, 
która wraz z siostrami siedziała w rogu kawiarni. Stał tam 
między fotelami stolik, a na nim cztery pucharki wypeł-
nione deserami.
– Ten jest dla ciebie – wskazała wróżka.
– Dziękuję. Zapodziewanno, skąd wiedziałaś, że 
dziś przyjdę ? – zdziwiła się dziewczynka.
– Miałam przeczucie, jak to wróżka – 
uśmiechnęła się.
Przez chwilę siedziały w milczeniu, za-
jadając smakołyki. Ludwiczka patrzyła 
na wróżki, zastanawiając się, jak prosić 
Zapodziewannę o pomoc, lecz zanim 
zdążyła cokolwiek powiedzieć, ode-
zwała się Spodziewanna:
– Szczecin – to duże miasto. Nie 
będzie łatwo...
– Tym bardziej że to popularny 
wzór... – dodała Niespodzie-
wanna.
– Popularny wzór? Ale czego? 
– nie domyśliła się Ludwiczka.

– Piłki, oczywiście. Popularny wzór piłki. Dlatego nie bę-
dzie łatwo odnaleźć tę twoją, jedyną... – Zapodziewanna 
spojrzała dziewczynce prosto w oczy.
– Nawet nie zdążyłam zapytać – uśmiechnęła się do wróżek 
zadowolona.
Zabrzmiał trzeci dzwonek, dzieci wysypały się prędko 
z kawiarni, połykając w pośpiechu resztki lodów i popę-
dziły na widownię. Ludwiczka popatrzyła na zdjęcia akto-
rów, wiszące na ścianach, lecz nie miała czasu dokładnie 
się przyjrzeć, bo do kawiarni weszła szczupła, niewysoka 
kobieta z ogromnym mopem.
– Tu, pani Basiu – śliczna blondynka wskazała zza lady 
poplamioną podłogę i pani Basia w minutę uprzątnęła 
kolorowy, słodki rysunek z podłogi. Ludwiczka przyglądała 

się, jak mop tańczy na posadzce, i nie zauważyła, że 
wróżki ubrały już płaszcze, czapki i szaliki.
– Chodźmy – schyliła się do niej Zapodziewanna.
– Dokąd idziemy? – Ludwiczka dopinała guziki 
płaszczyka w pośpiechu i wybiegła za niezwykłymi 
siostrami na dwór, aż do nieczynnej o tej porze 
roku fontanny.
A tam...

Mariola Fajak-Słomińska

Nr 1 (44) 2015 dla dzieci

Stoję sobie tu i stoję
Gdzie są moje parasole?
Deszcz na nos mi kapie, kapie
Parasola nie mam w łapie!

Powiedz, którą drogą biec
Zanim mnie rozpuści deszcz!
Znajdź parasol mi otwarty
bo ten deszcz to nie są żarty!
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Szumi i zimno...
Zimno i szum...
Gdzieś skrył się tutaj
smoczy tłum.
Ten, kto jest sprytny,
kto się nie boi,
wie, ile tu jest smoków 
a ile parasoli. 
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Chciałbyś być takim bezbarwnym smokiem
co nie ma czarnych skrzydeł 
nie łypie złotym okiem?
My też nie chcemy, więc czasu nie traćcie
pomalujcie nas pięknie 
od nosa aż po kapcie!

Wszystkie myśli gdzieś uciekły. 
Razem z nimi wszystkie słowa. 
Napisz, o czym rozmawiamy
i historia już gotowa. 

Błyszczący deszczyk pada powoli. Ile tu widzisz parasoli?

Pokoloruj mnie!

Mnie! Mnie!

Nie jest to chyba problem wielki? Jeśli możesz, to policz jeszcze kropelki.
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Wydawca: 
Teatr Lalek PLECIUGA
pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin

Dyrektor naczelny i artystyczny: Zbigniew Niecikowski 
Zastępca dyrektora: Anna Garlicka 
Redakcja: Violina Janiszewska / art positiv studio

Współpraca: Magdalena Gardas, Janusz Janiszewski, 
Piotr Nykowski, Barbara Popiel
Korekta: Izabela Krupa
Grafika i skład: MEDIANI

Druk: Soft Vision, Ustowo 39, 70-101 Szczecin

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

Lista Najsmoków

W głosowaniu wzięły udział 64 osoby.

Miejsce szóste, ze zdobytym jednym głosem, zajęły 
wspólnie następujące smoki:
chiński smok noworoczny
Smoczyca – z filmu animowanego Shrek
smok Charizard – z filmu animowanego Pokémon
smok Donia – z książki Wesołe historyjki o zwie-
rzętach
smok Dragonite – z filmu animowanego Pokémon
smok Mlekopij – z książki Bajka o smoku Mlekopiju
smok Pompon – z książki Pompon w rodzinie Fisiów
smok Roland – z książki O smoku, który chciał zo-
stać rycerzem
smok Tabaluga – z dobranocki Tabaluga
smok Telesfor – z programu Pora na Telesfora
smok Trzygłowy – ze spektaklu Trzy bajki o smoku
smok Wichura – film animowany Jak wytresować 
smoka
smok Złocisty – z książki Smoki

Miejsce piąte, z dwoma głosami, zdobył Bazyliszek 
– bohater legendy warszawskiej.
Miejsce czwarte, z trzema głosami, zdobył Smaug – 
z powieści Hobbit.

Trzech zwycięzców

Miejsce trzecie, czyli pięć głosów, zdobył smok wa-
welski – z książki Porwanie Baltazara Gąbki.
Miejsce drugie, czyli dwadzieścia głosów, zdobył 
smok Szczerbatek – z filmu animowanego Jak wy-
tresować smoka.
Miejsce pierwsze, czyli dwadzieścia jeden głosów, 
zdobył smok wawelski – z legendy o smoku wa-
welskim.

Serdecznie gratulujemy zwycięskim smokom! Otrzymały one 
podwójne zaproszenie na wybrany spektakl w Pleciudze.
Zwycięskie smoki wylosowały – pyskiem, ogonem lub łapą, 
w zależności od upodobań – po jednym z oddanych w plebiscycie 
głosów. 

Rubaszny i przyjazny smok wawelski z książki Porwanie Bal-
tazara Gąbki wylosował Alicję Grajnert!
Pomysłowy i sprytny Smok Szczerbatek z filmu animowanego 
Jak wytresować smoka wylosował Anetę Roubo!
Legendarny smok wawelski, który mieszkał pod Krakowem, 
a teraz woli ulokować się gdzieś w Szczecinie, wylosował Nikolę 
Wejnerowską!

Piotr Pawłaszek

Marysia Laskowska

Oliwia Adamkowicz

Marek Rusiecki

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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Teatr Lalek Pleciuga
pl. Teatralny 1
71-405 Szczecin
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Słownik teatralny
Białego Królika
Dorosłość

– Porozmawiamy o tym, kiedy dorośniesz. – Tak powie-
działa do mnie wiewiórka. 
Niby nic w tym złego. Wiadomo, że kiedyś dorosnę. Niby 
nic, a jednak coś mnie w tym, co pani wiewiórka powiedzia-
ła, zde... ner... wo... wało! Zdenerwowało i trochę zaskoczyło. 
Kopnąłem tylko leżący na ziemi kamyk i odszedłem. Ale te 
słowa nieustannie rozbrzmiewały mi w uszach. Porozma-
wiamy, gdy dorośniesz... Porozmawiamy, gdy dorośniesz. 
Co się wtedy zmieni we mnie, w moim życiu, gdy już będę 
dorosły. Czy będę mądrzejszy?
O! Na pewno! Przecież do czasu mojej dorosłości spotka 
mnie jeszcze wiele przygód. Czyli chyba jednak będę mą-
drzejszy, ale... Ale czy ja wtedy jeszcze będę chciał rozma-
wiać o tym, o czym chcę rozmawiać dzisiaj? Nie wiem. Chy-
ba nie. Bo przecież będę dorosły, więc może na wiele więcej 
pytań będę znał odpowiedzi. A teraz?! Ja chcę porozmawiać 
o tym wszystkim teraz. Teraz szukam odpowiedzi, teraz 
jest to dla mnie ważne, teraz mam z tym pewien problem. 
Będę zupełnie innym królikiem, kiedy dorosnę. Będę miał 
inne uszy i łapy. Wszystko będzie wtedy inne. Pewnie będę 
zastanawiał się nad zupełnie innymi rzeczami i byłoby zu-
pełnie bez sensu wrócić za kilka lat do wiewiórki i powie-
dzieć: „Helou! Wiewiórko! Dorosłem! Pamiętasz, jak kilka 
lat temu chciałem z tobą porozmawiać, ale byłem zbyt mło-
dy. Wracam więc teraz, bo dorosłem, tylko już nie musimy 
rozmawiać, wiesz? Ja już o wiele więcej rozumiem i wiem...” 
Tak. To nie miałoby sensu.
Chciałbym, żeby wiewiórka porozmawiała ze mną teraz, kie-
dy tak bardzo tego potrzebuję. Bardzo bym chciał. Chyba nie 
zapomniałbym tej rozmowy nigdy, nawet gdy będę dorosły. 
Wiem, co zrobię! Wrócę do wiewiórki i poproszę ją o roz-
mowę. Nie za kilka dni czy lat, ale teraz, gdy jestem małym 
niemądrym królikiem i gdy jeszcze nie znam odpowiedzi na 
tak wiele pytań. To może być jedna z ważniejszych rozmów 
w moim życiu!
Helou!!! Wiewiórko!! Teraz!

Ściskam zębiskami
Biały Królik


