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„Świąteczna sałatka” zimową porą
„Disco macabre” – jak pogodzić dwa światy 

Życzliwek w teatrze
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| fot. Karolina Machowicz

Drodzy Widzowie, 
trzeciego grudnia br. zaprosiłem Was – wspólnie z zespołem 
Teatru Lalek „Pleciuga” – na Świąteczną sałatkę Marty Guśniow-
skiej. Ta teatralna świąteczna propozycja to urocza opowieść 
o przyjaźni, odwadze i poszukiwaniu siebie oraz o magii Bożego 
Narodzenia.
Piąty grudnia to dzień urodzin Naszego Teatru. To 63 urodziny 
szczecińskiej sceny lalkowej, stąd kolejny, 48 numer „Gabita”, 
który ukazuje się jako drugi w kolejności w trwającym od trzech 
miesięcy sezonie teatralnym 2016/2017.
Przed nami najbardziej rodzinne święta w roku – Boże Naro-
dzenie, a już za chwilę nowy rok 2017. Ten nadchodzący okres 
to czas refleksji i zadumy w długie zimowe wieczory w gronie 
najbliższych osób. Czas serdecznych rozmów i marzeń na cały 
rok. Niech się nam pięknie spełniają przez okrągły rok.

Wesołych świąt i szczęśliwego nowego 2017 roku

Zbigniew Niecikowski
dyrektor naczelny i artystyczny

Teatru Lalek „Pleciuga”

5 grudnia – 63 urodziny sceny lalkowej w Szczecinie! 

| Okładka: projekt plakatu Kaja Depta-Kleśta
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S P I S  T R E Ś C I

| fot. Karolina Machowicz

W teatrze zawsze święto
Można by pomyśleć, że w teatrze to tylko bez przerwy świętuje-
my. A to premiera, a to urodziny Pleciugi, a w ogóle to przecież 
święta za pasem. Nawet Gabitowe zdjęcia oddają niecodzienną 
atmosferę; „spektakl zimowy” owiany jest aura świątecznej ra-
dości, a Disco macabre emanuje energią i niezwykłym dyna-
mizmem.
Można by pomyśleć, że w teatrze świętujemy niemal bez przerwy. 
A w rzeczywistości trzy miesiące sezonu były aktywne i praco-
wite: trzy premiery, warsztaty, spotkania (to widać) i cała masa 
działań różnorakich – bieżących, remontowych, projektowych 
(na ogół ukrytych przed oczyma naszej publiczności). Bieganina, 
krzątanina, wieczny pośpiech – cóż, samo życie. A można by 
pomyśleć, że w teatrze to zawsze jest święto.

Drodzy Widzowie!
Grudzień to miesiąc szczególny, śmiem przypuszczać, że w grud-
niu w każdym z nas odzywa się dziecko: poprzez szczególne 
oczekiwanie, przywoływanie zapamiętanych smaków, wyjątkowe 
zapachy, poprzez radość dawania i otrzymywania prezentów... 
Biały śnieg za oknem, bałwan z nosem z marchewki, migocąca 
choinka... Czyż nie rodzi się w Was pragnienie, by choć na chwilę 
zwolnić, mieć czas tylko dla siebie, dla swoich najbliższych? 
Delektować się ciepłem, radością, życzliwością...

Można by pomyśleć, że całkiem nieźle byłoby mieć w pobliżu 
trochę święta. A może nawet więcej niż trochę... Tak naprawdę 
to w teatrze jest sporo święta dla nas wszystkich. I serdecznie 
Państwu życzę, byście potrafili je odnaleźć u nas i wokół siebie.

Anna Garlicka
zastępca dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”

4  K ronik a
5  Burszt ynowy Pierśc ień

7  „Świąteczna sa łatk a”  z imową porą
11  „D isco macabre” w zgodzie  ze  sztuk ą

20  Premiera  bel fersk a
22  Gabi t  d la  dz iec i

5 grudnia – 63 urodziny sceny lalkowej w Szczecinie! 
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To już było

25 września
W ramach kolejnej edycji kampanii „60+ kul-
tura” (pod patronatem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego) wszyscy widzo-
wie, którzy ukończyli 60 rok życia, mogli 
nabyć bilety na spektakl Czarodzieje w wy-
jątkowej cenie 10 złotych.

3 października
Rozpoczął się cykl warsztatów teatralnych 
prowadzonych przez Martę Łągiewkę. 
W warsztatach biorą udział dzieci w wieku od 
8 lat. Podczas kolejnych spotkań uczestnicy 
poznają elementy gry aktorskiej i samodzielne 
stworzą spektakl, który zostanie zaprezento-
wany na deskach Pleciugi.

7 października
Ostatnia w tym roku kalendarzowym prezen-
tacja spektaklu Wybierz Osiecką raz jeszcze.

8 października
Wielkie spotkanie artystyczno-pedagogiczne 
w Pleciudze. Justyna Czarnota, pedagog te-
atru z Instytutu Teatralnego, poprowadziła 
warsztaty „Chodząca doskonałość” dla na-
uczycieli klas 1–3 i 4–6 szkoły podstawowej 
oraz dla nauczycieli gimnazjum. Następnie 
odbyła się pierwsza w tym sezonie premiera 
belferska – spektaklu Nie dość blada królewna. 
Po przedstawieniu zaprosiliśmy nauczycieli 
na rozmowę z twórcami spektaklu (reżyser-
ką Ewą Piotrowską oraz aktorami – Pauliną 
Lenart i Rafałem Hajdukiewiczem), Justyną 
Czarnotą oraz autorkami najnowszego zeszy-
tu metodycznego „Kocham Teatr”.

9 października
W Szczecinie i ośmiu innych miastach odbył 
się „Spacerownik teatralny”, organizowany 
po raz czwarty przez Instytut Teatralny im. 
Zbigniewa Raszewskiego. Szczecińską odsło-
nę, zatytułowaną „Spacerownik teatralny dla 
dzieci, które zabierają na spacer dorosłych”, 
poprowadziły pedagożki teatru: Justyna 
Czarnota (IT) i Magdalena Bogusławska 
(Pleciuga). Teatralny spacer rozpoczął się na 
ulicy Tarczyńskiego 1. Współorganizatorem 
i współrealizatorem projektu szczecińskiego 
„Spacerownika teatralnego” był Teatr Lalek 
„Pleciuga”.

14 października
Do tegorocznego plebiscytu Bursztynowy 
Pierścień w kategorii „najlepszy spektakl se-
zonu” zakwalifikowano, zgodnie z nowymi 

zasadami, wszystkie spektakle, które miały 
premierę w sezonie artystycznym 2015/2016 
– w przypadku Pleciugi były to: Tygrysek 
i kapitan Morgan, Rosnę, Poruszenie, Kraina 
Spiochów, Balbaryk i Złota Piosenka oraz 
Nie dość blada królewna. Ponadto jury no-
minowało do Bursztynowego Pierścienia 
w kategorii „najlepszy aktor / najlepsza ak-
torka sezonu” dwoje aktorów z Pleciugi: 
Katarzynę Klimek (za rolę królowej Tami-
ry w spektaklu Nie dość blada królewna) 
oraz Krzysztofa Tarasiuka (za rolę Aniołka 
w spektaklu Rosnę).

15 października
Warsztaty plastyczne: zabawa z zagadkową 
cieczą nieniutonowską i kolorowym gejzerem, 
eksperymentowanie z kolorami, fakturami, 
zapachami i dźwiękiem. 

20 października
Po dłuższej przerwie i pracach technicznych 
została uruchomiona nowa, piękna strona 
internetowa Pleciugi.

21 października
Ostatnia w tym roku kalendarzowym prezen-
tacja spektaklu Don Juan, czyli...

25 października
W Pleciudze odbyła się konferencja praso-
wa poświęcona prapremierze spektaklu dla 
dorosłych – Disco macabre. W spotkaniu 
z prasą udział wzięli: reżyser i choreograf 
Arkadiusz Buszko, kompozytor Tomasz 
Lewandowski, aktorzy – Paulina Lenart 
i Dariusz Kamiński, a także Zbigniew Nieci-
kowski, dyrektor naczelny i artystyczny Ple-
ciugi, oraz Anna Garlicka, zastępca dyrekto-
ra. Konferencję prowadziła Barbara Popiel, 
sekretarz literacki teatru.

29 października
W Pleciudze odbył się XII Kiermasz Książ-
ki Przeczytanej, organizowany przez portal 
SzczecinCzyta.pl, Szczecin dla Dzieci.pl 
i Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. Mi-
łośnicy książek mogli wspólnie poszukiwać 
interesujących tytułów dla siebie i bliskich.

29 października
Warsztaty plastyczno-czytelnicze: tworzenie 
techniką frotażu prac przedstawiających kun-
delki oraz spotkanie z wierszami Ryszarda 
Marka Grońskiego Po co właściwie trzymać 
psa, czytanymi przez Grażynę Wojtczak.

KRONIKA TEATRU LALEK „PLECIUGA”  
wrzesień – grudzień 2016

4 listopada
Do drugiego etapu plebiscytu Bursztynowy 
Pierścień przeszły dwa spektakle Pleciugi: Nie 
dość blada królewna i Rosnę. To one walczą ze 
spektaklami z innych teatrów o Bursztynowy 
Pierścień w kategorii „najlepszy spektakl se-
zonu”. O Bursztynowy Pierścień w kategorii 
„najlepszy aktor / najlepsza aktorka sezonu” 
walczą z kolei Katarzyna Klimek (za rolę 
królowej Tamiry w spektaklu Nie dość blada 
królewna) oraz Krzysztof Tarasiuk (za rolę 
Aniołka w spektaklu Rosnę).

4 listopada
Prapremiera spektaklu Disco macabre Pio-
tra Rowickiego. Reżyseria i choreografia: 
Arkadiusz Buszko. Scenografia: Agnieszka 
Miluniec, Maciej Osmycki. Muzyka, aranżacja 
utworów i przygotowanie wokalne: Tomasz 
Lewandowski. Multimedia: Pani Pawlosky. 
Asystent reżysera: Paulina Lenart. Występu-
ją: Rafał Hajdukiewicz, Dariusz Kamiński, 
Katarzyna Klimek, Paulina Lenart, Marta Łą-
giewka, Maciej Sikorski z udziałem zespołu 
muzycznego pod kierownictwem Tomasza 
Lewandowskiego: Tomasz Lewandowski – 
piano; Paweł Grzesiuk – gitara basowa; Filip 
Świeży – gitara elektryczna; Grzegorz Majtas 
– perkusja.

12 listopada
Warsztaty plastyczno-czytelnicze: zabawa 
z jesiennymi liśćmi, tworzenie liściasto-fli-
zelinowej kompozycji, spotkanie z książką 
czytaną przez Grażynę Wojtczak.

3 grudnia
Prapremiera spektaklu Świąteczna sałatka 
Marty Guśniowskiej. Reżyseria i opracowa-
nie scenograficzne: Zbigniew Niecikowski. 
Muzyka: Jacek Wierzchowski. Występują: 
Mariola Fajak-Słomińska, Rafał Hajdukie-
wicz, Danuta Kamińska, Dariusz Kamiński, 
Katarzyna Klimek, Mirosław Kucharski, Pau-
lina Lenart, Marta Łągiewka, Grażyna Nie-
ciecka-Puchalik, Edyta Niewińska-Van der 
Moeren, Maciej Sikorski, Janusz Słomiński, 
Krzysztof Tarasiuk, Zbigniew Wilczyński, 
Przemek Żychowski.
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| fot. Piotr Nykowski

Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji plebiscytu 
Bursztynowy Pierścień wśród nominowanych do nagrody 
znaleźli się także aktorzy Teatru Lalek „Pleciuga”: Krzysztof 
Tarasiuk za rolę Aniołka w spektaklu Rosnę oraz Katarzyna 
Klimek za rolę Tamiry w Nie dość bladej królewnie. Poza tym 
widzowie mogli głosować na wybrane spektakle Pleciugi: 
Tygrysek i kapitan Morgan, Rosnę, Kraina Śpiochów, Porusze-
nie, Balbaryk i Złota Piosenka oraz Nie dość blada królewna. 
Zwycięzców plebiscytu tradycyjnie wybiorą czytelnicy „Ku-
riera Szczecińskiego” oraz widzowie zachodniopomorskich 
teatrów. 
W tym roku wprowadzono duże zmiany w regulaminie przy-
znawania nagrody. Zlikwidowano etap nominacji. Wyboru 
najlepszego spektaklu, spośród wszystkich premier, dokonują 
sami czytelnicy oraz widzowie. Podobnie jest z wyborem 
aktora sezonu – jednak w tym przypadku kapituła konkursu 
zawęziła listę propozycji do 20 nazwisk. Ponadto od tego roku 
do grona pretendentów dołączył Teatr Nie Ma. 
Kapituła konkursu składa się z dziennikarzy i krytyków te-
atralnych, należą do niej:
Małgorzata Frymus – Polskie Radio Szczecin 
Piotr Michałowski – Uniwersytet Szczeciński 
Daniel Źródlewski – „Prestiż. Magazyn Szczeciński” oraz 
Muzeum Narodowe w Szczecinie
troje przedstawicieli „Kuriera” – Monika Gapińska, Katarzyna 
Stróżyk i Bogdan Twardochleb. 
Jury poza werdyktem widzów przyzna równolegle dwa Bursz-
tynowe Pierścienie dla najlepszego spektaklu i aktora. Podczas 
finałowej gali zostaną wręczone dwie inne nagrody: Srebrna 
Ostroga dla najbardziej obiecującej młodej osobowości na 
zachodniopomorskiej scenie oraz Oko Recenzenta za naj-
ciekawsze dokonania artystyczne.
Gala finałowa tegorocznych Bursztynów odbędzie się 5 grud-
nia w Operze na Zamku.

jj

Bursztynowy Pierścień 
po raz kolejny
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Wrocław pełen jest krasnali, o tym wiedzą wszyscy, ale kto 
mógł przypuszczać, że małe ludki rozpierzchną się po Polsce. 
W Pleciudze w pewien listopadowy dzień pojawił się taki 
właśnie wyjątkowy gość – krasnal Życzliwek, jeden z naj-
popularniejszych wrocławskich krasnali. Życzliwek – jak 
samo imię wskazuje – promuje ideę życzliwości. Do Szcze-
cina przybył w ramach projektu Koalicja Miast (część 
programu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016). 
Krasnala powitał bardzo serdecznie dyrektor naczelny i ar-
tystyczny Teatru Lalek „Pleciuga” Zbigniew Niecikowski. 
Chwilowo Życzliwek poznaje nowe otoczenie, ale już niedługo 
wybierze sobie miejsce, w którym zamieszka na stałe. Gdy 
przyjdziecie do Pleciugi, będziecie się mogli z nim przywitać!
Pamiętajcie – Życzliwek, czyli bądźmy dla siebie życzliwi!

Życzliwek w Pleciudze!

| fot. Malina Majewska
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Marta Guśniowska

reżyseria i opracowanie scenograficzne: Zbigniew Niecikowski
muzyka: Jacek Wierzchowski 
inspicjent: Marzena Heropolitańska 

prapremiera: 3 grudnia 2016

występują: 
Mariola Fajak-Słomińska
Rafał Hajdukiewicz
Danuta Kamińska
Dariusz Kamiński 
Mirosław Kucharski 
Paulina Lenart
Marta Łągiewka 
Grażyna Nieciecka-Puchalik
Edyta Niewińska-Van der Moeren 
Maciej Sikorski 
Janusz Słomiński
Krzysztof Tarasiuk
Zbigniew Wilczyński
Przemek Żychowski
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– Czy nie lepiej, żeby Marchewka mówiła w moją stronę? – 
pyta Danka.
– Nie wiem, nie wiem, to może spróbujcie – odpowiada re-
żyser spektaklu Świąteczna sałatka.
Na scenie pojawia się aktor Mirek. Zaczyna animować Bał-
wana. Jego zimowy zielony golf idealnie komponuje się ze 
stanowiącymi tło choinkami. Bałwan zaczyna ruszać ręką, 
głową.  Wygląda dziwnie. Nie ma nosa, nie ma oczu, nie ma 
guzików. Domyślam się, że to się zmieni w trakcie spektaklu. 
Bałwan wchodzi w dialog z Marchewką, którą animuje Marta. 
– Dobrze, dobrze – woła reżyser. – Stań koło ławki, tak żebyś 
sobie nie zasłaniała. 
Bałwan prosi Marchewkę o nos. Na scenę wbiega Krzysztof 
i Maciej. Wyglądają zabawnie w czarnych beretach z antenka-
mi. Mają ze sobą węglarkę i nałożone na ręce lalki, przypomi-
nające żarzące się węgielki. No tak. Panowie grają pojedyncze 
węgle, którymi palimy w piecu. Te Węgielki są wyjątkowo 
radosne i roztrzepane. 
Scena, w której Marchew staje się nosem Bałwana, wymaga 
dopracowania. Aktorzy powtarzają ją kilkakrotnie. Starają się 
zapamiętać role. Inspicjentka jeszcze im podpowiada. Stara-
ją się nie wchodzić sobie w kwestie. Zadanie nie jest łatwe, 
zwłaszcza dla Bałwana, bo Węgielki mówią dużo i szybko. 
Taka ich rola i takie mają charaktery.
Po kilku powtórkach udaje się: Bałwan zyskuje nos – Mar-
chewka siada szczęśliwa na ławce. 

Aktorzy: Darek, Danka, Grażyna, którzy nie grają w tej scenie, 
obserwują próbę i kolegów z widowni, co jakiś czas wybuchają 
śmiechem.
– Krzysiu, ty nie przelatuj tak informacji o tych dwóch tonach, 
to ważne, a ja prawie tego nie usłyszałam – mówi Danka do 
Krzysztofa grającego Węgielka. 
– Brawo, Maciuś – woła z widowni Janusz rozbawiony grą 
Maćka w roli Węgielka. 
– Marta, jak odchodzisz, to nie idź w tę stronę, zobacz, tu 
jest fajne światło. Stań za ławką i tu bardzo ładnie cię widać 
– mówi reżyser. 
– Tak dawno cię nie widziałam, że czuję, że muszę się do 
ciebie przytulić – mówi do mnie Edyta i przytula serdecznie. 

Aktorom Teatru Lalek „Pleciuga” nie jest trudno stworzyć na 
scenie rodzinną atmosferę. Taka panuje tu w czasie prób, gdy 
jest także bardzo dużo pracy, także w czasie przerw, gdy moż-
na wypić gorącą herbatę i chwilę porozmawiać. Na tej próbie 
poczułam, że nadchodzą święta i że są to święta rodzinne. 
To samo poczują dzieci, które przyjdą na to zimowe przed-
stawienie. 
Chciałam, w tajemnicy przed aktorami, pokazać Wam, Dro-
dzy Widzowie Pleciugi, że nie tylko grane dla Was, pełne 
świateł i muzyki spektakle są piękne. W Pleciudze, z tymi 
ludźmi, z tym zespołem pięknie jest zawsze. 

Violina Janiszewska – redaktor naczelna „Gabita”

Na próbie 
spektaklu zimowego

| strona 7 – Scena zbiorowa, próba spektaklu „Świąteczna sałatka”
  fot. Piotr Nykowski

| Krzysztof Tarasiuk, Marta Łągiewka, Maciej Sikorski
  Mirosław Kucharski, Marta Łągiewka 
  próba spektaklu „Świąteczna sałatka”
  fot. Piotr Nykowski
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Ktoś musi w Wigilię 
wyjść po mleko
Wigilia kojarzy mi się przede wszystkim ze spotkaniami 
w ogromnym, szerokim gronie rodzinnym. Tak się działo 
i w czasach mojego dzieciństwa, i dzisiaj. Moja mama jest już 
wiekową osobą. Nie powinna podróżować, zwłaszcza zimą, więc 
wszyscy zjeżdżamy do mojej siostry, u której mama mieszka. Tam 
spotykamy się przy choince wielką grupą i co najważniejsze – jest 
dużo dzieci. Dzieci są niezbędne, bo to one się cieszą najbardziej 
i wierzą w Mikołaja. A Mikołaj przychodzi tak, że zwykle ktoś 
musi wyjść, bo nagle zabrakło mleka, po czym wchodzi właśnie 
Święty Mikołaj i pyta, czy są tu grzeczne dzieci. Okazuje się, że 
wszystkie są grzeczne i wszystkie zasłużyły na prezenty. Siadamy 
też zawsze wokół choinki i śpiewamy kolędy. Jest nas około 18–20 
osób, wiele dzieci, a prezenty nie mieszczą się pod choinką. 

Mariola Fajak-Słomińska

Świąteczne rozczarowanie
Moje święta to święta bardzo rodzinne. Tylko że dzisiaj już nie wierzymy tak jak 
kiedyś w Świętego Mikołaja. Przypominam sobie ten moment, kiedy zdemasko-
wałem moją babcię, która się przebierała za Świętego Mikołaja, i to był dramat. Nie 
pamiętam ile miałem lat, ale byłem dość dużym chłopczykiem. Ten zawód pamiętam 
do dzisiaj, rozczarowanie, że Świętego Mikołaja już nie ma. Przeżyłem to strasznie. 

Janusz Słomiński

| Mariola Fajak-Słomińska fot. Piotr Nykowski
  Mariola Fajak-Słomińska, Paulina Lenart, Janusz Słomiński, fot. Piotr Nykowski
  Krzysztof Tarasiuk i Maciej Sikorski, fot. Violina Janiszewska
  próba spektaklu „Świąteczna sałatka”
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Święto świąt i radość radości 
Moje święta obchodzone są według kalendarza juliańskiego. Te święta, jak co roku od początku 
historii Kościoła prawosławnego, będą obchodzone od 6 stycznia. Trwają trzy dni. 
Święta zawsze kojarzą mi się z domem moich dziadków nad Bugiem i były one zawsze tradycyjne. 
Zaczynały się od tego, że babcia myła się w misce, w której wcześniej mył się dziadek. Później 
dziadek wychodził i winszował wszystkim świąt. Kiedy wracał, my, cała rodzina, już na niego 
czekaliśmy z przygotowanymi potrawami. Nie pamiętam, czy było potraw dwanaście, to nie było 
ważne. Ważne było to, że dziadek wchodził do domu, w sieni zdejmował czapkę, przychodził ze 
snopem żyta, który wstawiał w róg, i mówił: „Winszuję wszystkim z nadchodzącymi świętami”. 
Dopiero wtedy wszyscy mogli usiąść i zacząć Wigilię. Rozpoczynaliśmy ją nie od opłatka, ale 
od prosfory. To chleb kwaśny, który jest odpowiednikiem opłatka, ale nie jest przaśny. Wigilia 
zaczyna się w tym momencie, kiedy głowa domu łamie prosforę pomiędzy biesiadników. Pa-
miętam ostatnie święta, które były bardzo ważne, bo mój dziadek, który jawił mi się jako silny 
i mocny mężczyzna i nigdy nie okazywał emocji, w te ostatnie święta płakał przy wigilijnym 
stole. Bardzo mnie to dziwiło. Dziadek kilka miesięcy później zmarł i zrozumiałem, że to było 
pożegnanie, on wiedział, że to była jego ostatnia Wigilia. On się nie bał śmierci, płakał, bo było 
mu przykro rozstawać się z najbliższymi. Mówię o dziadku, bo święta kojarzą mi się z nim.

Krzysztof Tarasiuk

Pączki z makiem
Moje święta będą takie, jak od wielu lat. Jestem z Mazur, Bar-
bara jest z Podlasia. Święta będziemy spędzać w obydwóch tych 
miejscach. Jesteśmy tam gośćmi, ale intensywnie włączamy się 
w przygotowania potraw wigilijnych. Staramy się też przygoto-
wywać, jak to robiła babcia Barbary, pączki z makiem. Lubię piec, 
gotować i od wielu, wielu lat piekę takie właśnie pączki. To jest 
ostatnie danie wieczoru, danie na deser. Na Wschodzie też obo-
wiązkowa jest kutia. Staramy się te zwyczaje ze Wschodu zachować 
także tutaj i do dzisiaj.

Zbigniew Niecikowski

| Próba spektaklu „Świąteczna sałatka”
  scena zbiorowa
  fot. Piotr Nykowski

Specjalne podziękowania
dla firmy Netto
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Piotr Rowicki

reżyseria i choreografia: Arkadiusz Buszko
scenografia: Agnieszka Miluniec, Maciej Osmycki
muzyka, aranżacja utworów i przygotowanie wokalne: Tomasz Lewandowski
multimedia: Pani Pawlosky

występują:
Rafał Hajdukiewicz – Sławek / dusza Sławka
Dariusz Kamiński – DJ Charon / policjant / duch Johnny’ego
Katarzyna Klimek – Ella / dusza Elli
Paulina Lenart – Dziewczyna II The Cerbers / lalka osiemnastka
Marta Łągiewka – Dziewczyna I The Cerbers / lalka osiemnastka
Maciej Sikorski – Jaro / dusza Jara

z udziałem zespołu muzycznego 
pod kierownictwem 
Tomasza Lewandowskiego
Tomasz Lewandowski – piano
Paweł Grzesiuk – gitara basowa
Filip Świeży – gitara elektryczna
Grzegorz Majtas – perkusja

asystent reżysera: Paulina Lenart
inspicjent: Marzena Heropolitańska

prapremiera: 4 listopada 2016

piosenki zaprezentowane w nowych aranżacjach:
Żono moja, tekst: Darko Damian, z repertuaru zespołu Masters
Życie to są chwile, tekst: Zenon Martyniuk, z repertuaru zespołu Akcent
Hej, czy ty wiesz, tekst: Mariusz Winnicki, z repertuaru zespołu Classic
Cyganeczka Zosia, tekst: Vasyl Schmidt, z repertuaru zespołu Cliver
Wszyscy Polacy, tekst: Sławomir Świerzyński, z repertuaru zespołu Bayer Full
Daj mi tę noc, tekst: Andrzej Sobczak, z repertuaru zespołu Bolter
Weselny klimat, tekst: Ada Krawczyk
Bara-bara, tekst: Bogdan Borowski, z repertuaru zespołu Milano
Ale, ale, Aleksandra, tekst: Katarzyna Pawłowska, z repertuaru zespołu Andre
Biały miś, tekst: Jan Tarka, Wiesław Chrzanowski, z repertuaru zespołu Bayer Full 
Jesteś szalona, tekst: Janusz Konopka, z repertuaru zespołu Boys
Przez twe oczy zielone, z repertuaru zespołu Akcent
Cztery osiemnastki, tekst: Tomasz Niecik i Tomasz Sidoruk
Wolność, tekst: Marcin Miller, z repertuaru zespołu Boys
Bierz, co chcesz, tekst: Tomasz Samborski, z repertuaru Shazzy
Jej czarne oczy, tekst: Ivan Komarenko i Michał Szymański, 
z repertuaru zespołu Ivan i Delfin
Ona tańczy dla mnie, tekst: Radosław Liszewski, z repertuaru zespołu Weekend

Disco macabre
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Disco polo to już nie rodzaj muzyki, a zjawisko społeczne. 
Czy robiąc spektakl Disco macabre, chciał Pan podnieść 
banalne teksty discopolowych piosenek do rangi poezji? 
Czy taka była intencja? 
W trakcie oglądania dzisiejszego przedstawienia na scenie 
Pleciugi odkryłem w niektórych tekstach discopolowych coś 
jakby głębię. Ogromne znaczenie ma jednak nowa aranża-
cja, nowe wykonanie. Powstaje coś więcej aniżeli banalna 
piosenka. Dobry aranż – i te teksty przynajmniej częściowo 
potrafią się obronić. Intencja była taka, by połączyć dwa 
światy, kiczowaty muzyki disco polo ze światem makabry, 
śmierci, czegoś ciemnego i mrocznego. Mam nadzieję, że 
to się udało.

Kto wpadł na pomysł takiego spektaklu?
Idea zrodziła się w głowie Arka Buszko. W pierwszej chwili, 
kiedy Arek podzielił się ze mną swoim pomysłem, wybuch-
nąłem śmiechem. Jednak z doświadczenia wiem, że takie kar-
kołomne połączenia, teatr i disco polo, mogą dać zaskakująco 
dobre efekty. Zgodził się też na realizację spektaklu dyrektor 
Zbigniew Niecikowski. Sądząc po dzisiejszej reakcji widzów, 
można powiedzieć, że efekt został osiągnięty. Moim zadaniem 
było połączyć wybrane przez reżysera i kompozytora teksty 
piosenek w jedną, spójną i logiczną całość. Opowiedzieć hi-
storie oparte na konkretnych utworach i konkretnej liczbie 
aktorów. To, że w spektaklu bohaterami są muzycy zespołu 
disco polo One Takt, to, że przenoszą się ze świata żywych 
w krainę umarłych, jest moim pomysłem. No a w 80 procen-
tach na efekt końcowy wpływa muzyka i aranżacje. 

Rozumiem, że chcieliście nie tyle krytykować, ile zmierzyć 
się z tym zjawiskiem, jakim jest muzyka i świat disco polo, 
bo to przecież także moda, styl bycia, charakterystyczny 
język.
Trudno byłoby mnie i Arka Buszko podejrzewać o to, że 
jesteśmy fanami disco polo. Przyznam jednak, że dzisiaj, 
podczas premiery, pojawiło się coś więcej niż tylko łatwa 
rozrywka. Były momenty, że miałem dreszcze i wrażenie, że 
na scenie dzieje się coś nowego, coś ciekawego, na przykład 
aranżacja Białego misia w formie czarnego bluesa.

Jak pracowało się z aktorami teatru lalek?
Pisząc tekst, nie widziałem zespołu, nie znałem wcześniej 

Dwa światy 
Rozmowa tuż po premierze z Piotrem Rowickim, autorem scenariusza „Disco macabre”

| strona 11 – Paulina Lenart, Marta Łągiewka 
  próba spektaklu „Disco macabre”
  fot. Piotr Nykowski

| Maciej Sikorski, Paulina Lenart 
  próba spektaklu „Disco macabre”
  fot. Piotr Nykowski
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aktorów, nie wiedziałem, jakimi możliwościami dysponują. 
Teraz, gdy po raz pierwszy zobaczyłem spektakl, jestem 
naprawdę bardzo mile zaskoczony. To bardzo energetyczna 
ekipa. Widać też w tym dużą pracę Arka Buszko i oczy-
wiście całą pracę muzyczną, świetne aranżacje Tomasza 
Lewandowskiego. 

Jak Pan ocenia tę realizację świeżo po prapremierze?
Jestem nieobiektywny. Spokojnie poczekajmy na recenzje, 
chociaż dla mnie najważniejszy jest odbiór widzów. A po 
dzisiejszej reakcji publiczności jestem przekonany, że wi-
dzowie będą chętnie na ten spektakl przychodzić. 

Rozmawiał Janusz Janiszewski

Piotr Rowicki – prozaik, dramaturg, autor kryminałów 
i powieści, książek dla dzieci i młodzieży oraz utworów 
dramatycznych (między innymi: „Przylgnięcie”, „Mykwa”,  
„Chłopiec malowany”, „I będą święta”, „Niewierni”, „Tato nie 
wraca”), laureat konkursów dramaturgicznych.

| Paulina Lenart, Dariusz Kamiński, Marta Łągiewka 
  próba spektaklu „Disco macabre”
  fot. Piotr Nykowski
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Arku, czy ty nie jesteś aby za bardzo szalonym człowie-
kiem? W teatrze robisz wszystko, co tylko można. Jesteś 
aktorem, choreografem, szkolisz młodzież, zajmowałeś 
się przez wiele lat festiwalem Kontrapunkt, a teraz roz-
mawiam z reżyserem spektaklu w Pleciudze! 
Wiesz, chyba zawsze tak było, że imałem się różnych zajęć 
w teatrze i nie tylko, może jestem trochę takim „człowiekiem 
renesansu”. Ja nie wzbraniałem się nigdy od robienia czegoś 
nowego, zawsze traktowałem swój zawód i też postrzegałem 
siebie samego jako takie swoiste... laboratorium. Interesuje 
mnie wyzwanie, taki po prostu jestem i staram się tę orkie-
strowość w sobie wciąż podtrzymywać.

Z Arkadiuszem Buszko, reżyserem spektaklu  „Disco macabre” w Teatrze Lalek „Pleciuga”, 
rozmawia Janusz Janiszewski

Moim gniazdem 
jest Szczecin

repertuar

| fot. Piotr Nykowski
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Dlaczego?
Daje mi to jako aktorowi pewną pozycję, pewną rolę do ode-
grania w życiu, mnie samemu daje poczucie aktywności. Jeżeli 
mam taką potrzebę, żeby coś zrobić, to po prostu to robię. 
Przy moim ADHD (śmiech) chyba nie mogę inaczej i nie 
wiem, czy to się czasem u mnie nie pogłębia (śmiech). Ze-
non Butkiewicz kiedyś mi powiedział: „Arku, przejdzie ci to 
kiedyś, przejdzie, tak koło 45 roku życia, to już będzie tak, 
że wieczorami przed telewizorem będziesz przysypiał i...” Ale 
nie! Widzę, że to się nie sprawdza. Ja lubię żyć „szybko i dużo”, 
i emocjonująco. Nie zasypiam przy telewizorze, budzę się 
o szóstej nad ranem. Nocy także staram się nie zmarno-
wać, bo wtedy wszystko się uspokaja i zaczynają się czary... 
W nocy mogę pracować choćby do świtu (śmiech). 

Od kiedy jesteś reżyserem?
Parę rzeczy już wyreżyserowałem. W Pleciudze od wielu lat 
jestem choreografem. Jeśli chodzi o Disco macabre, to wraz 
z Piotrem Rowickim zaproponowałem realizację tego spek-
taklu dyrektorowi Niecikowskiemu. Początkowo pomysł go 
zdziwił, szybko jednak dał się przekonać do tego, by z takim 
zjawiskiem, jakim jest disco polo, zmierzyć się całkiem na 
poważnie. Umówiliśmy się z Tomkiem Lewandowskim – 
autorem nowych aranżacji przebojów discopolowych – że ja 
wymyślę „story”, ogólną historię, a z Piotrkiem Rowickim, że 
on to po swojemu rozwinie i skleci w spójną całość.

A jak ci się pracowało z aktorami Pleciugi?
Ekipa Pleciugi jest rewelacyjna, znamy się od lat – jak łyse 
konie. Dlatego po prostu rozumiemy się bez słów. Z nimi 
praca jest też zawsze niesamowitą zabawą.

Co daje taką energię? Bo jesteś niezwykle energetyczną 
postacią. Nie stoisz w miejscu.
Praca. Krótko mówiąc, to praca mnie nakręca! Jeśli chodzi 
o sztukę, czy w ogóle tworzenie, ja (łącznie ze szkołą aktor-
ską) jestem już trzydzieści lat na scenie. Moim gniazdem jest 
Szczecin, mam tu wspaniałą rodzinę, mam tu wspaniałych 
przyjaciół. Jest mi dobrze tu, gdzie jestem. Czy można chcieć 
więcej?

Arkadiusz Buszko – absolwent Wydziału Aktorskiego Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej  w Krakowie, filia we 
Wrocławiu. Aktor, reżyser, choreograf. Od 1990 roku pracuje 
w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. W latach 2006–2015 
był członkiem komisji artystycznej Przeglądu Teatrów Małych 
Form KONTRAPUNKT. Współpracuje ze scenami teatralnymi  
w całej Polsce, prowadzi także warsztaty teatralne oraz Szcze-
ciński Teatr Pantomimy.

repertuar
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| Paulina Lenart, Dariusz Kamiński, Marta Łągiewka 
  próba spektaklu „Disco macabre”
  fot. Piotr Nykowski
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Nie widziałam Cię wcześniej w Pleciudze.
I pewnie nie byłoby mnie tutaj, gdybym nie spotkał w No-
wogardzie, na festiwalu filmowym Lato z Muzami, Arka 
Buszko. Prowadziłem tam zajęcia muzyczne. Rozmawialiśmy 
o tym, że dobrze byłoby coś razem zrobić. To mój teatralny 
debiut w roli aranżera, kompozytora. 
Zawsze ciągnęło mnie do teatru. Małą próbkę tego wy-
darzenia, spektaklu z muzyką disco polo w nieco innym 
wydaniu, przetestowałem w Pyrzyckim Domu Kultury, 
gdzie pracuję. Nagrałem trzy czy cztery utwory, ich nowe 
aranżacje i wysłałem je Arkowi. W odpowiedzi usłyszałem: 
genialne – robimy!
Powoli, powoli. Arek rozkręcał mnie jako aranżera, cały 
czas mówił, byśmy unosili się pięć centymetrów nad zie-
mią. Sugerował, by coś było bardziej diaboliczne, bardziej 
liryczne, bardziej mroczne. 
Zaczęła się dość trudna praca. Dla mnie zupełnie nowe 
doświadczenie. Praca z aktorami, ponieważ chciałem też 
poznać ich wrażliwość, dowiedzieć się, jakie mają upodo-
bania muzyczne, w jakich utworach czują się najlepiej i jak 
to komponuje się z wizją reżysera. Próby, próby – i dzisiaj 
widzieliśmy efekt.

Skoro to debiut, to czym zajmowałeś się do tej pory?
Od dawna pracuję w domach kultury jako instruktor muzy-
ki. Tworzę zespoły, pracuję z muzykami. Także w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Dąbiu miałem kilka zespołów i tam się 
pojawiły te osoby, które zagrały dzisiaj ze mną w spektaklu 
Disco macabre: na gitarze basowej Paweł Grzesiuk, na gita-
rze elektrycznej Filip Świeży i na perkusji Grzegorz Majtas. 

Co było najtrudniejsze? 
Dla mnie najtrudniejsze było zmierzenie się z tematem di-
sco polo tak, by ta muzyka wkomponowała się w spektakl 
teatralny. Nie chciałem ani ośmieszyć disco polo, ani tego 
krytykować, ani infantylizować spektaklu. Szukałem spo-
sobu, jak pokazać te utwory, by zmieściły się w sztuce, by 
pasowały do wydarzenia, jakim jest spektakl. Chciałem, 

Pięć centymetrów 
nad ziemią
Z Tomaszem Lewandowskim, odpowiedzialnym za aranżacje muzyczne i przygotowanie 
strony wokalnej w spektaklu „Disco macabre”, rozmawia Violina Janiszewska

| Katarzyna Klimek, Maciej Sikorski, Rafał Hajdukiewicz, Marta Łągiewka
  próba spektaklu „Disco macabre”
  fot. Piotr Nykowski
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by to wszystko było wiarygodne. Starałem się zróżnicować 
muzycznie spektakl. Rzucałem kolorami. Pojawił się folk, 
pojawiło się etno, pojawiła się opera i rap time, i oczywiście 
klasyczny rock. 

Jesteś zadowolony? 
Czy jestem zadowolony? Oczywiście nie jestem. Wiele rzeczy 
bym jeszcze pozmieniał, wiele poprawił. Muzyk zadowolony 
to muzyk skończony. Ale chciałbym dodać jedną ważną 
rzecz. Bardzo dużo nauczyłem się od Arka Buszko. Jest fe-
nomenalny w każdym calu. Dzwonił do mnie po próbach. 
Wszystko na gorąco omawialiśmy. Niesamowicie mnie 
spinał. Niesamowicie motywował. Jest to człowiek, który 
wprowadzał lekką, ale jakże twórczą atmosferę. 
Dzisiaj czuję się szczęściarzem, że udało mi się współpra-
cować z taką grupą ludzi, z takimi aktorami, takim drama-
turgiem, takim reżyserem, z całym niezwykłym zespołem. 
Nauczyłem się bardzo dużo. Spałem po dwie–trzy godziny, 
ale byłem zadowolony, że rozwijam się twórczo, że powstają 
nowe rzeczy, nowe aranżacje i wszystko to w teatrze, przy 
pracy nad spektaklem. Tak, dzisiaj czuję, że jestem szczę-
ściarzem. 

Tomasz Lewandowski – absolwent Katedry Edukacji Arty-
stycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Szczeciń-
skim, studiował również na Wydziale Jazzu i Muzyki Estrado-
wej Akademii Muzycznej w Katowicach. Współpracował m.in. 
z zespołem Republika, z Piotrem Bukartykiem i Olgą Bończyk. 
Zrealizował wiele przedsięwzięć artystycznych, wykładał tak-
że na Akademii Sztuki w Szczecinie. Obecnie jest dyrektorem 
Pyrzyckiego Domu Kultury.

| Sceny zbiorowe, próba spektaklu „Disco macabre”
  fot. Piotr Nykowski
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| Rafał Hajdukiewicz
  Marta Łągiewka, próba spektaklu „Disco macabre”
  fot. Piotr Nykowski
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W tym sezonie Pleciuga powróciła do premier belferskich. 
W sobotę 8 października zaprosiliśmy nauczycieli i peda-
gogów na wyjątkowe spotkanie artystyczne i pedagogiczne 
z Nie dość bladą królewną.
Między godziną 10 a 14 odbyły się warsztaty „Chodząca do-
skonałość” dla nauczycieli klas 1–3 i 4–6 szkoły podstawowej 
oraz dla nauczycieli gimnazjum. Warsztaty te poprowadziła 
Justyna Czarnota, pedagog teatru, kierownik Działu Pedago-
giki Teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszew-
skiego w Warszawie oraz członek Stowarzyszenia Pedagogów 
Teatru. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty poświad-
czające udział w warsztatach.
O godzinie 17 zaprezentowaliśmy Nie dość bladą królewnę 
w reżyserii Ewy Piotrowskiej. Tego dnia głównymi odbiorcami 
spektaklu byli nauczyciele, choć oczywiście wśród widzów nie 
zabrakło także dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy również 
chcieli (niekiedy po raz kolejny) obejrzeć ten spektakl.
Po przedstawieniu zaprosiliśmy wszystkich zainteresowa-
nych na spotkanie z artystami i pedagogami. Ewa Piotrowska 
(dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Baj w Warszawie, 
reżyser Nie dość bladej królewny) oraz Paulina Lenart (kró-
lewna Miranda) i Rafał Hajdukiewicz (redaktor Pudelek) 
opowiedzieli o pracy nad spektaklem, o inspiracjach i o sy-
gnałach, jakie otrzymują od widzów. Justyna Czarnota podjęła 
temat traktowania spektaklu jako narzędzia edukacyjnego 
i pedagogicznego w szkole w kontekście pedagogiki teatralnej. 
Następnie zaprezentowano najnowszy zeszyt metodyczny 
z serii „Kocham Teatr” – numer 47, poświęcony spektaklowi 
Nie dość blada królewna, do którego scenariusze lekcji przygo-

Królewska 
premiera belferska

towały: Agata Kunert (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
w SP nr 10 w Szczecinie), Małgorzata Roszak (nauczycielka 
języka polskiego w SP nr 48 w Szczecinie, przewodnicząca 
szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polo-
nistów), Iwona Skiba (nauczycielka kształcenia zintegrowa-
nego z językiem angielskim w SP nr 61 w Szczecinie), Ewa 
Szpakowska (nauczycielka nauczania początkowego w SP 
nr 10 w Szczecinie) i Anna Szuflińska (nauczycielka języka 
polskiego w Gimnazjum nr 7 w Szczecinie). Małgorzata Ro-
szak i Ewa Szpakowska podzieliły się swoimi doświadczeniami 
z wieloletniej współpracy przy tworzeniu kolejnych nume-
rów zeszytów metodycznych, a także zdradziły, w jaki spo-
sób wykorzystują spektakle teatralne w pracy dydaktycznej. 
Spotkanie poprowadziła Barbara Popiel (sekretarz literacki 
Teatru Lalek „Pleciuga”).
Publiczność chętnie włączyła się do dyskusji – padło wiele py-
tań i uwag skierowanych do artystów i pedagogów, widzowie 
(nawet ci najmłodsi) opowiadali o własnych wrażeniach z róż-
nych spektakli, oglądanych nie tylko w Pleciudze. Dyskusja, 
która się wywiązała, po części oficjalnej przeniosła się jeszcze 
w kuluary, gdzie kończyliśmy wymieniać się przemyśleniami.
Po pierwszej w tym sezonie premierze belferskiej nasuwają 
się dwa wnioski: 1) powrót do premier belferskich był dosko-
nałą decyzją, a taki typ spotkań jest zdecydowanie potrzebny; 
2) zarówno Pleciuga, jak i widzowie z niecierpliwością czekają 
na kolejną premierę (nie tylko) dla nauczycieli. Na szczęście 
już w styczniu czekają na nas Czarodzieje!

Barbara Popiel

| fot. Krzysztof Kobielski
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Gdzie mieścił się pierwszy teatr lalkowy w Szczecinie? W ile 
kolejnych miejsc ten teatr się przenosił i gdzie się one znaj-
dowały? Jakie są jeszcze teatry w naszym mieście? Na jakim 
placu znajduje się Teatr Lalek „Pleciuga”? 
„Spacerownik teatralny” został zainicjowany w 2015 roku 
przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie podczas obchodów 250-lecia Teatru Publicznego 
w Polsce. 
W Szczecinie odbył się po raz pierwszy 9 października 2016 
roku. Mimo deszczowej pogody liczba chętnych do spacero-
wania była spora. Trasa przebiegała szlakiem dawnych siedzib 
teatru lalkowego w Szczecinie, począwszy od ulicy Tarczyń-
skiego 1, miejsca pierwszych przedstawień, skończywszy 
na placu Teatralnym, gdzie znajduje się najnowsza siedziba 
teatru. Scenariusz spaceru został opracowany tak, by dzieci 
poznały kilka ważnych fragmentów z teatralnej historii mia-
sta. Były więc zadania do rozwiązania i zagadki. Spacerowicze 
ze wszystkimi poradzili sobie znakomicie. Dobrze się bawiąc, 
dowiedzieli się wiele o losach teatru lalek w Szczecinie.

oprac. vj

Spacerownik teatralny
Dzieci zabierają dorosłych na spacer 

Organizacja spacerów – Magdalena Bogusławska

| fot. Karolina Janiszewska
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Na strychu wróżki Zapodziewanny
Odcinek 18

Ludwiczka leciała między chmurami, trzymając wróżki za 
ręce. Już nie były niewidzialne, czar minął. Dziewczynka 
myślała o dzieciach i o pustych półkach w ich pokoju.
– Przydałyby się różne nowe zabawki na tych półkach – 
myślała.
Postanowiła, że porozmawia o tym z mamą.
– Dlaczego jesteś smutna? – Zapodziewanna martwiła się 
jej nastrojem.
– Och, Zapodziewanno, myślę o mojej piłce, którą porwał 
wiatr... 
– Nareszcie ją znalazłaś! Możesz ją teraz odzyskać – Spo-
dziewanna uśmiechnęła się do Ludwiczki.
– Przecież tak długo jej szukałaś – dodała Niespodzie-
wanna.
– Odebrać moją piłkę? Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł 

– odparła zamyślona.
Wróciła do domu i od razu pobiegła do swojego po-

koju. Obejrzała półki, uginające się pod ciężarem 
bajecznie kolorowych książek i zabawek.

– Stanowczo jest ich tu zbyt wiele – powiedziała 
do siebie.

Wybrała wystrojoną lalkę, puchatego misia i kilka bogato 
ilustrowanych książek z baśniami.
– Żeby tylko mama się zgodziła – pomyślała.
Zaraz przypomniała sobie, że to nie jest jedyna sprawa do 
omówienia. I choć trochę się bała, zdecydowała, że musi 
zdobyć się na odwagę i opowiedzieć mamie o wszystkim.
– Mamo, mamo, posłuchaj! Zdarzyła mi się przykra przy-
goda. Zgubiłam piłkę, mój ulubiony prezent urodzinowy 
– wyznała jednym tchem.
– Byłam ciekawa, kiedy mi o tym opowiesz – uśmiechnęła 
się mama.
– Jak to? Mamo, zauważyłaś, że moja piłka zniknęła, i nic 
nie powiedziałaś? – Ludwiczka bardzo się zdziwiła.
– Nie chciałam dodatkowo cię martwić – westchnęła 
mama.
– Mamo, opowiem ci coś. Byłam dziś z wróżkami u jednej 
rodziny... Właściwie... trochę ich podglądałam. To napraw-
dę miła rodzina... A dzieci mają niewiele zabawek i książek. 
Mamo, czy mogłabym oddać im trochę swoich? – Ludwicz-
ka popatrzyła w oczy mamy z nadzieją...

Mariola Fajak-Słomińska
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Czerwona bombka: zaśmiej się jak najgłośniej
Niebieska bombka: zaklaszcz w ręce trzy razy
Cukierek na choinkę: trzy razy podskocz do góry
Gwiazdka: połóż się plackiem na ziemi
Prezent: przesuwasz się trzy pola do przodu
Skarpeta: dajesz zadanie swojemu koledze
Żółta bombka: cofasz się 5 pól
No już! Nie czekaj, ruszaj w pościg za saniami!

Hu, hu, ha zima nie jest zła. 
Gdy bałwanki podróżują, wszystkie dzieci się radują.
Rozpoczynamy podróż z bałwankami, niestety, Mikołaj 
spóźnił się na swoje sanie i teraz musi je dogonić. 
Rzuć kostką i pionkiem (może być zwykły guzik), podążaj 
w stronę sanek. Zaczynamy od złotego górnego kółka. 
Po drodze możesz jednak napotkać przeszkody. Kiedy twój 
pionek stanie na polu ze świątecznymi elementami, otrzy-
masz zadanie do wykonania.

Nr 3 (48) 2016
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Czym różnią się sanie Świętego Mikołaja? Ile znajdziesz róż-
nic? Przyjrzyj się raz jeszcze. Może czegoś nie zauważyłeś?

Renifery tak szybko biegły, że pogubiły swoje cienie. Pomóż im odnaleźć ten właściwy.



26

Nr 3 (48) 2016dla dzieci

No i proszę. Spektakl Czarodzie-
je zainspirował uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 54 do wykona-
nia wspaniałych plakatów. Są tak 
interesujące, że zostały wywie-
szone na szkolnej gazetce. Jak się 
Wam podobają?
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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

Zabawa i nauka przychodzą do Pleciugi!
MÓJ TEATR
SPOTKAJMY SIĘ, ŻEBY TWORZYĆ

EDUKACJA TEATRALNA
Warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne dla grup 
zorganizowanych i widzów indywidualnych.

LEKCJA TEATRALNA
Półgodzinne spotkanie z aktorem po spektaklu. 

CZYTANKI-MALOWANKI
Warsztaty czytelniczo-plastyczne, teatr cieni, warsztaty 
pięciu zmysłów i wiele innych zabaw podczas teatralnych 
podwieczorków w sobotnie popołudnia.
 
TEATR Z KLASĄ
Warsztaty dla szkół: spotkania między innymi z teatrem cieni, 
pacynką, kukłą i jawajką, tworzenie własnych lalek, warsztaty 
do spektakli.
 
CYKLICZNE WARSZTATY TEATRALNE
Cotygodniowe spotkania z teatrem od kuchni: nauka gry 
scenicznej i tworzenie spektaklu pod opieką aktora Pleciugi.

URODZINKI
Twórcze zabawy teatralne i szansa na przeżycie wyjątkowych 
urodzin w Pleciudze.

INFORMACJE I ZAPISY
Magdalena Bogusławska 
e-mail: edukacja@pleciuga.pl
Więcej informacji na stronie www.pleciuga.pl



28

Nr 3 (48) 2016

Teatr Lalek Pleciuga
pl. Teatralny 1
71-405 Szczecin

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

Słownik teatralny
Białego Królika
Foyer
Spotkałem dzisiaj dżdżownicę. Trzęsła się bidula 
z zimna, próbowała wcisnąć pod ziemię, w nadziei, 
że tam cieplej, ale ziemia była za twarda. Za twarda 
z zimna oczywiście. Wziąłem ją na jakiś puchaty 
liść i lekko na nią chuchałem. Dżdżownica trzęsła 
się jak galareta. Gdy trochę odtajała, zaczęła strasz-
liwie narzekać. Że zimno. Że mroźno. Że ciemno. 
Że nudno. Że... Że... I jeszcze wiele takich „że”. Cóż 
powiedziałem... Na wszystkie twoje „że” ja mam 
jedno „ale”! 
– O! – zdziwiła się dżdżownica. 
– A no właśnie, mam pomysł, co zrobić, żeby nie 
było nudno. 
– Tak? – dżdżownica ułożyła długie ciałko w znak 
zapytania. 
– Możemy otworzyć teatr. To znaczy założyć te-
atr... To znaczy możemy stworzyć grupę teatralną 
i możemy w niej być aktorami.
– Ale kto nas do niej zapisze? – spytała.
– Hm. Ja zapiszę ciebie. Ty zapisz mnie. I będziemy 
zapisani.
– Cudownie! – ożywiła się dżdżownica. – A kto 
będzie nas oglądał?
– Publiczność! 
– Dobra! – zawołała i dwa razy ułożyła się w sprę-
żynę zwaną sprężyną radości. 
Postanowiliśmy natychmiast poszukać miejsca na 
nasz teatr. Ja od razu wskazałem okolice starego dę-

bowego pnia, ale dżdżownica nie była zadowolona. 
– No to może tutaj – wskazałem wąwóz koło rzeki. 
– Nie, nie. Czegoś mi tu brakuje – mruczała 
dżdżownica. 
Nie wiem, czego jej brakowało, bo miejsce było 
znakomite. Była scena, były siedziska... i nawet 
gałęzie drzew układały się w piękny strop. 
– Nie, nie. Tu nie ma najważniejszego. 
Dobra. Nie wiem czego. Nie pytam. Szukam cze-
goś, czego brakuje dżdżownicy. Minęły trzy godzi-
ny. Teatru nie ma. Zmierzch zapada, a dżdżownica 
niezadowolona. Wreszcie postanowiłem odbyć 
z nią poważną rozmowę:
– Słuchaj, dżdżownico – mówię. – Czego my wła-
ściwie szukamy? Czego brakuje tym wszystkim 
miejscom, które wskazałem? 
– No jak to czego? Tego, co najważniejsze.
– Poczekaj, dżdżownico. Scena jest, siedziska są, 
nawet gałęzie nad głowami. Czego brakuje?
– Cóż... Króliku, zapamiętaj sobie: w teatrze naj-
ważniejsza jest przerwa na kawę, no może na so-
czek. A żeby spokojnie tę kawę, no może soczek, 
wypić, w teatrze musi się znajdować foyer.
– Jak to foyer? Co to jest foyer?
– To takie miejsce, w którym widzowie mogą spo-
tkać się przed spektaklem ze znajomymi albo po 
spektaklu z aktorami, i tam właśnie, w tym foyer 
(wym. fuaje), można w czasie tych rozmów wy-
pić kawę, no ewentualnie soczek. Foyer to jedno 
z ważniejszych miejsc w teatrze, Króliku.

Ściskam zębiskami
Biały Królik


