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S P I S  T R E Ś C I

Na koniec (poprzedniego)
i początek (nowego) sezonu 
artystycznego

W listopadzie 2013 roku, na jubileusz sześćdziesięciolecia 
szczecińskiej sceny lalkowej, Anna Augustynowicz z zespo-
łem realizatorów, między innymi Zbyszkiem Szymczykiem 
i Jackiem Wierzchowskim, oraz aktorami Pleciugi zrealizowała 
spektakl na podstawie „Bajek samograjek” Jana Brzechwy. Ta 
propozycja zarówno dla najmłodszych widzów Pleciugi, jak  
dorosłych, angażująca niemal cały zespół artystyczny, była 
z ogromnym sukcesem prezentowana na Małych Warszawskich 
Spotkaniach Teatralnych, a obszernie omawiana w „Gabicie” 
i innych fachowych pismach teatralnych. W maju 2015 roku 
prezentowaliśmy „Bajki” w programie konkursowym XXVII 
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu. Twórcy 
spektaklu, których wymieniłem we wstępie, zostali nagrodzeni 
przez profesjonalne jury, natomiast widownia opolska przyjęła 
bardzo, bardzo gorąco zespół aktorski – nie mniej ciepło od 
tegorocznego lata. Poznańskie Biennale Sztuki dla Dziecka 
w czerwcu było miłym skutkiem artystycznego sukcesu. Posy-
pały się kolejne zaproszenia na przeglądy, festiwale i spotkania 
do wielu ośrodków teatralnych, ale twarde i nieubłagane prawa 
rynku przyćmiły nieco radość z tych sukcesów i zamiast na 
prawdziwe tournée po kraju – rozjechaliśmy się na zasłużo-
ne wakacje. Przedstawienie pozostaje w repertuarze Pleciugi 
z nadzieją na interesujące i uzasadnione ekonomicznie spotka-
nia z widzami poza Szczecinem. Nie samym przecież teatrem 
zespół i widzowie żyją.
Przed nami prawie dwutygodniowy cykl prezentacji „Przygód 
Koziołka Matołka” w ramach ogólnopolskiego projektu „Teatr 
Polska”, do którego przedstawienie – jako jedno z dwudzie-
stu – otrzymało rekomendację komisji artystycznej, wybra-
ne spośród ponad dziewięćdziesięciu zgłoszonych. Tak więc 
w październiku i listopadzie zobaczą naszego „Koziołka” wi-
dzowie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego 
i zachodniopomorskiego.
Ten wstępniak do „Gabita” piszę w pociągu z Wałbrzycha. Nie, 
nie... nie szukałem tam złotego pociągu – chociaż bardzo by 
się w Pleciudze przydał – a wracam do Szczecina z II Festiwalu 
Małych Prapremier. Nie mieliśmy w ostatnim czasie prapremie-
ry dla małych widzów, stąd nasza nieobecność na wałbrzyskich 
spotkaniach teatralnych. Przypomnę tylko, że na pierwszą edy-
cję tego festiwalu, która odbyła się przed dwoma laty, zostaliśmy 
zaproszeni z „Zuzu i Lulu”. Niestety! Termin prezentacji zbiegł 
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się z o wiele wcześniej ustaloną premierą „Stworzeń scenicznych” 
na Scenie dla Dorosłych. I znów bardzo trudny dla dyrektora 
wybór: jechać i przełożyć premierę czy... Proszę, uwierzcie mi! 
To bardzo bolesne wybory. 
Przed nami sezon teatralny 2015/2016. Premiery, ciekawe spo-
tkania i nowe projekty w teatrze. Nowe numery „Gabita”. Wiele 
gorących emocji jesienią i zimą. Wiele ciepłych chwil spędzonych 
w TEATRZE. 
A zatem miłej lektury i do zobaczenia!

Zbigniew Niecikowski 
dyrektor naczelny i artystyczny 

Teatru Lalek „Pleciuga”      

Wałbrzych–Szczecin, 16 września 2015

| Okładka. Projekt lalki do spektaklu „Tygrysek i kapitan Morgan” 
   autorstwa Przemysława Karwowskiego

| fot. Karolina Machowicz | fot. Karolina Machowicz
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To już było
1 kwietnia – 11 maja
Na Jasnych Błoniach została przygotowana 
wystawa fotograficzna „Ślady KONTRA-
PUNKTU” poświęcona pięćdziesięcioletniej 
historii PTMF KONTRAPUNKT.

17 kwietnia
Teatr Lalek „Pleciuga” otrzymał dofinanso-
wanie w ramach programu „Lato w teatrze 
2015”. „Lato w teatrze” to program Instytutu 
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie, realizowany ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

17–19 kwietnia
Odbył się Mały Kontrapunkt, teatralne 
święto dla dzieci. Piąta edycja Małego Kon-
trapunktu została zrealizowana przy dofi-
nansowaniu Funduszu Wyszehradzkiego. 
W ramach projektu zaprezentowały się 
teatry z Czech, Słowacji i Węgier. Mali wi-
dzowie otrzymali unikatowy polsko-cze-
sko-słowacko-węgiersko-angielski słownik 
teatralny, który współtworzyli uczestnicy 
warsztatów słownikowych. 

17–26 kwietnia
Odbyła się jubileuszowa, pięćdziesiąta edy-
cja Przeglądu Teatrów Małych Form KON-
TRAPUNKT. Podczas festiwalu wystąpiły 
teatry z Polski, Niemiec i Belgii.
GRAND PRIX, czyli Wielką Nagrodę Pu-
bliczności, oraz statuetkę ufundowaną przez 
Prezydenta Miasta Szczecina otrzymał spek-
takl „The HIDEOUT / Kryjówka” w reży-
serii Pawła Passiniego, neTTheatre – Teatr 
w Sieci Powiązań w Lublinie.

5 maja
Spektakl „Bajki samograjki” w reżyserii 
Anny Augustynowicz został zaprezentowa-
ny na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów 
Lalek w Opolu.

8 maja
Spektakl „Przygody Koziołka Matołka” 
w reżyserii Zbigniewa Niecikowskiego 
został zakwalifikowany do drugiego etapu 
programu „Teatr Polska”.

8 i 10 maja
Spektakl „Zuzu i Lulu” Katarzyny Klimek 
i Edyty Niewińskiej-Van der Moeren został 
zaprezentowany w Szwecji – w Göteborgu 
i Malmö.

9 maja
Jury 27. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów 

Lalek przyznało nagrodę zespołową Annie 
Augustynowicz, Jackowi Zwierzchowskie-
mu i Zbigniewowi Szymczykowi za reżyse-
rię, muzykę i choreografię spektaklu „Bajki 
samograjki”.

9 maja
W naszym teatrze odbył się IX Kiermasz 
Książki Przeczytanej organizowany przez 
portal SzczecinCzyta.pl, blog Szczecin dla 
dzieci oraz Teatr Lalek „Pleciuga”.

9 i 14 maja
TVP Kultura zaprezentowała reportaż fil-
mowy o KONTRAPUNKCIE.

19 maja
W Pleciudze odbył się dwunasty Ogólno-
polski Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży 
z Wadą Słuchu.

23 maja
Pleciuga wzięła udział w obchodach dwu-
dziestolecia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie. Podczas „Bajkowego zawrotu 
głowy” w Różance nasi aktorzy czytali dzie-
ciom wybrane utwory literackie.

7 czerwca
Odbył się pokaz tworzonego przez dzieci 
Teatru Tańca, nad którym opiekę sprawuje 
Agnieszka Dolecka.

13–14 czerwca 2015
Kolejne Szczecińskie Spotkania z Książką 
dla Dzieci i Młodzieży w Pleciudze. Pod-
czas kiermaszu Wydawnictwo BIS prezen-
towało swoje publikacje, a uczestnicy mogli 
wziąć udział w warsztatach i spotkać się 
z autorami.

18–19 czerwca
Spektakl „Bajki samograjki” w reżyserii 
Anny Augustynowicz zostały zaprezento-
wane podczas Biennale Sztuki dla Dziecka 
w Poznaniu organizowanym przez Cen-
trum Sztuki Dziecka.

22 czerwca
Dziecięca grupa teatralna kierowana przez 
Martę Łągiewkę zaprezentowała na scenie 
Pleciugi historie z książki „Opowieści dziw-
nej treści – odsłona druga”.

29 czerwca – 10 lipca
W Pleciudze odbyły się teatralne półkolo-
nie „Lato w teatrze”. Dzieci z województwa 
zachodniopomorskiego oraz z Ukrainy 

KRONIKA TEATRU LALEK „PLECIUGA”  
kwiecień-lipiec 2015

wydarzenia

przygotowały wspólnie spektakl plenero-
wy „Kupałowe śpiewanie, nocy czarowa-
nie”. „Lato w teatrze” to program Instytutu 
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie, realizowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

23 maja
Pleciuga wzięła udział w akcji „Bilet za 
250 groszy” i zaprosiła widzów na spektakl 
„Niebieski piesek”. Akcja „Bilet za 250 gro-
szy” została zorganizowana przez Instytut 
Teatralny przy wsparciu Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
obchodów 250-lecia teatru publicznego 
w Polsce.

29 maja
Członkowie Komisji Artystycznej KON-
TRAPUNKTU: Anna Garlicka, Krzysztof 
Bizio, Arkadiusz Buszko i Janusz Turkow-
ski, otrzymali srebrne Odznaki Honorowe 
Gryfa Zachodniopomorskiego.

30 maja
Z okazji Dnia Dziecka odbyła się pre-
miera spektaklu „Tymoteusz i Psiuńcio” 
Jana Wilkowskiego. Reżyseria – Michał 
Dąbrowski. W trakcie sezonu teatralnego 
2014/2015widzowie mogli wziąć udział 
w zbiórce żywności dla bezdomnych psów 
i kotów. Pod koniec czerwca zebrane po-
darunki przekazano Towarzystwu Opieki 
nad Zwierzętami w Szczecinie.

31 maja
Z okazji Dnia Dziecka Pleciuga zaprosiła 
wszystkich widzów na zwiedzanie teatru. 
Po teatralnych przestrzeniach oprowadzali 
gości nasi aktorzy.

3 lipca
W Pleciudze odbyła się uroczysta sesja 
Rady Miasta. Anna Garlicka, wicedyrek-
tor Pleciugi i dyrektor festiwalu KONTRA-
PUNKT, została uhonorowana Medalem za 
Zasługi dla Szczecina. 

13–24 lipca
W Pleciudze odbyły się teatralne półkolo-
nie, podczas których dzieci samodzielnie 
przygotowały spektakl teatralny.

25 lipca
Prezentacja spektaklu „W moim ogrodzie” 
przygotowanego przez dzieci podczas te-
atralnych półkolonii.

Takie wydarzenie, jak spotkanie po wakacjach, by razem 
spędzić kolejny rok, wymaga szczególnej oprawy, bo też jest 
momentem wyjątkowym.
W pirackim nastroju, gdyż o takiej tematyce będzie pre-
mierowy spektakl września, zatytułowany „Tygrysek 
i kapitan Morgan”, aktorzy i pracownicy teatru powitali swo-
ich widzów. 
Warsztaty, które odbywały się na placu przy teatrze, nawią-
zywały do morskich i pirackich symboli. 
Zaprezentował się Teatr Tańca Agnieszki Doleckiej, 
aktorzy Pleciugi przypomnieli piosenki ze spektakli, 
a najmłodsi mieli okazję obejrzeć spektakl „Zuzu i Lulu”.
W ciągu najbliższego sezonu czeka na widzów Pleciugi wiele 
niespodzianek, wspaniałych premier i spotkań. 
Sezon teatralny 2015/2016 Teatru Lalek „Pleciuga” uważamy 
za otwarty!

vj

Teatr Lalek „Pleciuga”
rozpoczyna kolejny sezon artystyczny!

Nr 2 (45) 2015

| Katarzyna Klimek
  fot. Piotr Nykowski
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Rosnę
Mariola Fajak-Słomińska, Janusz Słomiński

reżyseria:  Mariola Fajak-Słomińska, Janusz Słomiński
scenografia:  Jolanta Brejdak
muzyka:   Zbigniew Krzywański
choreografia:  Arkadiusz Buszko
występują:  Paulina Lenart, 
  Edyta Niewińska-Van der Moeren,   
  Krzysztof Tarasiuk
premiera:  październik 2015

Poruszenie
E.E. Cummings

tłumaczenie:    Stanisław Barańczak, Artur Międzyrzecki
wybór wierszy 
i inscenizacja:    Marta Łągiewka
opieka reżyserska:   Wiesław Łągiewka
scenografia:    Natalia Szostak
muzyka:     Elżbieta Sokołowska
ruch sceniczny:    Arkadiusz Buszko
występuje:    Marta Łągiewka
premiera:    grudzień 2015

Zaproszenie do teatru

Już teraz zapraszamy na spektakle, 

których premiery są zaplanowane 

w sezonie teatralnym 2015/2016

Niespodzianka 
Jak co roku w grudniu, czeka nas też spektakl 
niespodzianka z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Projekt zrealizowany w ramach 
stypendium Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt dofinansowany 
przez Urząd Miasta Szczecin

Patronat projektu: Związek Artystów 
Scen Polskich

Partner projektu: Teatr Lalek „Pleciuga” 
w Szczecinie

Grzegorz Kwieciński

reżyseria: Grzegorz Kwieciński
scenografia: Przemysław Karwowski
muzyka: Jacek Stankiewicz

występują:
Rafał Hajdukiewicz
Danuta Kamińska
Dariusz Kamiński
Katarzyna Klimek
Mirosław Kucharski
Marta Łągiewka
Grażyna Nieciecka-Puchalik
Maciej Sikorski
Zbigniew Wilczyński
Przemek Żychowski

inspicjent: Marzena Heropolitańska

premiera: 26 września 2015

Tygrysek
I  K A P I T A N

M O R G A N

Nr 2 (45) 2015

| Próba spektaklu „Tygrysek i kapitan Morgan”, reż. Grzegorz Kwieciński
  fot. Piotr Nykowski
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Grzegorz Kwieciński (ur. 1957 w Lublinie) – artysta plastyk, 
twórca plakatów teatralnych i scenografii, reżyser teatralny 
specjalizujący się w przedstawieniach lalkarskich, twórca 
autorskiego Teatru Ognia i Papieru.
Ukończył PLSP w Nałęczowie w 1977 roku. Studiował na 
UMCS w Lublinie. W 1985 roku ukończył PWST w Warsza-
wie, wydział reżyserii teatru lalek. W latach 1984–1989 był 
dyrektorem artystycznym Teatru Lalki i Aktora w Opolu, 
a w 1990–1993 dyrektorem naczelnym i artystycznym Państwo-
wego Teatru Lalek „Pinokio” w Łodzi. Wykładowca wydziału 
reżyserii teatru lalek w Akademii Teatralnej w Warszawie. 
Od 1978 roku prowadzi plastyczny Teatr Ognia i Papieru, 
w którym proponuje różnorodne formy artystycznego dzia-
łania – od kameralnych spektakli poprzez ogromne akcje 
plenerowe, happeningi i warsztaty. Od 1980 roku wystą-
pił z nim na kilkuset festiwalach i spotkaniach teatralnych 
za granicą oraz podczas większości wydarzeń teatralnych 
i kulturalnych w Polsce. Poza tym Grzegorz Kwieciński ma 
na swoim koncie sześć wystaw indywidualnych i trzyna-
ście zbiorowych, ponad trzydzieści reżyserii teatralnych 
oraz ponad dwadzieścia realizacji scenograficznych, w tym 
oczywiście wielu spektakli dla dzieci.
Jest także autorem sztuk dla dzieci. „Tygrys i kapitan Mor-
gan” opowiada o losach tygrysa Pietrka, który kiedyś był 
bardzo bojaźliwym stworzeniem, ale po rozlicznych pery-
petiach stał się odważnym tygrysem i poszukiwaczem przy-
gód. Pietrek dołączył do załogi pirackiego statku i wyruszył 
w egzotyczną i pełną przedziwnych zdarzeń podróż.

jj

Grzegorz Kwieciński 
T WÓRCA TEATRU

W KAŻDE J  PRZESTRZENI

Z Grzegorzem Kwiecińskim, reżyserem i autorem 
sztuki „Tygrysek i kapitan Morgan”, rozmawia Violina 
Janiszewska

Często jest pan szczerze rozbawiony tym, co dzieje się na 
próbach. To gra aktorów czy tekst, który jest pana autor-
stwa, tak pana bawi?
Tekst tekstem, natomiast efekt sceniczny nie jest dziełem 
jednego człowieka, nie jest dziełem dwojga ludzi, trojga. Nie 
jest dziełem tylko reżysera czy kompozytora. To jest praca 
zbiorowa. Budujemy ten spektakl wspólnie. Gdy budujemy, 
to się nawzajem poznajemy. Poznajemy swoje reakcje, za-
chowania. Ja mam pewne oczekiwania względem aktorów, 
jeśli chodzi o sposób gry i interpretacje. Zespół aktorski ma 
swoje wyobrażenie o postaciach, jak mają się zachowywać, jak 
dana scena ma wyglądać. Jest pięknie, kiedy te dwie wizje się 
spotykają. Czytam pewne rzeczy z zachowań aktorów, a oni 
podpowiadają mi pewne pomysły i rozwiązania. To wszystko 
musi być spontaniczne i tak pracujemy. Dlatego jest zabawa 
i śmiech, dlatego są efekty. Tak, praca przy tym spektaklu 
sprawia mi wiele radości. 

Dlaczego powstał „Tygrysek i kapitan Morgan”? Skąd po-
mysł?
Jest kilka powodów napisania tego tekstu. Przez jakiś czas 
byłem w Panamie, byłem na Karaibach, byłem w miejscowo-
ści, która się nazywa Portobello. Sir Francis Drake atakował 
tam Hiszpanów. Hiszpanie mieli tam magazyn skarbów i nie 
można się było do nich dostać z morza, więc sir Drake zrabo-

To nie jest dzieło
jednego człowieka

|  fot. Piotr Nykowski

| Rafał Hajdukiewicz, Marta Łągiewka, Dariusz Kamiński, 
  Maciej Sikorski, Mirosław Kucharski

| Grażyna Nieciecka-Puchalik, Danuta Kamińska, Katarzyna Klimek – 
  próba spektaklu „Tygrysek i kapitan Morgan”, reż. Grzegorz Kwieciński
  fot. Piotr Nykowski
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wał te skarby od strony lądu. San Blas to archipelag, tam żyją 
Indianie Kuna, rdzenni mieszkańcy tamtych rejonów. Znam 
więc to miejsce i spędziłem tam bardzo sympatyczny czas. 
Drugim powodem jest to, że jestem zafascynowany żeglar-
stwem. Remontowałem własną łódkę, pływałem. Stąd wzięła 
się chęć pokazania tego wszystkiego na scenie i podzielenia się 
tym z widzami. No a bohater, tygrysek, jest kultową postacią 
w teatrze lalek. To są najważniejsze dwa powody, dla których 
powstał „Tygrysek i kapitan Morgan”. Panama i żeglarstwo.

Czy miewa pan tremę?
Bawi praca, ale gdy prób jest kilkadziesiąt i kiedy widzi pani 
po raz dwudziesty swoje przedstawienie, to ma pani tego 
dosyć i ja zwykle nie oglądam swoich spektakli. Nie oglądam 
premier, chociaż nie jest to regułą. Zawsze jest pytanie, jak 
spektakl zostanie przyjęty przez widownię, szczególnie tę 
dziecięcą. 
Odkąd mam wnuczkę, mówię, że robię spektakle dla swojej 
wnuczki. Jeśli ona się cieszy na przedstawieniach i ogląda 
z zainteresowaniem, to ja jestem zadowolony. Nie znaczy, że 
spektakle robię tylko dla niej, ale ona weryfikuje, czy spektakl 
jest dobry, czy się spodoba. 

Czy ten spektakl nadaje się do tego, by grać go na ulicy?
Na ulicy grałem swoje rzeczy związane z Teatrem Ognia 
i Papieru. A ten tekst powstawał na scenę. Pierwsza realiza-
cja i premiera była w Teatrze Groteska, kilkanaście lat temu, 
z inną scenografią i inną muzyką. Jednak myśl zagrania tego 

Noga prawa, noga lewa

Czy spiekota, czy ulewa

Kiedy pirat maszeruje

Ziemia, ziemia drży.

Dyscyplina ważna sprawa

Równie ważna jak zabawa

Maszerując pirat śpiewa

Raz i dwa i trzy.

| Marta Łągiewka – próba spektaklu „Tygrysek i kapitan Morgan”, 
  reż. Grzegorz Kwieciński
  fot. Piotr Nykowski

| Rafał Hajdukiewicz – próba spektaklu „Tygrysek i kapitan Morgan”, 
  reż. Grzegorz Kwieciński
  fot. Piotr Nykowski
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repertuar

Jan Wilkowski

reżyseria: Michał Dąbrowski
scenografia: Andrzej Dworakowski

muzyka: Krzysztof Dzierma
przygotowanie wokalne: Iwona Wiśniewska-Salamon

Słowa piosenek pochodzą ze słuchowiska
 „Tymoteusz Rimcimci – bajka muzyczna”, 

autor: Jan Wilkowski, 
muzyka: Jerzy Dobrzański, 

rok nagrania: 1972

występują:
Mariola Fajak-Słomińska

Paulina Lenart
Grażyna Nieciecka-Puchalik

Edyta Niewińska-Van der Moeren
Maciej Sikorski

Janusz Słomiński
Krzysztof Tarasiuk

inspicjent: Tadeusz Jotko

premiera: 30 maja 2015

Spektakl dyplomowy Michała Dąbrowskiego, 
studenta V roku Akademii Teatralnej 

im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, 
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

Tymoteusz
I  P S I U Ń C I O

w plenerze jest bardzo interesująca. Zapewne w innej insce-
nizacji, z wielkimi formami. Lalki nie mogłyby być takiej 
wielkości, tylko trzy-, czterometrowe, żagiel wielki. Widziałem 
inscenizacje „Czarodziejskiego fletu” Mozarta w Bregenz, 
nad Jeziorem Bodeńskim. Inscenizacja działa się na wyspie, 
a widownia oglądała to z brzegu. Rozmach inscenizacyjny 
był imponujący i widowisko było imponujące, można marzyć 
o takich działaniach. Zobaczymy, może kiedyś, gdzieś, to 
jest w ogóle bardzo ciekawy pomysł, by zagrać to na ulicy… 

Jak się panu pracuje z zespołem Pleciugi? 
Ja oficjalnie przed premierą niczego nie mogę powiedzieć, 
żeby niczego nie sugerować. 
Po pierwszej próbie generalnej, teraz jest za wcześnie. Jednak 
mogę powiedzieć, że w teatrze panuje bardzo fajna atmos-
fera. Tak mi się wydaje, ale więcej nie powiem, bo nie chcę 
zapeszyć…
Proszę napisać, że pracowało mi się wspaniale z całym zespo-
łem aktorskim i okołoscenicznym. Aktorzy są profesjonalni.

Nr 2 (45) 2015

| Rafał Hajdukiewicz, Dariusz Kamiński, Mirosław Kucharski, Maciej Sikorski 
  – próba spektaklu „Tygrysek i kapitan Morgan”, reż. Grzegorz Kwieciński
  fot. Piotr Nykowski

| fot. Piotr Nykowski
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Mówi się o nim jako o legendzie sztuki teatralnej i „wielkim 
magu teatru”... To postać niezwykła w historii polskiego te-
atru lalek – aktor, reżyser, dyrektor teatru, dramaturg, twórca 
programów telewizyjnych dla dzieci oraz autor sztuk dla naj-
młodszych. Był nauczycielem wielu pokoleń lalkarzy.
Jan Wilkowski – jeden z założycieli i wieloletni rektor biało-
stockiego Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Warszawie (dziś Akademia Teatralna) urodził 
się w 1921 roku w Warszawie. Był żołnierzem AK. Ukończył 
Stołeczną Państwową Szkołę Dramatyczną Teatru Lalek. Po 
wojnie jako aktor pracował w warszawskim teatrze lalek Nie-
bieskie Migdały. W 1950 roku upaństwowione Niebieskie 
Migdały otrzymały nazwę: Państwowy Teatr „Lalka”, który 
Wilkowski prowadził przez kolejne dwadzieścia lat wraz 
z inną legendą polskiego lalkarstwa – Adamem Kilianem. 
Obaj uczynili z Lalki scenę eksperymentalną, teatr formy 
i wyobraźni plastycznej. Skonfrontowali na scenie lalkę i aktora.

Jan Wilkowski
Wielki Mag Teatru

– Dziecko jest istotą rozumną. Styka się ze wszystkim złem 
i dobrem świata nie dopiero po przekroczeniu określo-
nej przez pedagogów granicy wieku, ale zawsze, stale, od 
pierwszego momentu budzenia się świadomości – twierdził 
Wilkowski. 
Współpracował z TVP oraz teatrami lalkowymi w Polsce i za 
granicą. W latach 1975-1981 kierował białostockim Wydzia-
łem Lalkarskim PWST, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego 
Zarządu Sekcji Teatrów Lalek SPATiF ZASP. Dwukrotnie 
otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla 
dzieci i młodzieży oraz nagrodę ministra kultury. Reżysero-
wał spektakle w teatrach i w telewizji. Uprawiał publicystykę 
teatralną dla dzieci, był współtwórcą dziecięcych widowisk 
lalkowych. Zmarł po długotrwałej chorobie w wieku 76 lat 
– 28 grudnia 1997 roku. Dzisiaj Jan Wilkowski jest patro-
nem teatru szkolnego białostockiej Akademii Teatralnej. 

oprac jj

Na scenie dekoracja w pastelowych kolorach. Skromna 
i wyrazista zarazem. Domki, kartonowe tablice i zbudowa-
ne z nich małe miasteczko. Wśród nich pojawia się aktor 
z akordeonem – Krzysztof Tarasiuk. Rozpoczyna się bardzo 
subtelna zabawa z widzem. Dźwięk instrumentu, ukłon, kilka 
akordów i ukłon. Nie ma słów, nikt nie szarżuje, a mimo to 
dziecięca publiczność co chwila wybucha spontanicznym 
śmiechem. Tak będzie już do końca spektaklu „Tymoteusz 
i Psiuńcio” Jana Wilkowskiego, którego reżyserem jest Michał 
Dąbrowski, absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. 
Premiera w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie była spek-
taklem dyplomowym tego artysty. 
Od pierwszych chwil spektakl zaprasza widzów do wspólnej 
podróży, jakby wszystko działo się na podwórku obok, tuż 
koło rodzinnego domu. Stonowana scenografia Andrzeja 
Dworakowskiego i muzyka wykonywana na żywo wpro-

Zabawa 
jak na podwórku

 „Tymoteusz i Psiuńcio”
Jan Wilkowski
reżyseria: Michał Dąbrowski

wadzają w kameralny klimat. Kompozytorem muzyki jest 
Krzysztof Dzierma. Słowa piosenek pochodzą ze słuchowi-
ska „Tymoteusz Rimcimci – bajka muzyczna” Jana Wilkow-
skiego, z muzyką Jerzego Dobrzańskiego (1972).
Bez zadęcia i szaleństw na scenie toczy się opowieść misia 
Tymoteusza. Wszystko dzieje się spokojnie i powoli, jednak 
widzowie nie czują znużenia. Wręcz przeciwnie, opowieść ich 
unosi i angażuje, a czasami prowokuje do okrzyków. Postać 
z akordeonem znajduje czas na to, by w swobodny sposób 
wejść w interakcję z publicznością. Akordeon staje się podczas 
całego spektaklu niemal jedną z postaci. Akordy, zapisaną 
muzycznie rolą. I chociaż reżyser nie wykorzystuje dostęp-
nych dzisiaj efektów specjalnych, multimediów i teatralnych 
sztuczek, dzieci są szczęśliwe z tego spotkania. Reagują żywio-
łowo, chociaż to dopiero początek i  można by powiedzieć, 
że jeszcze nic się nie wydarzyło, jeszcze nie było przygód 
i wartkich zwrotów akcji. Bajka ledwo się zaczęła. Nie szkodzi. 

| Próba spektaklu „Tymoteusz i Psiuńcio”, zdjęcie zespołowe z reżyserem, 
  reż. Michał Dąbrowski
  fot. Piotr Nykowski
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         tym roku obchodziliśmy wyjątkowe święto – pięć-
dziesiątą edycję Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRA-
PUNKT, jednego z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce. 
Przygotowania do obchodów wymagały ogromnej pracy, ale 
było warto. Cieszymy się ogromnie, że tyle osób świętowało 
wraz z nami: przedstawiciele środowiska teatralnego, w tym 
dyrektorzy festiwali teatralnych, osoby ze środowiska akademic-
kiego, media branżowe i lokalne, artyści – a przede wszystkim 
widzowie. To dzięki wiernej publiczności szczeciński festiwal 
mógł w pełni cieszyć się swoją pięćdziesiątką.

W ramach jubileuszu zrealizowaliśmy projekt „teatr/kon-
trapunkt/festiwal; festiwal teatralny a teatr publiczny w świetle 
50 edycji KONTRAPUNKTU”, dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W skład projektu 
weszły: publikacja jubileuszowa „Ślady KONTRAPUNKTU”, 
nagrane wywiady ze świadkami festiwalu, wykłady perfor-
matywne „Historia jednego festiwalu – wykłady w małej for-
mie”, wystawa fotograficzna „Ślady KONTRAPUNKTU”, sesja 
teatrologiczna „Święto czy konieczność? Festiwale teatralne 
i ich miejsce we współczesnym życiu kulturalnym Polski”, panel 
dyrektorów najważniejszych polskich festiwali teatralnych oraz 
filmowa i fotograficzna dokumentacja realizacji projektu. Do 
niektórych z tych działań – publikacji jubileuszowej i nagrań – 
mogliśmy zaprosić widzów i umożliwić im bezpośredni wkład 
w uczczenie półwiecza festiwalu.

Jednym z wyjątkowych wydarzeń były pokazy mistrzow-
skie, które rozpoczęły się już 19 kwietnia pokazem spektaklu 
„WYCINKA / Holzfällen” Thomasa Bernharda w reżyserii 
Krystiana Lupy. Po raz pierwszy szczecińska publiczność mia-
ła możliwość zobaczyć na festiwalu spektakl tego reżysera. 
Co więcej, przedstawienie to mogliśmy oglądać w gościnnym 
i życzliwym festiwalowi teatrze Uckermärkischen Bühnen 
Schwedt.

Kolejne dwa pokazy mistrzowskie odbyły się 21 kwietnia 
(„Seks, prochy i rock and roll” w wykonaniu Bronisława Wro-
cławskiego) oraz 25 kwietnia („Jan Peszek. Podwójne solo” 
w wykonaniu Jana Peszka).

Nie zabrakło też tradycyjnych już elementów festiwalu: 
Małego Kontrapunktu (który obchodził własny mały jubileusz, 
o czym piszemy osobno), jednodniowego wyjazdu do Berli-

Wyjątkowy jubileusz
Pięćdziesiąty Przegląd Teatrów 
Małych Form KONTRAPUNKT

na (z możliwością zobaczenia najnowszego spektaklu René 
Pollescha), imprez towarzyszących o lokalnej proweniencji 
(Szczecińska Północ Teatrów, Zachodniopomorska OFFensywa 
Teatralna, Szczecin na KONTRAPUNKCIE, Noc Performe-
rów, prezentacja audiobooka i wideobooka zrealizowanych 
przez Radio Szczecin, koncert) oraz spektaklu plenerowego 
„Firebirds”, przygotowanego przez znany już szczecinianom 
i lubiany Theater Titanick. Ci, którzy uczestniczyli w przedsta-
wieniu plenerowym, wiedzą dobrze, że po niezwykłej paradzie 
na uczestników czekała jeszcze niespodzianka – wielki urodzi-
nowy tort festiwalowy.

Jubileusz KONTRAPUNTU to także gratulacje i odzna-
czenia. Podczas inauguracji festiwalu, 20 kwietnia, dyrektor 
Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN Zenon 
Butkiewicz odczytał list gratulacyjny podpisany przez Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzatę Omilanowską. 
Następnie dyrektor Przeglądu Teatrów Małych Form KON-
TRAPUNKT Anna Garlicka została odznaczona Srebrnym 
Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, a festiwalowe 
współpracowniczki – redaktorka Izabela Krupa i graficzka 
Grażyna Szymkowiak – otrzymały odznaki Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej. Nieco później, bo w maju, członkowie Komisji 
Artystycznej KONTRAPUNKTU: Anna Garlicka, Krzysztof 
Bizio, Arkadiusz Buszko i Janusz Turkowski, otrzymali srebrne 
Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego.

Po ogromie pracy i wielkim świętowaniu pozostają rze-
czy materialne: książka „Ślady KONTRAPUNKTU”, płyta, 
na której znajdują się fragmenty rozmów z widzami, wiele 
zdjęć i filmy, ponadto za jakiś czas pojawi się publikacja 
będąca owocem sesji teatrologicznej. Pozostają także wspo-
mnienia – bardzo różnorodne, bardzo bogate, bardzo inten-
sywne. Te wspomnienia wydają się szczególnie ważne, czego 
dowiodły wywiady przeprowadzone przez Martę Zabłocką 
do książki „Ślady KONTRAPUNKTU”. Mamy nadzieję, 
że wspomnienia związane z pięćdziesiątym Przeglądem 
Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT będą naszym wi-
dzom towarzyszyć cały czas i każą z niecierpliwością czekać 
na 2016 rok – czyli na pierwszą edycję w drugim półwieczu 
festiwalu.

Barbara Popiel 

W
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Od pierwszych chwil budowany jest znakomity kontakt 
z publicznością, która natychmiast rozumie swoją istotną 
rolę w spektaklu. To publiczności akordeonista kłania się 
i dla niej gra. Później ta publiczność będzie miała odwagę 
głośno podpowiadać bohaterom spektaklu, pomagać im 
i kreować dalszy ciąg wydarzeń. 
Misio jest sympatyczny i przyjazny. Może odrobinę naiwny, 
ale małe misie, zwłaszcza misie Jana Wilkowskiego, mają 
do tego prawo. Miś potrafi pokazać także silny charakter 
i poczucie humoru. Umie okazać zniecierpliwienie i wyraź-
nie się nadąsać. Nie byłoby to możliwe bez Pauliny Lenart 
świetnie grającej misia Tymoteusza. 
Na niewątpliwe uznanie zasługuje Mariola Fajak-Słomińska, 
która odtwarza rolę drugiej niezwykle ważnej postaci – Psiuń-
cia i jest w niej bardzo przekonująca. 
Jan Wilkowski w pozoru błahych opowieściach poruszał 
tematy niezwykle ważne zarówno dla dorosłych, jak i dla 
dzieci. Także ta historia to obraz relacji taty misia (Maciej 
Sikorski) i syna misia. Jest to również opowieść o marzeniach, 
o przyjaźni, o szacunku i o wielu jeszcze ważnych sprawach, 
o których warto pamiętać i dla których na teatralnej scenie 
zawsze jest miejsce. 
Miś Tymoteusz spotyka bezdomnego psa. Marzy o tym, by 
przyjaciel został z nim już na zawsze. Niestety, nie zgadza 
się na to tato miś. Tymoteusz spodziewał się tego, bo wie, 
że tato miał złe doświadczenie z psami jeszcze z czasów, gdy 
mieszkał w lesie. 
Piękne jest to szukanie usprawiedliwienia dla niezrozumia-
łego zachowania dorosłego. Nie lubi psów, ale ma ku temu 
powody. Historie Jana Wilkowskiego, jak w życiu, pełne są 
niespodzianek. Pies pojawia się w domu misia Tymoteusza. 
Gdy tato miś zauważa jego obecność, pies musi opuścić 
dom. Pojawia się konflikt pomiędzy bardzo bliskimi sobie 

osobami. Jest to tak oczywista sytuacja, że nie było powodu, 
dla którego Wilkowski nie mógłby podzielić się nią z widza-
mi. Opowiedzieć to dzieciom i pozwolić obserwować, jak 
w konfliktowej sytuacji zachowują się postacie. Tak prze-
cież bywa. Pomimo smutku Tymoteusz słucha swojego taty. 
W głębi duszy nie traci nadziei na to, że przyjaciel pies bę-
dzie kiedyś blisko, a tato nie będzie miał nic przeciwko temu. 
Jednak wszystko musi odbyć się po kolei.  
Na szczęście dla Psiuńcia, pojawia się w opowieści czarny 
charakter, negatywny bohater, jest nim lis grany przez Edytę 
Niewińską-Van der Moeren. 
Proste rozwiązania sceniczne. Gonitwa wokół parawanów 
– domków lisa i psa – daje widowni znakomitą okazję do 
zabawy, śmiechu i oklasków. Wszystko kończy się szczę-
śliwie, tato miś dowiaduje się od Tymoteusza, jak bohater-
ski jest Psiuńcio. To ważny moment w bajce Wilkowskie-
go, kiedy dorosły pomimo uprzedzeń wysłuchuje dziecka, 
a następnie zgadza się z nim i przyznaje mu rację.  Intencje 
i przesłania, jakie w tej mądrej bajce zawarł Wilkowski, stały 
się czytelne dzięki subtelnej reżyserii Michała Dąbrowskiego. 
Cała historia jest opowiedziana z humorem, trzyma widzów 
w napięciu i przeprowadza dzieci przez kolejne etapy bajki. 
Jest to niewątpliwa zasługa młodego reżysera i całego zespołu 
aktorskiego. Po raz kolejny okazuje się, że czasami mniej nie 
znaczy gorzej, a wręcz przeciwnie – znaczy lepiej. W tym 
spektaklu nie przekoloryzowanym, bez specjalnych efektów 
reżyser pozostawił dużo miejsca dla dziecięcej wyobraźni. 
Sztuka napisana przez mistrza Jana Wilkowskiego potrak-
towana została z ogromnym szacunkiem. Szacunkiem tym 
został też obdarzony młody widz, który w teatrze potrzebuje 
czasu na zabawę, na śmiech, na wzruszenie i na zrozumie-
nie spraw, o których czasami nawet na scenie nie jest łatwo 
opowiedzieć.

Violina Janiszewska

| Maciej Sikorski, Paulina Lenart – próba spektaklu „Tymoteusz i Psiuńcio”,    
  reż. Michał Dąbrowski 
  fot. Piotr Nykowski

| Krzysztof Tarasiuk – próba spektaklu „Tymoteusz i Psiuńcio”, 
  reż. Michał Dąbrowski
  fot. Piotr Nykowski
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Small Kontrapunkt

Kontrapunkt Kontrapunkt

Organizator Patron medialny

Partnerzy Współpraca

Dofinansowanie

en teatralny przegląd teatrów dla dzieci na dobre zagościł 
w szczecińskiej Pleciudze. Pierwsze edycje poświęcone były 
teatrom z krajów nordyckich – w tym roku zaś, dzięki dofi-
nansowaniu z Funduszu Wyszehradzkiego, mogliśmy gościć 
zespoły z Czech, Słowacji i Węgier.

Pracując nad programem Małego Kontrapunktu, zało-
żyliśmy, że dzieci dowiedzą się co nieco o krajach, z których 
pochodzą zaproszone do Szczecina teatry. Tak powstał pomysł 
zorganizowania cyklicznych warsztatów słownikowych, pod-
czas których dzieci poznawały słownictwo związane z teatrem 
(i nie tylko), a następnie wykonywały ilustracje obrazujące 
poszczególne słowa. Słownik, który w ten sposób stworzyliśmy, 
został już wydany. Dzieci otrzymały go podczas Małego Kon-
trapunktu. Oprócz tego zaproponowaliśmy naszym widzom 
warsztaty literacko-przygodowe poświęcone kulturom Czech, 
Słowacji i Węgier oraz zajęcia pt. „Czy znasz swoją kostkę?”, 
inspirowane kostką Rubika i zagadkami logicznymi. 

Wszystkie przedstawienia prezentowano w ich oryginal-
nych językach – języki czeski i słowacki były zrozumiałe dla 
polskich odbiorców. Padające z widowni: „Mówcie po polsku!” 
– były zagłuszane przez resztę publiczności, bo aby zrozumieć 
mówiących w rodzimych językach aktorów, wystarczyła odro-
bina skupienia. Przedstawienie teatru z Węgier było skierowane 
do najmłodszych i grane bez słów, zatem ten trudny dla nas 
język nie stanowił w tym wypadku bariery.

Mały Kontrapunkt skończył pięć lat

Podczas tegorocznej edycji Małego Kontrapunktu obej-
rzeliśmy cztery przedstawienia teatrów z krajów grupy wy-
szehradzkiej:
„Muszlę ślimaka” (Ciróka Bábszínház, Węgry) – ciepłą i barwną 
opowieść o wnuczce i dziadku, którzy poprzez cyrkowe sztuczki 
prezentują dzieciom świat teatru lalek w najlepszym wydaniu.
„Braciszka Jelonka” (Bábkové divadlo v Košiciach, Słowacja) 
– opowieść o Annie i Jasiu opartą na ludowych podaniach 
słowackich, w scenerii zbudowanej z drewnianych rekwizytów, 
przy dźwiękach tradycyjnych pieśni.
„Pom Pom” (Bábkové divadlo Žilina, Słowacja) – historię dziw-
nego „cosia” opowiadającego niestworzone historie.
„Budulinka. Historię o słuchaniu” (Naivní divadlo Liberec, 
Czechy) – zabawny spektakl o małym chłopcu i jego dziadkach, 
będący kwintesencją czeskiego humoru. 
Poza tym w programie znalazły się nasze Pleciugowe: „A kuku” 
i „Przygody Koziołka Matołka”, a także spektakl „Gombka F.” 
zrealizowany przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza 
w Szczecinie we współpracy z Teatrem Tańca „Kiosk Ruchu”.

Trzydniowe teatralne święto dzieci minęło niezwykle szyb-
ko. Po Małym Kontrapunkcie został nam kolorowy słownik 
teatralny polsko-czesko-słowacko-węgiersko-angielski i... nie-
dosyt. A raczej: ochota na więcej! Kierunek południe to dobry 
trop – dokładamy starań, aby w 2016 roku w Pleciudze znów 
zagościły teatry ze Słowacji, Węgier i Czech.

undusz Wyszehradzki jest międzynarodową organizacją 
z siedzibą w Bratysławie, założoną w 2000 roku przez rządy 
czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), do której należą: 
Czechy, Węgry, Słowacja i Polska.
Celem Funduszu jest wspieranie i promowanie rozwoju bliskiej 
współpracy pomiędzy mieszkańcami i instytucjami krajów 
Grupy Wyszehradzkiej i państw z nimi sąsiadujących.
Tegoroczna edycja Małego Kontrapunktu była dofinansowana 
z Funduszu Wyszehradzkiego.
Partnerami projektu byli:
Naivní divadlo Liberec, Czechy
Bábkové divadlo v Košiciach, Słowacja
Ciróka Bábszínház, Węgry
Na scenie zobaczyliśmy również Bábkové divadlo Žilina ze 
Słowacji.

Zagadka
Zgadnij, w jakim języku są napisane poszczególne słowa i co 
one oznaczają? Mała podpowiedź: słowa te wiążą się z teatrem 
i pochodzą ze słownika, który wspólnie z dziećmi przygoto-
waliśmy podczas warsztatów. 

MASZK
(po węgiersku: maska)

UMELECKÉ ŠTÚDIO
(po słowacku: pracownia plastyczna)

PUBLIKUM 
(po czesku: widownia)

STÍNOVÉ DIVADLO
(po czesku: teatr cieni)

JELENET
(po węgiersku: scena)

T

F

Magdalena Gardas-Wasilewska, koordynatorka Małego Kontrapunktu
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Marta Łągiewka, aktorka Teatru Lalek „Pleciuga”, co roku od 
września do czerwca prowadzi warsztaty teatralne dla dzie-
ci. O swoich wrażeniach z pracy z dziećmi powiedziała tuż 
po premierze powarsztatowego spektaklu „Opowieści dziwnej 
treści – odsłona druga”.
Premiera: 22 czerwca 2015

To jest wspaniała praca. Widz może mieć różne wrażenia, 
kiedy ogląda nasz spektakl, ale ja widzę w tych dzieciach 
ogromny postęp. Dla niektórych z nich sukcesem jest to, że 
w ogóle wyszły na scenę. Gdybym miała wspomnieć o trud-
nościach, to powiedziałabym, że trudniej jest zrobić pokaz 
z dziećmi, z którymi spotykam się przez cały rok, niż z grupą, 
z którą mam na przykład dwutygodniowe, ciągłe warsztaty. 
Spotykając się z dziećmi raz w tygodniu, przez kilka miesięcy 
wielu rzeczy się uczymy, jednak trudniej jest wypracować 
wspólną, jednorodną prezentację. Po prostu różnie bywa 
z frekwencją. To są dzieci. 
W takich warsztatach najważniejsza jest droga, proces. 
W tym roku pierwszy raz dodaliśmy do spektaklu instrumen-
ty. Wydaje mi się też, że z tych dzieci udało mi się stworzyć 
grupę przyjaciół. Starsze dzieci pracowały z młodszymi, oka-
zywały troskę. W spektaklu grupa nie używała mikrofonów, 
to też jest pewne wyzwanie. Wszyscy uczyli się mówić wolno, 
spokojnie i wyraźnie. Na jednej z prób aktorzy sami podo-
bierali sobie stroje. 
Staram się jak najwięcej pomysłów czerpać z dzieci, a one są 
bardzo inspirujące. Wykorzystuję także ich naturalne umie-
jętności. W tym powarsztatowym spektaklu nie ma głównej 
roli, za to każda postać na scenie jest równie ważna i ma 
równie odpowiedzialne zadanie. 
Inspiracją dla spektaklu były opowiadania z książki „Opo-
wieści dziwnej treści” pisane przez osoby niepełnosprawne. 
Najważniejsze w tej pracy jest, by dzieci były wyczulone na 
siebie, by zwracały na siebie uwagę i potrafiły ze sobą współ-
pracować. I to udało nam się wspólnymi siłami osiągnąć. 

vj 

Dzieci są 
inspirujące

| fot. Piotr Nykowski
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Tegoroczne „Lato w teatrze” jak zwykle cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem. Tym razem uczestnikami byli 
nie tylko mieszkańcy Szczecina i województwa zachod-
niopomorskiego, lecz także goście z Ukrainy. „Kupałowe 
śpiewanie, nocy czarowanie” – taki tytuł miało plenerowe 
widowisko przygotowywane podczas dwutygodniowych 
warsztatów aktorskich, muzycznych, scenograficznych 
i tanecznych. Spektakl nawiązywał tematyką do najstarszych 
tradycji europejskich, do obrzędów i zwyczajów związanych 
z letnim przesileniem, kultywowanych zwłaszcza u ludów 
słowiańskich: polskich i ukraińskich. Wspólna praca w mię-
dzynarodowej grupie była dla uczestników inspiracją do 
poszukiwań różnic i podobieństw kulturowych w atmosferze 
tolerancji, szacunku do inności i dobrej zabawy. 

Sobótka, noc Iwana Kupały, kupalnocka, noc świętojań-
ska to wspólne nazwy dla radosnego misterium ognia i wody 
obchodzonego na przełomie czerwca i lipca. Wypełnione 

muzyką i tańcem przedstawienie zaprezentowano w Step-
nicy 10 lipca, podczas obchodów Dni Stepnicy, i 11 lipca 
w szczecińskim parku Kasprowicza. Było magicznym świę-
tem, pełnym pastorałek, barwnych postaci boginek, czarow-
nic i pląsających wokół ognia zwierząt. 

Prowadzącymi tegoroczne „ Lato w teatrze” w Szczeci-
nie byli: Karolina Babińska, Teresa Babińska, Leszek Czyż, 
Wojciech Górecki, Katarzyna Klimek, Edyta Niewińska-Van 
der Moeren, Grażyna Wojtczak. Koordynatorem projektu 
była Magdalena Bogusławska z działu edukacji w teatrze.  

„Lato w teatrze” to program Instytutu Teatralnego im. 
Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie realizowany ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego 
celem jest wspieranie idei pedagogiki teatralnej. Program 
składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygo-
dniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzie-
ży, szkoleń dla pedagogów teatru oraz artystyczno-eduka-

cyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym. 
W aktualnej, ósmej już, edycji programu dofinansowanie 
otrzymało 41 ośrodków z całej Polski – 24 organizacje po-
zarządowe i 17 samorządowych instytucji kultury. Po raz 
pierwszy został wydzielony moduł „Lato w teatrze +” prze-
znaczony dla beneficjentów, którzy realizowali projekt co 
najmniej trzykrotnie. Nowe zadanie polega na zaproszeniu 
do współpracy instytucji lub organizacji partnerskiej, która 
nie ma doświadczenia w pozyskiwaniu grantów i dotychczas 
nie brała udziału w programie. W tym module przyznano 
dofinansowanie siedmiu ośrodkom. W tegorocznym pro-
gramie wzięło udział ponad 1500 uczestników. Autorskie 
warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są 
szansą dla dzieci i młodzieży na poznanie i samodzielne 
wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na 
twórcze wyrażenie siebie.

vj

„Kupałowe śpiewanie, 
nocy czarowanie”

Lato 
w teatrze 2015

| fot. Robert Stachnik | fot. Robert Stachnik
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Na strychu wróżki Zapodziewanny
Odcinek 15

– Dziwnie się zachowują ci ludzie – pomyślała Ludwiczka, 
patrząc na grupę kobiet i mężczyzn stojących z zadartymi 
do góry głowami. Kiedy przyjrzała się im dokładniej, za-
uważyła, że każdy z nich ma jakieś dziwne okulary albo 
przykłada coś do oczu... Co to może być? Klisza filmowa? 
Negatyw fotografii?... I już chciała podążyć wzrokiem 
w stronę nieba, gdy Zapodziewanna zawołała:
– Nie patrz do góry! – i wręczyła jej okulary. Tak samo 
dziwne, jak te, które dostrzegła wcześniej u tamtych.
– Co to jest, wróżki? – zdumiona patrzyła na... słońce, 
które wyglądało jakoś inaczej... Jakby wstydziło się czegoś 
i ukryło, ale za czym?...
– Tak wygląda zaćmienie słońca. Księżyc powędrował 
dziś w takie miejsce na niebie, że je częściowo zakrył – 
uśmiechnęła się Spodziewanna.

– Wiedziałyście, że tak będzie? – zapytała, wciąż pa-
trząc w górę.

– O, tak. Czekałyśmy na ten dzień – Niespo-
dziewanna zdjęła okulary i zerknęła w stronę 

fontanny. Ludwiczka podążyła wzrokiem za 
jej spojrzeniem i zdumiała się 

jeszcze bardziej. Obok teatru 
przechodził jakiś chłopiec 
i, pogwizdując wesoło, pod-

bijał piłkę. Piłkę Ludwiczki!
– To moja piłka! – krzyknęła 

przejęta dziewczynka i pobiegła 
w stronę chłopca, ale kiedy się do nie-

go zbliżała, nie była już pewna, 
czy ma rację. Piłka miała 

jednak trochę inne ko-
lory. Światło tego dnia 

układało się inaczej 
niż zwykle. Niby 

nie było ciemno, 
ale jasno też nie... 

Z  b l i ska  Lu-
dwiczka prze-

dla dzieci

Taki był tytuł spektaklu, nad którym pracowali uczestnicy 
trwających od 14 do 26 lipca półkolonii zorganizowanych 
w Teatrze Lalek „Pleciuga”.
Zajęcia prowadzili Jolanta Brejdak, Wojciech Górecki, Pauli-
na Lenart i Grażyna Wojtczak. Uczestnicy półkolonii, inspi-
rując się wierszami polskich poetów, przygotowali spektakl 
pełen  humoru, warzyw i opowieści o przyrodzie, jak mówi 
Magda Bogusławska, koordynatorka projektu, był to spek-
takl ogrodowo-warzywno-kwiatowy, w którym przewinę-
ło się także kilka owadów. Pełen granej na żywo muzyki. 
Premiera przedstawienia „W moim ogrodzie” odbyła się 
25 lipca w Pleciudze. Spektakl pokazano ponownie na  roz-
poczęcie sezonu 6 września, oczywiście przy pełnej widowni. 
Tegoroczną ciekawostką było to, że wśród uczestników 
warsztatów były także dzieci z Danii, Berlina i Warszawy.

vj

„W moim ogrodzie”

Wakacje w teatrze 
to przygoda!

| fot. Karolina Babińska

konała się, że to na pewno nie jest jej urodzinowa piłka, 
posmutniała więc trochę...
– A już myślałam, że odnalazłam zgubę – westchnęła, wra-
cając do swoich oryginalnych przyjaciółek.
– Spodziewam się, że zdarzy się to niebawem – zakrzyk-
nęła wesoło Niespodziewanna, chwyciła dłoń dziewczynki 
i poszybowała wraz z nią w górę, ku słońcu. Wróżki po-
gnały za nimi i po chwili, razem, frunęły wysoko, między 
obłokami. Światło słoneczne pojaśniało, księżyc odsłonił 
wreszcie rozpaloną, złotą kulę, która pyszniła się teraz 
w całej okazałości.
– Dlaczego czekałyście na ten dzień? – Ludwiczka szyb-
ko zapomniała o zmartwieniu, a ciekawość nie dawała jej 
spokoju.
– Bo zaćmienie słońca zdarza się niezmiernie rzadko! 
– odkrzyknęła Zapodziewanna, śmiejąc się do niej i do 
sióstr. Złapała ją za drugą rękę i oto szybowały wszystkie 
w kole, trzymając się za ręce, i było tak, jakby kręciły się 
na najwyższej karuzeli na świecie. 
– W taki dzień wszystko się może zdarzyć – zawołała Spo-
dziewanna.
– Taki dzień to dla nas święto, bo niemożliwe staje się 
możliwe – dodała Niespodziewanna i nagle, nie wiadomo 
skąd, zabrzmiała muzyka... A wróżki zaśpiewały.

Kiedy się słońce goni z księżycem,
Po niebie śmigają wróżki,
Śmieją się głośno, z radości krzyczą,
Bo taki dzień trzeba uczcić!
Niezwykły dzień,
Niezwykły dzień!
Słońce z księżycem gra w chowanego,
Dziwią się gwiazdy i dzieci,
A czary wróżek błyszczą dlatego,
Że słońce znów na nie świeci.
Niezwykły dzień,
Niezwykły dzień!

Mariola Fajak-Słomińska
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A po długim rejsie ka

żdy okręt c
hce przybić do portu. Trzeba płynąć w stronę świa-

tła latar
ni morskiej. P

rzygotujcie pionki i kostk
ę do gry. W

ygrywa ten, kto pierwszy 

dotrze do portu, ale po drodze mnóstwo niespodzianek. 

Kiedy pionek zatrzy
ma się na: 

Mapie i lunecie – tracisz j
edną kolejkę

, by wyznaczyć nowy kurs.

Żaglowcu – ruszasz trz
y kroki d

odatkowo do przodu, bo złap
ałeś wiatru w żagle.

Sterze – cofasz s
ię trzy k

roki, niestety, o
brałeś zł

y kurs.

Ciemnym polu – ruszasz dwa kroki d
o przodu.

Kto pierwszy dopłynie do latarni, wygrywa i wszystkie 
skarby p

iratów trafiają do 

niego. Ahoj przygodo!

START

META
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W kolorowych obrazkach znajdź odpowiedzi 

na zadane pytania i połącz je liniami. 

1. Jaka figura jest podstawą piramidy?

2. Skrzek, kijanka – co będzie potem?

3. Kto zaopiekował się Królewną Śnieżką w lesie?

4. Na jakim zwierzęciu podróżuje się zazwyczaj przez 

pustynię?5. Jak nazywa się wielka budowla mieszkalna i obronna? 

6. Co to jest zeppelin?
7. Które zwierzę jest najwyższe?

8. Jak nazywa się statek napędzany silnikiem parowym?

9. Czym słoń wącha i podnosi różne przedmioty?

Jak wam się podobają takie wzorki?
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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-Wasilewska, 
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

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

Warsztaty teatralne / zapisy
Warsztaty teatralne to świetna okazja, aby poczuć się aktorem 
w profesjonalnym teatrze i doświadczyć magii teatru od kulis.
Cykliczne zajęcia, na które zapraszamy, rozwijają wyobraźnię 
i  uczą kreatywności – pokazują, że z  każdego przedmiotu 
codziennego użytku można wyczarować krótką formę 
teatralną, a nawet małe przedstawienie.
Pracujemy nad słowem, ruchem, gestem, dykcją i  głosem. 
Uczymy pracy w  zespole, pokazujemy, jak   walczyć z  własną 
nieśmiałością, ale przede wszystkim świetnie się razem 
bawimy.
Warsztaty odbywają się w  każdy poniedziałek od godziny 
16.30 do 18.00, począwszy od 5 października. Przeznaczone są 
dla dzieci od 8 do 12 lat. 
Zajęcia prowadzi aktorka PLECIUGI – Marta Łągiewka.

INFORMACJE I ZAPISY
zapisy od 1 września: edukacja@pleciuga.pl 

Teatr Tańca / zajęcia dla dzieci
W nowy sezon artystyczny warto wejść tanecznym krokiem!
Trwają zapisy do Teatru Tańca, którego treningi odbywają się 
w PLECIUDZE.

Pomysł na stworzenie Teatru Tańca zrodził się bardzo dawno 
temu, jeszcze wtedy, kiedy taniec był dla mnie pracą przy 
drążku i na scenie. Pomysł dojrzewał, zbierałam doświadczenia, 
uczyłam się od swoich guru i  ideałów, realizację Teatru 
odkładając na „odpowiedni moment”.
Postanowiłam stworzyć Teatr Tańca dla KAŻDEGO – każdego 
dziecka i dla dorosłych, dla wszystkich miłośników tańca, dla 
wielbicielek różowych tutu i atłasowych baletek.
Dla dzieci, które marzą o  tańcu, o  występach na scenie, ale 
niekoniecznie chcą z tańca uczynić swój zawód.

Dla dzieci, które mają wadę postawy – bo taniec ją poprawi.
Dla dzieci, które są nieśmiałe – bo taniec daje wiarę w siebie.
Dla dzieci, które nie umieją tańczyć – bo każdy ma taniec 
w sobie, trzeba go tylko obudzić.
Dla dzieci, które mają trochę więcej kilogramów, niż przewidują 
tabelki – bo taniec pomoże im je stracić.
Taniec od najmłodszych lat uczy gracji, koordynacji i plastyki 
ruchu oraz samodyscypliny. Kształtuje zmysły odpowiedzialne 
za postrzeganie kultury i sztuki. Uczy odnaleźć piękno w sobie 
i pomaga zaakceptować siebie. Zapraszam.

Agnieszka Dolecka
Grafik zajęć:
poniedziałek, godzina 17.00  / dla dzieci od 3 do 4 lat (drugi 
rok nauki)
poniedziałek, godzina 18.00 / dla dzieci od 6 do 9 lat (nabór 
otwarty)
wtorek, godzina 17.00 / dla dzieci od 2 do 3 lat
wtorek, godzina 18.00 / dla dzieci od 4 do 5 lat (drugi rok nauki)
środa, godzina 17.00 / dla dzieci od 3 do 4 lat (drugi rok nauki)
środa, godzina 18.00  / dla dzieci od 5 do 6 lat (lub 4-latki – 
drugi rok nauki)
czwartek, godzina 17.00 / dla dzieci od 6 do 8 lat
czwartek, godzina 18.00  / dla dzieci od 12 lat
W czwartek zajęcia odbywają się poza Pleciugą – w SP TAK. 

INFORMACJE I ZAPISY
Agnieszka Dolecka
tel. 513 087 151

Wszystkie misie w lesie tańczą! 

No a Psiuńcio też się bardzo cieszy.

Zobaczcie, jakie piękne prace, trójwymiarowe, 

przygotowali uczniowie i uczennice ze Szkoły 

Podstawowej nr 61 w Szczecinie. 

Wychowawczynią klasy I a 

jest pani Iwona Skiba.

Dziękujemy !

Wiktoria Bednarek, klasa III, SP Trzebież
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Teatr Lalek Pleciuga
pl. Teatralny 1
71-405 Szczecin

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

Słownik teatralny
Białego Królika
Budka suflera

Dzisiaj rano zadzwoniła do mnie Pani Sowa. 
No coś takiego! Pani Sowa... Do mnie!
Zadzwoniła i powiedziała, że zaprasza mnie na 
pierwszą lekcję słów magicznych. 
Ależ się ucieszyłem. Byłem pewien, że będziemy 
uczyli się zaklęć i magii. O! A Pani Sowa jest bar-
dzo mądra i ma wiele mądrych ksiąg. Kto wie, 
może w domu ma takie magiczne. Czary mary. 
Bardzo się ucieszyłem. Zaproszenie przyjąłem. 
Łapy napastowałem, uszy przyczesałem i wyru-
szyłem do Pani Sowy. Kiedy tak maszerowałem, 
wymyślałem sobie, jakich zaklęć chciałbym się 
nauczyć. Po pierwsze, sałata. Chciałbym, żeby co 
rano koło mojej norki wyrastała świeża, pachnąca 
i chrupiąca główka sałaty. 
Po drugie, leśne ścieżki. Chciałbym, żeby leśne 
ścieżki robiły się bardzo szerokie i bardzo kręte do-
kładnie wtedy, kiedy goni mnie nasz leśny łobuziak 
lis. Ach, w głowie kłębiło mi się wiele pomysłów, 
a im bliżej byłem dziupli sowy, tym bardziej byłem 
podekscytowany. 

Zapukałem, ukłoniłem się i grzecznie usiadłem 
na pieńku, a wtedy Pani Sowa spojrzała na mnie 
surowo, podniosła w górę naostrzony ołówek 
i zawołała: – Budka suflera!
W pierwszej chwili nie wiedziałem, o co chodzi. 
Jaka budka? Czyja budka? Gdzie ta budka? 
– Przepraszam, że jak? – zapytałem
– Budka suflera – odpowiedziała Pani Sowa. – 
To taka budka na przodzie sceny, mała jak moja 
dziupla. W tej budce ukrywa się sufler i dlatego 
nazywamy ją budką suflera. 
– Sufler? – zdziwiłem się. 
– Sufler to taka osoba, która siedzi ukryta w tej 
budce i w czasie spektaklu podpowiada aktorom 
tekst, kiedy zdarza im się go zapomnieć  – powie-
działa Pani Sowa. 
– Acha – przytaknąłem.
Rozumiesz, króliku, jaka to ważna osoba i jakie 
to ważne słowa? Budka suflera. Dzisiaj już nie ma 
w teatrach takich budek, no... może w bardzo 
niewielu. Dlatego właśnie to słowo jest magiczne 
i warto, żebyś je po prostu znał, bo zdaje się, że 
chciałeś nauczyć się jakiegoś magicznego słowa... 
Prawda? 

Ściskam zębiskami
Biały Królik


