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O D  R E D A K C J I

Drodzy Widzowie, 
pod koniec września otworzyliśmy teatr szeroko ze wszyst-
kich stron pierwszą premierą w nowym sezonie artystycznym 
2019/2020. Rozpoczęliśmy od propozycji dla młodzieży – 
Tajemnicy krzyczącego zegara. Przed nami kolejne premiery dla wi-
dzów w różnym wieku.
Chciałbym, aby Pleciuga była miejscem rozmów o istotnych 
sprawach w życiu młodego człowieka, jego miejscu i roli w ro-
dzinie oraz społeczeństwie, jak również tych, którzy na świat 
patrzą nieco inaczej – poprzez wiele lat zdobywaną wiedzę 
i ogromne doświadczenie (dorosłych). Chciałbym, aby „Gabit” 
był miejscem nie tylko naszych informacji o planach i zamie-
rzeniach, lecz także źródłem Waszych opinii, refleksji i uwag 
o Naszej Pleciudze. Zapraszam do teatru i współredagowania, 
i lektury naszej teatralnej gazety.

Zbigniew Niecikowski
dyrektor naczelny i artystyczny

Teatru Lalek „Pleciuga”

„Gabit” cały czas się zmienia, tak jak zmieniają się jego czytel-
nicy. Niektóre zmiany są niewielkie, inne – wyraźne i znaczące. 
Gdy zmienia się redaktor czasopisma, zawsze pojawia się nie-
pokój: czy to, co dotąd lubiliśmy w naszej gazecie, pozostanie, 
czy wszystko zacznie wyglądać zupełnie inaczej? Mam nadzieję, 
że w tym – najtrudniejszym, bo pierwszym – numerze, a tak-
że w kolejnych uda mi się spełnić dotychczasowe oczekiwania 
czytelników, może też czymś pozytywnie zaskoczyć. Na szczę-
ście, „Gabit” zawsze może liczyć na wsparcie pracowników Ple-
ciugi, którzy dbają, aby w teatralnej gazecie nigdy nie zabrakło 
ważnych informacji o tym, co się dzieje w szczecińskim teatrze 
lalek. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy pomogli w tworze-
niu obecnego numeru!
Sezon 2019/2020 rozpoczął się dwiema prapremierami: spek-
taklu dla młodzieży i dla dorosłych. Koniecznie przeczytajcie 
rozmowy z reżyserami, aktorami i parę ciekawostek związanych 
tematycznie z przedstawieniami. Jeśli już widzieliście Tajemnicę 
krzyczącego zegara i Balladę szczecińską, te materiały z pewnością 
Was zaciekawią; a jeśli jeszcze ich nie oglądaliście, powinny za-
ostrzyć Wasz apetyt.
„Gabit” przedświąteczny to szczególny numer – poza informa-
cjami o najnowszych działaniach trzeba też wygospodarować 
trochę miejsca na świąteczną atmosferę. Mam nadzieję, że uda-
ło nam się to dzięki rozmowom o prezentach, graficznym zaba-
wom i apetycznemu przepisowi.
Zespołowi Pleciugi – aktorom i pracownikom wszystkich dzia-
łów – oraz czytelnikom „Gabita” życzę udanych świąt, wspania-
łego sylwestra oraz wspaniałego Nowego Roku!

Barbara Popiel
redaktor naczelna

I znowu grudzień, i znowu nowy numer „Gabita”. Dość szcze-
gólny, bo z racji ostatnio zrealizowanych premier adresowany 
głównie do młodzieży i dorosłych, chociaż związane z nimi dwa 
wiodące tematy, czyli kryminał i Szczecin, mogą zainteresować 
także młodszych czytelników. Grudzień – zatem także święta, 
spotkanie z Mikołajem, życzenia i marzenia. 
Mnie jednak ten numer „Gabita” inspiruje do poświęcenia 
chwili uwagi ludziom. Gdy czytamy wywiady z reżyserami, ak-
torami – to proces jak najbardziej logiczny i chciałoby się rzec: 
naturalny. Oczywiście to bardzo ważne rozmowy, istotne mate-
riały dopowiadające kolejne Pleciugowe premiery. Bez tego typu 
tekstów „Gabit” nie byłby „Gabitem”. A jednak jako moment 
szczególny jawi mi się środkowa wkładka, czyli „Portret dyrek-
tora”. Właściwie – szkic do portretu kreślony słowami ludzi, 
którzy znają Zbigniewa Niecikowskiego od wielu, wielu lat. 
„Jaki jest Zbyszek Niecikowski, każdy wie” – rozpoczyna swoją 
wypowiedź Zenon Butkiewicz. I dalej ją rozwija, co każdy, kto 
zetknął się z szefem Pleciugi, może zrobić także na swój spo-
sób. Ale jedno pozostaje niezmienne: 40 lat pracy zawodowej 
niemal w całości w jednej instytucji – to imponujące! Więcej: 
40 lat pracy artystycznej w jednym teatrze – to wręcz niebywałe! 
I właściwie to mówi samo za siebie. W takim wypadku wystar-
czy powiedzieć: dziękujemy, z całego serca dziękujemy.
Podziękowania należą się także Violinie Janiszewskiej, wie-
loletniej redaktorce naczelnej „Gabita”. Violina była z nami 
(i z „Gabitem” – rzecz jasna) przez osiem lat, nadała nowy 
rys naszej teatralnej gazecie, co – jak widać w tym numerze – 
w pewnym zakresie kontynuuje nowa redaktor Barbara Popiel. 
Violina zredagowała 21 numerów Gabita, a oprócz tego okazjo-
nalne Świąteczniki i Teatralniki.
Violino, serdecznie dziękujemy, z takim dorobkiem po prostu 
jesteś nasza.
I znów grudzień, i znów nowy numer „Gabita”. Numer o lu-
dziach, numer dla ludzi. Grudzień – zatem także życzenia. Ma-
rzena Heropolitańska mówi: „Chciałabym tylko, żeby świat wo-
kół mnie był bardziej życzliwy wobec wszystkich”. Ładnie ujęte. 
Chętnie się pod tym także podpiszę, dodając, że chciałabym, 
abyśmy potrafili poświęcić chwilę uwagi innym i abyśmy w dru-
gim człowieku dostrzegli człowieka.

Anna Garlicka
zastępca dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”

„Gabit” inspiruje
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Przygody Trzech Detektywów
„Przygody Trzech Detektywów” to seria amerykańskich 
kryminalnych powieści dla młodzieży, napisanych przez kil-
ku autorów, w tym Roberta Arthura, twórcy postaci trzech 
detektywów. Książki były jednak podpisywane nazwiskiem 
Alfreda Hitchcocka i z pewnością część czytelników tak 
właśnie te historie kojarzy – jako młodzieżowe zagadki de-
tektywistyczne napisane przez samego wielkiego reżysera. 
To przekonanie usprawiedliwia także fakt, że Alfred Hitch-
cock pojawia się w tych powieściach, jest bowiem przyjacie-
lem tytułowej trójki detektywów. A kim są trzej detektywi? 
To Jupiter Jones (mózg zespołu, cechujący się doskonała 
pamięcią), Pete Crenshaw (najsilniejszy z nich) oraz Bob 
Andrews (specjalista od zbierania i gromadzenia informacji).
Warto dodać, że i polscy pisarze mieli swój wkład w tworze-
nie historii o śledztwach prowadzonych przez trzech chłop-
ców. Autorami tych opowieści, wydanych tylko w Polsce, 
byli Krystyna Boglar (Tajemnica tańczącej beczki, Perły pani 
McGrove, Duch Malkolma Foresta, Złoty strzał perkusisty, Pu-
łapka za 100 milionów, Mroczne sekrety, Ucho Szatana, Gadający 
grobowiec) i Aleksander Minkowski (Brudny interes, Władca for-
tuny, Zabójcza ekstaza, Noc Ognistych Demonów).

Trzej deTekTywi 
i Alfred HiTcHcock

Alfred Hitchcock Przedstawia
A skoro już o Hitchcocku mowa... Alfred Hitchcock to je-
den z najbardziej znanych reżyserów amerykańskich, nazy-
wany mistrzem suspensu, ceniony i oglądany do dziś. Nie-
które tytuły to prawdziwe klasyki filmowe: Starsza pani znika, 
Rebeka, Okno na podwórze, Północ, północny zachód, Psychoza, 
Ptaki. Niektóre z tych filmów są adaptacją lub wykorzystują 
motywy powieści i opowiadań, jak Ptaki czy Rebeka Daphne 
du Maurier bądź Starsza pani znika Ethel Liny White. Twór-
czość Hitchcocka to dreszczowce, kryminały, historie sen-
sacyjne, thrillery, a ich największą siłą, obok zagadek detek-
tywistycznych, jest ukazywanie bardzo różnorodnej i nieraz 
wprost przerażającej natury człowieka.
Ach, jeszcze coś... na przełomie lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku w telewizji można było obej-
rzeć cykl „Alfred Hitchcock Przedstawia” – krótkometra-
żowe filmy kryminalne. Na początku i na końcu pojawiał 
się właśnie Hitchcock: zapraszał do oglądania, komentował 
poczynania bohaterów, raczył widzów czarnym humorem. 
Co ciekawe, sam nie reżyserował tych filmów – ale do dziś 
myślimy o nich jako „serialu Hitchcocka”.
I jeszcze jedno: Hitchcock miał dość specyficzne poczucie 
humoru, lubił też bawić się z widzem. Przykładowo w cyklu 
„Alfred Hitchcock Przedstawia” można go było zauważyć 
w różnych odcinkach jako przypadkową postać, która nicze-
go nie wnosi do opowiadanej historii, jedynie pojawia się na 
chwilę niczym przechodzień.
Może właśnie z tych dwóch powodów – serii filmów emi-
towanych „pod patronatem” Hitchcocka oraz jego krótkiej 
obecności, będącej niczym mruganie okiem do widza – to 
nic dziwnego, że wierzymy w przypisywane Hitchcockowi 
autorstwo „Przygód Trzech Detektywów”.
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przekład: Anna Iwańska
adaptacja i reżyseria: Laura Sonik
dramaturgia: Michał Nowak
kostiumy i scenografia: Pavel Hubička
muzyka: Mateusz Winsław
ruch sceniczny: Sandra Kromer-Gorzelewska
multimedia: Marianna Korman

występują:
Maja Bartlewska – Alma Crenshaw
Rafał Hajdukiewicz – Jupiter Jones
Maciej Sikorski – Bob Andrews
Marta Łągiewka
Grażyna Nieciecka-Puchalik
Edyta Niewińska-Van der Moeren
Janusz Słomiński
Krzysztof Tarasiuk
Przemek Żychowski

inspicjent: Marzena Heropolitańska

prapremiera 28 września 2019

na podstawie powieści 
dla młodzieży Roberta Arthura 
„Tajemnica krzyczącego zegara”

TAJEMNICA 
KRZyCZąCEGO 
ZEGARA

Tajemnica krzyczącego zegara, fot. Marianna Korman
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Barbara Popiel: Co było najciekawsze, najzabawniejsze albo 
okazało się największym wyzwaniem podczas reżyserowania 
Tajemnicy krzyczącego zegara?
Laura Sonik: Reżyserowanie spektaklu to proces. Każdy spektakl 
jest inny i nad każdym pracuje się trochę inaczej, korzystając 
z innych rozwiązań. Ja w tym konkretnym przypadku zaczęłam 
od zbadania tematu. Szukałam kryminału, który będzie mroził 
krew w żyłach, a także będzie na tyle witalny i angażujący, aby 
warto było go inscenizować. Miał to być tekst skierowany do 
konkretnej grupy wiekowej odbiorców i to było wyzwanie.
Samo tworzenie spektaklu to bardzo wymagający okres, bywa 
pozytywny, bywa stresujący, ponieważ każdej zaangażowanej 
w niego osobie zależy na tym, aby był jak najlepszy. Praca, która 
mnie najbardziej cieszy, zaczyna się od prób na scenie. To właśnie 
w trakcie prób możemy wyzwolić wyobrażenia i obrazy istniejące 
w naszych głowach. Pomysły materializują się i przybierają okre-
śloną formę, nabierają kształtów. Mamy możliwość sprawdzenia 
nośności tekstu, jego wyporności. To, co często brzmi dobrze 
w głowie, przeważnie w pracy z żywym człowiekiem, aktorem 
brzmi zgoła inaczej. Ten etap porównywania to moment, w któ-
rym dochodzi do pierwszej konfrontacji koncepcji z rzeczywisto-
ścią. Moment, w którym nasz teatralny okręt obiera już pewien 
ściśle określony kurs. Musimy jednak pamiętać, że na tym okręcie 
nie jesteśmy sami. Pracując z silnymi osobowościami, czasem 
trzeba pójść na kompromis, a innym razem – w żadnym wypad-
ku nie można pozwolić sobie na zagłuszenie własnych emocji 
i uczuć. Jak zawsze najciekawsi są ludzie.

Jak opowiedzieć zagadkę kryminalną na scenie w spektaklu 
dla młodzieży?
To przede wszystkim opowieść dla pasjonatów historii detekty-
wistycznych i kryminalnych, dla wszystkich fanów twórczości 
Alfreda Hitchcocka, Sherlocka Holmesa, Adasia Cisowskiego 
i książek Agathy Christie. Chcielibyśmy zainteresować widzów 
literaturą, która w dzisiejszych czasach jest odrobinę zapomnia-
na, a którą z pewnością pamiętają lub przynajmniej kojarzą ich 
rodzicie bądź starsze rodzeństwo. 
W spektaklu staraliśmy się zbadać naturę strachu i rozwikłać 
zagadkę przeraźliwego, krzyczącego zegara. Opierając się na te-
atralnych narzędziach, skonstruowaliśmy wehikuł pozwalający 
publiczności przenieść się do Ameryki, do serca Los Angeles, do 
Hollywood. Kryminalny nastrój przedstawienia potęguje stylizacja 
scenografii na lata sześćdziesiąte XX wieku oraz stosowany sus- 
pens. Całość dopełnia muzyka inspirowana ścieżką dźwiękową 
znaną z filmów Alfreda Hitchcocka. Łącząc Hitchcockowski 
suspens z teatralną wyobraźnią, daliśmy publiczności możliwość 
doświadczenia tej historii na własnej skórze: nie tylko jako widz, 
lecz także jako uczestnik. W zależności od tego, gdzie kto sie-
dzi, inaczej widzi historię, zupełnie jak w procesie prowadzenia 
śledztwa. Na przykład publiczność siedząca na scenie zobaczy 
archiwum, scenę zaaranżowaną na balkonach scenicznych znajdu-
jących się 9 metrów nad sceną, a pozostali, siedzący na widowni, 
tę samą scenę zobaczą na rejestrowanej na żywo projekcji. 

Wyobraźmy sobie, że widzowie mają wyjść ze spektaklu 
z jedną myślą, słowem, wskazówką jako pamiątką na dorosłe 
życie. Co chciałaby Pani im podarować swoim spektaklem 
na tę pamiątkę?
Niech się dobrze bawią!

Laura Sonik
Reżyser teatralny, twórczyni i realizatorka kampanii dla literatury Fast 
Book, w ramach której wyreżyserowała spektakle Szekspir. Miasto, Weź 
Szekspira do domu, Krwawy Dedal (z Teatrem im. Wilama Horzycy w To-
runiu), Głosy Ziemi (ze Stowarzyszeniem Dziedzictwa Kultury Rodzi-
mej). Lubi eksperymentować z przestrzenią, pasjonuje ją scenografia, 
współczesny design i projektowanie użytkowe. W 2017 roku otrzymała 
Nagrodę za Dyplom Roku Akademii Sztuk Teatralnych oraz Nagrodę 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za najważniejsze wydarzenie sezo-
nu 2016/2017. Jest laureatką nagrody na 5. Forum Młodej Reżyserii 
w PWST w Krakowie w 2015 roku.

To opowieść dla 
pAsjonATów HisTorii 
deTekTywisTycznycH 
i kryminAlnycH
Wejść do głowy reżysera... 
O tym marzy wiele osób (może 
szczególnie aktorzy?). Tym razem 
się udało: Laura Sonik, reżyser 
„Tajemnicy krzyczącego zegara”, 
zdradziła, co miała w głowie 
podczas pracy nad spektaklem. 
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AkTorzy 
zeznają

W „Tajemnicy krzyczącego zegara” 
wszystko jest tajemnicze... ale 
aktorzy, na szczęście, uchylają 
rąbka tajemnicy i dzielą 
się wrażeniami z pracy nad 
spektaklem.

Cieszę się, że jeden z trójki detektywów stał się dziewczyną, bo 
oryginalnie w książkach jest trzech chłopaków. A przecież dziew-
czyny też się do tego świetnie nadają!

Maja Bartlewska

W byciu detektywem najciekawszą rzeczą jest zmierzanie się 
z tajemnicą w śledztwie, a co za tym idzie – z nieoczekiwany-
mi wyzwaniami, splotami zdarzeń. Tajemnica sama w sobie jest 
pociągająca i ekscytująca, naturalnie tworzy napięcie skupiające 
uwagę widzów na rozwiązaniu zagadki. Dominujący klimat fil-
mowy według mnie to ogromny atut tego spektaklu.

Maciej Sikorski

Lubię zagadki detektywistyczne. Moje dzieci też, na przykład Biuro 
detektywistyczne Lassego i Mai. Praca przy Tajemnicy krzyczącego zegara 
to trochę eksperyment, bo dawno nie graliśmy czegoś dla starszej 
widowni. Reżyserka zagospodarowała przestrzeń w nieco inny 
sposób, co też było ciekawe. Grałam Holly, dziewczynę, która 
próbuje udowodnić niewinność swojego taty i zaczyna współpra-
cować z trójką detektywów, i sama staje się trochę detektywem.
Moje dzieci widziały spektakl. Uprzedzałam je, że w niektórych 
scenach mamę ktoś porywa i tak dalej, a one bardzo ładnie oglą-
dały całe przedstawienie, choć nie jest dla ich przedziału wiekowe-
go. Gdy przychodziły starsze dzieci, które miały ponad dwanaście 
lat, widać było, że też z dużym zainteresowaniem słuchały.

Marta Łągiewka

Lubię kryminały, detektywistyczne. Już od dzieciństwa oglądałam 
Sherlocka Holmesa. Przy Tajemnicy... pracowało się cudownie. 
Mam tam charakterystyczną postać, Martę Harris, gwiazdę Hol-
lywood, która daje bohaterom wskazówkę – kopertę otrzymaną 
od Berta (nie będę zdradzać, jakie tam są wytyczne). Marta jest 
barwną postacią, bo jest gwiazdą lat sześćdziesiątych–siedem-
dziesiątych. Mam odpowiedni strój, śpiewam piosenkę Arethy 
Franklin.
Z Laurą pracowało się super. To młoda dziewczyna, otwarta, 
działa poza stereotypami i myślę, że to jest bardzo ciekawe, jest 
bardzo odważna chwała jest za to.
Moja córka oglądała ten spektakl i bardzo jej się podobał. Dzieci 
dziś oglądają kryminały, horrory, są ciekawe. Może nawet my, 
dorośli, nie nadążamy z wątkami tego spektaklu, a dzieci łapią 
to w lot. One są już wychowywane na nowych technologiach, 
szybciej myślą i szybciej kojarzą, nic im nie umyka. I nie umknę-
ła im tajemnica; mało tego, nawet wyprzedziły ją troszeczkę – 
w jednym spektaklu zaczęły krzyczeć rozwiązanie już wcześniej. 
Są sprytne.

Grażyna Nieciecka-Puchalik
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Powieść kryminalna
Jedna z głównych odmian współczesnej powieści rozrywkowej, 
jej podstawową cechą jest wyraziście zarysowana, spoista i dy-
namiczna akcja, rozwijająca się w porządku poszukiwań, które 
prowadzą do ustalenia, kto jest sprawcą przestępstwa (np. mor-
derstwa). Właściwym bohaterem powieści kryminalnej jest więc 
prowadzący dochodzenie, zasadniczą kwestią rozwiązanie zagadki. 
Współcześnie rozwija się też inny typ powieści kryminalnej [...], 
w którym owo rozwiązanie gra mniejszą rolę, na pierwszy plan 
zaś wysuwa się relacja o działaniach przestępcy. Typ ten nazywany 
bywa „powieścią czarną”. Powieść kryminalna ukształtowała 
się w XIX w. [...]. W XX w. powieść kryminalna stałą się jedną 
z ważniejszych form literatury kultury masowej, oddziałując także 
na inne środku przekazu (zwłaszcza film) [...].

M. Głowiński, Powieść kryminalna, [w:] Słownik terminów literackich, 
red. J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002, s. 421.

Powieść sensacyjna
Powieść o fabule obfitującej w niezwykłe zdarzenia i niespodzie-
wane zwroty akcji. [...] Ich przebieg nie musi być umotywowany, 
najistotniejsza jest sama jego dynamika. Powieść sensacyjna [...] 
stanowi współcześnie jedną z odmian powieści rozrywkowej.

M. Głowiński, Powieść sensacyjna, [w:] Słownik terminów literackich..., s. 424.

Thriller
Dreszczowiec, utwór fabularny – zwłaszcza filmowy, ale także 
literacki lub teatralny – w którym sensacyjna i pełna napięcia 
akcja nasycona jest elementami tajemniczości, grozy i niesamo-
witości. Do podstawowych chwytów narracyjnych w thrillerze 
należy suspens. Klasycznymi reprezentantami gatunku są filmy 
A. Hitchcocka.

J. Sławiński, Thriller, [w:] Słownik terminów literackich..., s. 582–583.

Suspens
Chwyt w filmach i powieściach polegający na wstrzymaniu biegu 
akcji, stosowany w celu wzmożenia napięcia albo zaskoczenia 
widza lub czytelnika niespodziewanym zwrotem akcji.

Suspens, [w:] Słownik języka polskiego, 
www.sjp.pwn.pl/sjp/suspens;2576668.html (1.10.2019).

Kryminał, 
Thriller, 
suspens 
i inne

Co jest czym 
w świecie zagadek, 
przestępstw i śledztw? 
Warto wiedzieć!

Film noir
Film noir [wym. nłar], inaczej nazywany czarnym filmem albo 
czarnym kinem, wywodził się z filmu gangsterskiego i był bar-
dzo popularny w amerykańskim kinie w latach 40. i 50. W tego 
rodzaju filmach dobro i zło nie są wyraźnie rozdzielone; zbrod-
nia, pesymistyczna wizja świata i brak typowego happy endu to 
jego charakterystyczne elementy. Specyficzni są też bohaterowie: 
poza prywatnymi detektywami to również ludzie przypadkowo 
wplątani w przestępstwa oraz femme fatale, czyli kobiety fatalne 
(ale za to jak piękne!), które przynoszą prywatnym detektywom 
więcej kłopotu niż radości.

Na podstawie Film noir, „Studia Filmoznawcze” 2010, t. 31.
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Detektyw
Detektyw to podstawa, najważniejszy bohater i najczęściej ten 
element powieści kryminalnej, który decyduje o jej powodzeniu. 
Nawet jeśli zagadka jest niezbyt dobra – dobry detektyw obroni 
historię.
Jeśli jest policjantem, powinien mieć albo wysokie stanowisko (np. 
komisarza) i być sympatyczny dla podwładnych, albo niskie sta-
nowisko i paskudnego szefa, który kradnie wszystkie jego zasługi.
Jeśli jest detektywem prywatnym, można dorzucić mu mroczną 
przeszłość, traumatyczne przeżycia, zwyczaj narzekania i widze-
nia wszystkiego w ciemnych kolorach lub choćby przerośnięte ego.
Jeśli jest amatorem, wolno mu być gapą, wesołkiem i wielbicie-
lem schematycznych powieści sensacyjnych. Dla równowagi trze-
ba dorzucić paru mało rozgarniętych policjantów, dzięki czemu 
amator i tak będzie wyróżniał się intelektem oraz skutecznością.
Główny bohater musi mieć jakieś cechy charakterystyczne – 
przecież nie możemy go pomylić z kimś innym! Szczególnie na-
leży rozważyć takie propozycje: nietypowe hobby (im bardziej, 
tym lepiej); specyficzne nawyki codzienne (tu mistrzem jest 
detektyw, którego stworzyła Ariadna Oliver, bohaterka powie-
ści Agathy Christie – detektyw pani Oliver codziennie kąpał się 
w wannie z lodem i woził ze sobą maszynkę do lodu, by zawsze 
mieć co wrzucić do wanny, warto przemyśleć...); sposób aranżo-
wania przestrzeni (koszmarny bałagan lub pedantyczny porządek 
w mieszkaniu); ukochany przedmiot (fajka, cygaro, ta maszynka 

do lodu); nałóg (papierosy i cygara à la Sherlock Holmes i ko-
misarz Maigret są już niemodne, a alkohol, w którym lubowa-
li się detektywi w Stanach okresu prohibicji – niestosowny, za 
to jedzenie zawsze się sprawdza – jeść lubią i Herkules Poirot, 
i panna Marple, i komisarz Bordelli, i James M. Qwilleran; jeśli 
bohater jest smakoszem, objętość powieści zawsze można zwięk-
szyć dzięki kilku „detektywistycznym przepisom kulinarnym”).
Bohater może mieć zwierzaka. Psy i koty to pakiet podstawowy, 
który zawsze wygląda dobrze. Świnki morskie, papugi i rybki są 
oryginalniejsze, ale trudniej je wykorzystać podczas śledzenia 
(„Przechodziłem tu akurat z moją świnką morską na smyczy 
i przypomniało mi się, że w sprawie pańskiego alibi...”). Dzięki 
zwierzakowi detektyw wydaje się bardziej ludzki, sympatyczniej-
szy i bliższy czytelnikowi. Trzeba jednak pamiętać, by choć raz 
pokazać, że detektyw karmi swoje zwierzę, inaczej czytelnik szyb-
ko przestanie lubić wyrodnego właściciela.

Zagadka kryminalna
Obok detektywa to drugi najważniejszy element. Zagadka musi 
być ciekawa, wielowątkowa i... zagadkowa właśnie.
Opracowując zagadkę kryminalną – trzeba myśleć jak przestęp-
ca. Opisując ją czytelnikom i rozwiązując na ich oczach – trzeba 
myśleć jak detektyw.
W zagadce kryminalnej alibi ma to do siebie, że ludzie niewinni go 
nie mają, a ludzie winni mają fałszywe. Alibi jest po to, by je pod-

przepis 
nA dobry 
Kryminał
Jak stworzyć dobrą powieść 
kryminalną? Mamy propozycję 
przepisu stworzonego na 
podstawie książek, filmów 
i rozmów (a także nieco 
z przymrużeniem oka). 

zagadka
kryminalna

Tajemnica krzyczącego zegara, fot. Marianna Korman
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ważyć, udowodnić jego brak lub przez jego pozorną prawdziwość 
zastanawiać się na kolejnych stronach, kto jest winien.
Stara zasada pani Oliver głosi: Jeśli zagadka kryminalna zaczyna 
się robić nudna i zaraz wszystko wyjdzie na jaw, a ty musisz napi-
sać jeszcze pół książki – dodaj kolejne przestępstwo, to od razu 
ożywi akcję.

Inni bohaterowie
Muszą być. Detektyw sam nie popełni przestępstwa i sam siebie 
nie aresztuje.
Inni bohaterowie nie powinni być zbyt wyraźnie określeni jako 
dobrzy lub źli. Po pierwsze, ludzie zwykle są trochę dobrzy, trochę 
źli, a trochę po środku. Po drugie, to żadna frajda rozwiązywać 
zagadkę, gdy autor od razu wskazuje palcem: „O, patrzcie, ten 
jest fe”.
Nie może ich być za mało, ale też – nie za dużo. Zbyt wielu boha-
terów drugo-, trzecio- i dalszoplanowych sprawia, że czytelnikowi 
kręci się w głowie. Trzeba przecież zapamiętać imiona i nazwiska, 
wiek, zawód oraz alibi każdej postaci!
Wątki miłosne dozwolone, nawet wskazane, szczególnie gdy jed-
no z zakochanych jest podejrzane. Należy się jednak liczyć z tym, 
że udowodnienie winy jednemu z zakochanych może się bardzo 
nie spodobać czytelnikom, którzy przywiązali się do tej pary.

Humor
Przestępstwo nie jest rzeczą śmieszną, ale ludzie są ludźmi i cza-
sem chcą się pośmiać. Trzeba pozwolić, by bohaterowie mieli 

poczucie humoru, a spotykającym ich sytuacjom – być czasem 
zabawnymi.

Rozwiązanie
Im bardziej rozwiązanie wydaje się oczywiste, tym bardziej musi 
się okazać nieoczywiste. Ludzie czytają powieści kryminalne po 
to, by poczuć zaskoczenie.
Przy wyjaśnianiu zagadki można sięgnąć sięgnąć po sposób Her-
kulesa Poirota: Zgromadź wszystkich bohaterów w jednym miej-
scu, pozwól detektywowi długo i szczegółowo wyjaśniać sprawę, 
do ostatniej chwili nie odkrywaj wszystkich kart i spraw, by przez 
chwilę w kierunku każdego z obecnych padły słowa „To ty mo-
żesz być winny”. Aha, i jeszcze jedno: nie powinno się sadzać 
bohaterów tak, by osoba rzeczywiście winna znajdowała się na 
samym końcu kanapy, stołu czy pokoju, bo to będzie zbyt oczy-
wiste!
Po wyjaśnieniu zagadki i aresztowaniu winnego pozostali boha-
terowie powinni pogratulować detektywowi. Mogą mu też tro-
chę podokuczać (np. pośmiać się z jego „teatralnych zapędów”, 
pomyłek, przywiązania do porządku lub ukochanej maszynki do 
lodu), ale na zakończenie trzeba wyraźnie pokazać, że nasz detek-
tyw jest superdetektywem!

Udanego i wciągającego pisania powieści kryminalnych!
PS Nie trzeba się trzymać tego przepisu – można stworzyć wła-
sny.

bohaterowie
Tajemnica krzyczącego zegara, fot. Marianna Korman
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Fajnie się gra w Pleciudze i miło się wraca do Aurelki. Ostatnio 
raz graliśmy jakieś pół roku temu, w Warszawie, a w Pleciudze – 
w styczniu, więc dawno temu. Bardzo dobrze nam się tu z Markiem 
przyjechało i wróciło, tym bardziej że pogoda sprzyja, podobnie 
jak w zeszłym roku, we wrześniu, gdy mieliśmy próby, no i teraz 
wracają wspomnienia z tamtej miłej pracy. Miło wracać do takie-
go spektaklu, w którym gram małą dziewczynkę. Można sobie 
pozwolić na trochę inne odkrywanie swojego wnętrza. Od dawna 
nie mam pięciu lat, a przyjemnie jest wracać do tego momentu.
Czy chciałabym powiedzieć coś małym Aurelkom, które oglądają 
spektakl? Myślę, że warto pielęgnować indywidualność w swoim 
małym królestwie i akceptować siebie, i tego się codziennie uczyć.
A moje wrażenia ze Szczecina: miasto super. Podoba mi się park, 
kino Pionier, deptak Bogusława. Jesień jest piękna, tak złoto 
i słonecznie. Pogoda nam sprzyja – zawsze gdy przyjeżdżamy do 
Szczecina, jest piękna.

Malwina Czekaj 
aktorka Teatru Baj w Warszawie (księżniczka Aurelka)

Bardzo dobrze mi się wraca do Aurelki, bo mam fajną postać: 
gram czarownicę Jagę, która nie jest tak do końca czarowni-
cą, jest pełna tajemnicy. Aurelka przychodzi do niej, dostaje 
pewne wskazówki i czule się z nią żegna. Jaga to nie taka kla-
syczna wiedźma. Ma wachlarze bojowe, które wykorzystu-
je. Lubi poszukiwać; jej czary może niekoniecznie wiążą się 
z nadprzyrodzonymi właściwościami, są bardziej filozoficzno-psy-
chologiczne. Jaga zmienia Aurelkę w inny sposób, nie tak typowo, 
czarami. No i wspaniale się pracuje z kolegami z Warszawy: nowa 
krew, inne typy aktorskie, taka współpraca wzbogaca zespół, po-
znajemy się nawzajem.

Grażyna Nieciecka-Puchalik

Gram Emeryka, pięciolatka – może nie wyglądam, ale próbuję. 
Wraca się bardzo płynnie i rzekłbym, nawet naturalnie, bo z Mar-
kiem i Malwiną z Baja robota szła bardzo fajnie. Ewa [Piotrowska] 
jest świetnym reżyserem. Robiliśmy z nią wcześniej Nie dość bladą 
królewnę i praca miała taką samą formę; Ewa wie, czego chce, praca 
idzie bardzo szybko. Super się gra w takim mieszanym zespole, to 
jest w ogóle fajne, gdy się pracuje z zespołem przez ileś lat i nagle 
robi się spektakl z kimś innym, kto wprowadza nową energię, świe-
żość. Myślę, że w Szczecinie i Warszawie dzieci reagują tak samo. 
To historia małej dziewczynki i każda mała dziewczynka pewnie 
się z Aurelką utożsamia. Może nie każdy chłopak się utożsamia 
ze mną, bo nie jestem standardowym pięciolatkiem – Emeryk to 
bardziej taki maminsynek, ale tu i tu odbiór jest podobny.

Rafał Hajdukiewicz

powróT do 
maleńKiego 
królesTwA

Pod koniec października na 
szczecińskie deski powrócił 
spektakl „Maleńkie Królestwo 
królewny Aurelki”, koprodukcja 
Teatru Lalek „Pleciuga” 
i Teatru Baj w Warszawie. 
Od prapremiery we wrześniu 
2018 minął ponad rok. Jak 
się powraca do historii Aurelki, 
która otrzymała własne 
królestwo i musiała stawić 
czoła blaskom i cieniom 
władzy? Zobaczmy, co mówią 
szczecińscy i warszawscy 
aktorzy! (warszawiacy zdradzają 
przy okazji, jak im się gra 
w naszym mieście).

Maleńkie Królestwo królewny Aurelki, fot. Alberto Roca Macia
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Za każdym razem wraca się bardzo przyjemnie, bo Aurelka kojarzy 
mi się ze Szczecinem, a bardzo lubię tu przyjeżdżać. Spektakl jest 
bardzo przyjemny, postacie, które gram, również mi się podoba-
ją. Jestem smokiem i kucharzem. Na każdym spektaklu podja-
dam sobie krówki albo morelki i to jest bardzo miłe. Jeśli chodzi 
o naszą obsadę – czyli połowę z Pleciugi, połowę z Baja – jest to 
bardzo świeże i ożywcze; to możliwość poznania nowych osób 
i pogrania z nowymi aktorami. Bardzo się polubiliśmy w takim 
„aurelkowym” zespole i zawsze tęsknię za tym, by sobie pograć 
z Rafałem, Grażynką i Mirkiem.
W Szczecnie bardzo lubię architekturę, a przede wszystkim – wol-
ny czas, bo przyjeżdżamy, gramy rano spektakle, a później mamy 
czas dla siebie, więc mogę sobie podziwiać Szczecin. Myślę, że jest 
trochę podobny do Wrocławia ze względu na swoją niemiecką 
historię. We Wrocławiu studiowałem, a Malwina w ogóle stamtąd 
pochodzi, więc przypomina nam to swojskie studenckie klimaty. 
Troszkę się czuję tutaj u siebie.

Marek Zimakiewicz 
aktor Teatru Baj w Warszawie

Dla mnie to było nowe doświadczenie, ponieważ zaproszeni zostali 
aktorzy z innego miasta, z innego teatru i wytworzyła się nowa 
jakość pracy. Musieliśmy się poznać, i to szybko, bo praca była 
bardzo intensywna. Fajnie się wraca, to bardzo przyjemna, ciekawa 
praca z Ewą Piotrowską, która jest osobą bardzo wymagającą, ale 
dużo bierze od aktora. Bardzo to cenię, bo wtedy dużo jest nas, 
aktorów, w spektaklu. Jeśli chodzi o odbiór Aurelki w Szczecinie 
i Warszawie – wydaje mi się, że dzieci wszędzie na całym świecie 
są takie same, tak samo reagują.

Mirosław Kucharski

S P E K T A K L

Maleńkie Królestwo królewny Aurelki, fot. Alberto Roca Macia
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Podobało mi się, jak mówili 
i jak byli ubrani i śmiesznie 
wyglądali, i fajny głos mieli.

Zosia, 8 lat, 
Szkoła Podstawowa w Niechorzu

dzieci 
o maleńKim 
królesTwie 
królewny 
Aurelki

Mali widzowie 
przedstawienia 
o małej królewnie 
i jej małym królestwie 
też mieli coś do 
powiedzenia. 
I nic dziwnego – 
w końcu to dla nich 
gra Pleciuga!

Bardzo mi się podobał spektakl, bo było 
fajnie. Podobało mi się, jak przyszedł smok.

Łukasz, 7 lat, 
Szkoła Podstawowa w Niechorzu

Nam się najbardziej 
podobał wilk.
Oliwer i Hubert, 

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Szczecinie

Fajne było, jak pani rozwijała 
wachlarze i one tak latały.

Gabrysia i Pola, 7 lat, 
Szkoła Podstawowa w Niechorzu

Najbardziej mi się podobało 
wszystko i tylko dym 
mi się nie podobał.

Alan, Szkoła Podstawowa nr 1 
w Szczecinie

Mnie się podobało, jak ta pani 
wachlowała i przyszedł smok.

Oliwia, 7 lat, 
Szkoła Podstawowa w Niechorzu

Podobało mi się, jak wilk chodził 
za księżniczką i jak ta pani miała 

wachlarze.
Eryk, 7 lat, 

Szkoła Podstawowa w Niechorzu

Najbardziej mi się 
podobało, jak był dym.

Małgosia, 
Szkoła Podstawowa nr 1 

w Szczecinie

Bardzo było fajnie na spektaklu. 
Gdy jeżdżę ze szkołą na spektakle, 
to fajnie jest. Fajne mają ubrania 

i fajnie recytują.
Malwinka, 8 lat, 

Szkoła Podstawowa w Niechorzu

Mnie się najbardziej 
podobała Baba Jaga 

z wachlarzem.
Jaśmina, Szkoła Podstawowa 

nr 1 w Szczecinie

S P E K T A K L
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A Warszawa? To cała historia! Zaczyna się jak w dobrej historii 
sensacyjnej: pewna znana aktorka wspomina, że widziała frag-
ment pewnego spektaklu i zrobił na niej dobre wrażenie. Pewna 
scenarzystka o zacięciu detektywistycznym odkrywa, że chodzi 
o pewien spektakl Pleciugi. Pewne artystki kontaktują się ze sobą 
i pada pewna propozycja. A potem... Przebieranki pojawiają się 
w Och-Teatrze Krystyny Jandy! Od 16 do 18 sierpnia nasz szcze-
ciński najnajowy spektakl cieszył warszawskie dzieci na scenie 
plenerowej.
A pralka? Pralka jest zmęczona. Dlatego o wrażeniach mówią 
tylko Marta i Maja, pralka na razie chce odpocząć. Ale też jest 
dumna.

Zacznijmy od wspomnień o dalekiej, mroźnej Islandii.

marta Łągiewka: Byłyśmy na Islandii z Przebierankami – zapro-
siła nas Greta Clough, która dwa razy występowała w projek-
cie Teatralny Ty-Dzień Dziecka. Widziała nasze przedstawienie 
i zaprosiła na festiwal. Spotkała nas tam świetna przygoda. 
W spektaklu nie ma wielu słów, ale mówimy coś prostego, na 
przykład „skarpetki”, „majtki” i tak dalej. Zapytałyśmy Gretę, 
czy mamy to powiedzieć po angielsku, bo po islandzku raczej nie 

przebierAnki 
w drodze
Pod koniec sezonu artystycznego 
2018/2019 Marta Łągiewka 
i Maja Bartlewska miały pełne ręce 
roboty – ich spektakl dla najnajów 
„Przebieranki” powędrował i do 
Warszawy, i do Islandii!
Na Islandię aktorki zaprosiła 
Greta Clough z teatru Handbendi 
Bruðuleikhus (nasi widzowie 
powinni ją doskonale pamiętać 
z przedstawień „Dzień pod 
pierzynką” oraz „Łąka”, które 
oglądaliśmy, gdy trwał Teatralny 
Ty-Dzień Dziecka 2017 i 2018). 
Szczecińskie „Przebieranki” 
zostały zaprezentowane 26 lipca 
2019 roku podczas festiwalu 
organizowanego przez Unglist 
í Húnathingi. To była daleka 
wędrówka, ale wszyscy wrócili 
bardzo uradowani.
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damy rady. Greta odpisała: „Nie, proszę grać po polsku, niech 
dzieci na Islandii uczą się polskiego”. I to było super – rzeczy-
wiście grałyśmy po polsku i po jakimś czasie dzieci zaczęły po-
wtarzać po nas polskie słowa. Przyjęcie na Islandii było przemiłe.

maja Bartlewska: Nie było bariery językowej, bo nazywamy rze-
czy, które pokazujemy. Nie było problemu, by dzieci zrozumiały, 
co mówimy, i się świetnie bawiły. Potem powrót do ciepłego 
Szczecina, chwila wytchnienia... i znów pakowanie walizek. Cel 
– Warszawa!

marta Łągiewka: To była niesamowita przygoda artystyczna. 
Nasza scenografka, Kaja Cykalewicz, oglądała wywiad z Kry-
styną Jandą. Na koniec rozmowy mówiono o teatrze i Janda 
wspomniała, że widziała takie przedstawienie, w którym aktor-
ka zakłada majtki na głowę, jest tam pralka, są duże spodnie. 
Kaja wysłała nam wiadomość: to chyba mowa o Przebierankach. 
Udało nam się skontaktować z Krystyną Jandą przez jej stronę, 
a potem ona zaprosiła nas do Och-Teatru na scenę plenerową. 
Podobno widziała gdzieś fragment tego przedstawienia i się nim 
zainteresowała. Strasznie miłe było, gdy pisała na swojej stronie 
internetowej, że nie może się doczekać spektaklu dla najnajów.

maja Bartlewska: Mówiono nam w Warszawie, że dla nich to 
ciekawe doświadczenie, bo sami właściwie nie grają dla dzieci, 
mają pojedyncze spektakle. Przebieranki to było coś nowego, tym 
bardziej że to przedstawienie dla tak małych dzieci, a w Och-
-Teatrze nie grają dla najnajów.

marta Łągiewka: Było bardzo miło. Gdy miałyśmy grać pierwsze 
przedstawienie, Krystyna Janda przyszła do garderoby, żeby się 
przywitać i zapytać, czy wszystko OK, czy nic nam nie potrzeba. 
To naprawdę niesamowita kobieta i niesamowita artystka, nie-
samowity człowiek. Gdy przygotowywałyśmy się w garderobie 
do spektaklu, pani garderobiana nam mówiła, że pani Janda tak 
się cieszyła na to przedstawienie, opowiadała o nim, nie mogła 
się doczekać!

I rzeczywiście – jeśli zerkniecie do naszej kroniki, zobaczycie, że 
już w lipcu na stronie www.krystynajanda.pl/dziennik Krystyna 
Janda pisze, że nie może się doczekać goszczenia Przebieranek!
Pralka skromnie twierdzi, że wcale jej to nie dziwi.

Przebieranki, fot. Piotr Nykowski POZA OKIEM
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już za 
chwilę 
święTa!

Gwiazdka coraz bliżej, więc czekamy 
na choinkę, na wolne dni, na śnieg 
i oczywiście na... prezenty. Jak co roku 
w grudniu Pleciuga zaprasza na spektakl 
okołoświąteczny – tym razem jest to 
„Karuzela Świętego Mikołaja” w reżyserii 
Zbigniewa Niecikowskiego. To świetny 
moment, by zobaczyć na scenie cały 
zespół Pleciugi: Maję Bartlewską, Mariolę 
Fajak-Słomińską, Rafała Hajdukiewicza, 
Danutę Kamińską, Dariusza Kamińskiego, 
Katarzynę Majewską, Mirosława 
Kucharskiego, Martę Łągiewkę, Grażynę 
Nieciecką-Puchalik, Edytę Niewińską-Van 
der Moeren, Macieja Sikorskiego, Janusza 
Słomińskiego, Krzysztofa Tarasiuka, 
Zbigniewa Wilczyńskiego 
i Przemka Żychowskiego. To także 
dobra okazja, by popytać o wymarzone 
prezenty świąteczne. Kilka osób 
z zespołu Pleciugi podzieliło się 
swoimi podchoinkowymi marzeniami.

Wymarzony prezent... może niekoniecznie wy-
marzony, ale parę lat temu kolega polecił mi 
książkę Kinga Mroczna wieża, pierwszą część. 
Przeczytałem to w jeden dzień. Zbliżał się 
okres świąteczny i pojawiły się pytania, czego 
bym chciał, więc powiedziałem: no to drugą 
część Mrocznej wieży. Gdy przyszło do rozpako-
wywania prezentów, okazało się, że dostałem 
wszystkie pozostałe sześć tomów, więc to był 
strzał w dziesiątkę i nawet przyznałem, że nie 
potrzebuję już żadnych prezentów na kolejne 
sześć lat. Teraz na pytanie, co chcę, mówię, że 
nic nie chcę, bo nic mi nie potrzeba. Wolę da-
wać prezenty niż dostawać.

Rafał Hajdukiewicz, aktor Nie mam żadnego wymarzonego prezen-
tu. Uważam, że wszystko to, co powin-
nam mieć, już mam. Najbardziej cieszę 
się, że spotkamy się wszyscy razem, całą 
rodziną, bo w ciągu roku na ogół nie 
mamy czasu, a teraz usiądziemy, ode-
tchniemy, porozmawiamy, pobędziemy 
razem. Moim wymarzonym prezentem 
na święta jest po prostu moja rodzina.

Agnieszka Wunsch,
specjalista ds. marketingu

Wymarzony prezent na święta? Taki 
sam jak przez cały rok: obyśmy wszyscy 
byli zdrowi i szczęśliwi.

Grażyna Nieciecka-Puchalik, aktorka

Pod choinkę marzy mi się wnuk! We 
wrześniu zeszłego roku zostałam babcią 
i mam wnuczkę Amelkę. A teraz chciała-
bym jeszcze mieć wnuka!

Barbara Bosak, 
zastępca głównej księgowej
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A Wy? 
O czym marzycie na Gwiazdkę?

Dostałem kiedyś kolejkę elektryczną 
wyprodukowaną w NRD. Ojcu powie-
działem, że jeśli dostanę tę kolejkę, to już 
nigdy nie będę się nudził. Chyba tak się 
stało, choć najpierw więcej bawił się nią 
ojciec. A obecnie wymarzony prezent? 
Żeby mieć zdrowie. Kiedy jest się mło-
dym, tak się o tym nie myśli, ale teraz 
najważniejsze jest dla mnie zdrowie, chęć 
do pracy i motywacja. I pielęgnowanie 
swojego hobby. I miłość, dużo miłości, 
dobrego słowa, przyjaźni.

Mirosław Kucharski, aktor

Chciałabym, żeby mój starszy syn Kuba 
poradził sobie na studiach medycznych, 
a młodszy syn Kacper w szkole – to bę-
dzie mój najlepszy prezent świąteczny.

Arleta Żydonis, kasjer kasy głównej

Wymarzył mi się ostatnio młynek 
do kawy, raczej nowoczesny, ale żar-
nowy, ręczny, i zamierzam albo go 
sobie sama kupić, albo poprosić 
o niego Mikołaja.

Maja Bartlewska, aktorka

Nie mam wymarzonych prezentów. 
Chciałabym tylko, żeby świat wokół 
mnie był bardziej życzliwy wobec 
wszystkich.

Marzena Heropolitańska, inspicjentka

Ja chcę święty spokój... A na poważnie: 
chciałabym dostać od Mikołaja fajne 
sportowe buty na zimę, żebym mogła 
pochodzić w nich po górach, żeby były 
dobre na śnieg.

Marta Łągiewka, aktorka

A to jeszcze jeden mały prezent 
od Pleciugi: nietypowy przepis 
na święta i nie tylko. Podzieliła 
się nim Agnieszka Wunsch, 
specjalista ds. marketingu 
w naszym teatrze.

TeATr od kucHni

Kulebiak wigilijny

Składniki na ciasto:
50 dkg mąki
25 dkg masła
3 dkg drożdży
1/2 szklanki gęstej śmietany
3 żółtka
Do mąki dodaj masło i posiekaj. Dodaj drożdże, 
śmietanę i żółtka. Po zagnieceniu ciasta wstaw 
do lodówki na 1 godzinę.

Farsz:
60 dkg grzybów (borowiki lub pieczarki, 
mogą być suszone, ale trzeba je najpierw 
podgotować)
25 dkg cebuli
trochę oliwy
1 jajko
kapusta słodka biała (średnia główka)
ok. 1/2 litra mleka
sól
pieprz

Przygotowanie: 
Poszatkuj kapustę, włóż do wrzącego mleka i gotuj 
kilka minut. Cebulę posól i zrumień na patelni, 
a potem wymieszaj z kapustą. Grzyby umyj, 
poszatkuj, dodaj do cebuli i kapusty. Dopraw 
wszystko solą i pieprzem, następnie uduś.
Rozwałkuj ciasto, na wierzchu ułóż grubą warstwę 
farszu z grzybów i kapusty. Zawiń w rulon, posmaruj 
białkiem i nakłuj widelcem, brzegi podwiń. 
Piecz około 1 godziny w temperaturze 180°C.
Z barszczykiem pycha. Smacznego!



18

S P E K T A K L

Barbara Popiel: Dlaczego powraca Pan do spektaklu Karuzela 
Świętego Mikołaja?
Zbigniew Niecikowski: Pięć lat temu to przedstawienie dosko-
nale się sprawdziło na naszej scenie i jest świetną propozycją 
na czas przygotowań do świąt. Do tego można zobaczyć cały 
zespół artystyczny Teatru Lalek „Pleciuga”. Pięć lat temu tro-
szeczkę uwspółcześniłem tekst sztuki Kramik Mikołaja Gwiazdora 
Natalii Gołębskiej, dodałem kilka postaci, zmienił się też tytuł. 
Kiedyś na jarmarkach świątecznych widziałem karuzelę; to taki 
radosny, zabawowy element, który idealnie mieści się i spełnia 
w tym scenariuszu.

Jak się powraca do tego spektaklu?
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że widz, który to ogląda, 
zmienia się. Do takich propozycji zawsze wraca się miło, sym-
patycznie, między innymi dlatego, że wiążą się one z tymi naj-
piękniejszymi świętami, które przeżywamy w grudniu. Oczywiście 
trzeba poświęcić trochę czasu na powtórki, bo pamięć ludzka jest 
zawodna, trzeba sobie przypomnieć tekst, sytuacje, układy, ale 
samo przedstawienie absolutnie nic nie traci ze swoich wartości.

Co w takim razie jest szczególnie wartościowe w Karuzeli?
Przede wszystkim ten tekst pozwala na zanurzenie się w atmos-
ferze naszych świątecznych przygotowań. Poza tym mówimy 
o piernikach, o prezentach, o listach do Świętego Mikołaja, które 
przechwytują diabły, czyli mamy trochę wątków świątecznych 
pasujących i do zabawy, i do spokojnego przygotowania się do 
świąt. Interesujące są opinie krytyków o tym przedstawieniu – 
szczególnie zwracano uwagę na nawiązanie bezpośredniego kon-
taktu z widownią. Rzeczywiście, w przedstawieniu jest Mikołaj, 
który pokazuje, jak się przygotowuje do spotkania z dziećmi, 
a potem rzeczywiście się z nimi spotyka, bezpośrednio, twarzą 
w twarz. Każde dziecko podchodzi i otrzymuje jakiś upominek.

Podejrzewam, że wszystkie dzieci oglądające spektakl będą 
miały w głowie swój wymarzony prezent, który chciałyby 
dostać od mikołaja pod choinkę.
Pięć lat temu takim prezentem była chyba gra komputerowa. 
Dzisiaj też się zastanawiamy, co powinno być w listach do Świę-
tego Mikołaja. Myślę, że za wiele się nie zmieniło. Może są ja-
kieś specjalne zabawki, szczególne oczekiwania, ale są w zespole 
Pleciugi mamy i ojcowie dzieci w takim wieku jak te, do których 
adresujemy to przedstawienie, więc mogę liczyć na podpowiedzi.

Czy zdradzi nam Pan, jaki prezent Pan chciałby dostać pod 
choinkę?
Obecnie najcenniejszym prezentem jest dla mnie dobre zdrowie, 
własne i bliskich.

W takim razie, zanim kurtyna ponownie się podniesie, czego 
życzy Pan widzom – tym starszym i, szczególnie, tym młod-
szym?
Życzę im radości, spokoju, jak najmniej trosk, zdrowia oraz prze-
bywania w otoczeniu najbliższych, rodziny. Życzę wszystkim, żeby 
się wzajemnie kochali. Może brzmi to banalnie, ale to chyba jest 
właśnie najważniejsze.

Karuzela święTego 
miKołaja – w sAm rAz 
przed święTami!
Na scenie Pleciugi ponownie 
pojawia się okołoświąteczny 
spektakl „Karuzela Świętego 
mikołaja” w reżyserii Zbigniewa 
Niecikowskiego, a sam reżyser 
opowiada trochę o pracy nad 
przedstawieniem, trochę 
o świętach i trochę... o prezentach.
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Jubileusz 40-lecia
pracy artystycznej
15 listopada 2019

zbigniew
niecikowski

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. 
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Lalkarski 
w Białymstoku. Od 1 stycznia 1980 był aktorem Pleciugi. 
W styczniu 1991 został zastępcą dyrektora teatru Włodzimie-
rza Dobromilskiego. Od września 1993 jest dyrektorem na-
czelnym i artystycznym Teatru Lalek „Pleciuga”. Przywołajmy 
niektóre sukcesy z udziałem dyrektora, to między innymi na-
groda zespołowa Grand Prix XI Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Teatrów Lalek w Opolu w 1983 roku za Rzecz o Jędrzeju 
Wowrze w reżyserii Bogdana Głuszczaka i Jana Wilkowskiego 
oraz Grand Prix X Międzynarodowych Toruńskich Spotkań 
Teatrów Lalek 2003 za spektakl Co się dzieje z modlitwami nie-
grzecznych dzieci? w reżyserii Anny Augustynowicz. Zbigniew 
Niecikowski wyreżyserował liczne przedstawienia, niektóre 
z nich to Gwiazdka kota Filemona (1991), Czerwony Kapturek 
(1994), Śnieżynek (1997), Bajka o szczęściu (2002), Szpak Fry-
deryk (2006), Niebieski Piesek (2013), Balbaryk i Złota Piosenka 
(2016), a także Karuzela Świętego Mikołaja, którą obejrzymy 
w grudniu tego roku. W uznaniu indywidualnych osiągnięć 
zawodowych został uhonorowany wieloma odznaczeniami, 
między innymi Złotym Krzyżem Zasługi (2004), Srebrnym 
Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis (2009), Srebrną 

Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego (2013), 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014).

Dla nas, zespołu Pleciugi, Zbigniew Niecikowski jest kimś 
więcej – nie tylko dyrektorem, szefem, reżyserem i aktorem, 
lecz także (przede wszystkim!) dobrym duchem teatralnej co-
dzienności, wsparciem w różnych działaniach, przyjacielem 
i pełnym humoru człowiekiem. Znamy nieźle naszego dyrek-
tora, jego przemiłą żonę Barbarę (która także była aktorką 
Pleciugi) i syna Michała, wiemy co nieco o fotograficznej pasji 
i kulinarnych zdolnościach szefa (zupa dyniowa i ciasto tirami-
su – kto nie jadł, niech żałuje!), umiemy docenić to, jak ciepło 
i życzliwie odnosi się do nas, pracowników.

W tym roku, 15 listopada, Zbigniew Niecikowski obcho-
dzi czterdziestolecie pracy artystycznej. Dla każdego aktora 
i reżysera to wyjątkowa chwila. Dla nas czterdziestolecie pracy 
artystycznej naszego dyrektora to chwila wyjątkowo wyjątko-
wa, dlatego składamy Zbigniewowi Niecikowskiemu najser-
deczniejsze gratulacje i najserdeczniejsze życzenia! Cieszymy 
się, że jako zespół Pleciugi możemy świętować wraz z Panem, 
Panie Dyrektorze, ten jubileusz! Do naszych gratulacji, uści-
sków i uśmiechów dołącza się wiele innych osób.

Zespół Teatru Lalek „Pleciuga”
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Miejsca tworzą ludzie. Zbigniew Niecikowski, artysta teatru la-
lek, dyrektor Pleciugi, tworzy ważne dla mnie miejsca. Nie cho-
dzi tu tylko o stary czy nowy adres, pod którym dyrektor Nie-
cikowski wraz ze swoim Zespołem tworzy obszar dla nowego 
przedstawienia. Mam na myśli ważną i inspirującą przestrzeń, 
w której każdy twórca teatru, tak samo jak każdy jego widz, jest 
ważny – staje się uczestnikiem spotkania.
Charakter dyrektora Zbigniewa Niecikowskiego – i wrażliwość 
Zbyszka – powoduje, że Pleciuga to niezwykłe miejsce, otwarte 
nie tylko dla doświadczenia artystycznego, lecz także dla zwy-
czajnie ludzkiego spotkania. Miejsce naznaczone wrażliwością 
i delikatnością jego twórcy. Przestrzeń, w której dziecko, rów-
nież to obecne w każdym dorosłym człowieku, spotyka się 
z serdecznością, uwagą i odpowiedzialnością.
Szanowny Panie Dyrektorze, Drogi Zbyszku! Z okazji Twojego 
Jubileuszu życzę radości i satysfakcji z sukcesów, z jakimi prze-
mierzasz swoją drogę przez teatr, w którym jesteś autorytetem 
i przyjacielem. Przede wszystkim jednak życzę Ci niesłabnącej 
energii i ciepła, jakie w sobie znajdujesz – i czasu, by stworzyć 
przestrzeń spotkania z drugim człowiekiem.

Anna Augustynowicz
reżyser, dyrektor artystyczny 

Teatru Współczesnego w Szczecinie

Jaki jest Zbyszek Niecikowski, każdy wie. Reżyseruje, gra, ostat-
nimi czasy rzadko, chociaż pamiętamy, że i deski sceniczne Ope-
ry nie były mu obce! Ale Zbyszek to przede wszystkim Dyrek-
tor. Szczecinianie, ci starsi, rzecz jasna, pamiętają zapewne pełną 
duchów teatru i dobrych dziecięcych wspomnień starą Pleciugę. 
Czyż jednak można sobie wyobrazić, że teatr nadal pozostaje 
w tym budynku? Zbyszek potrafił dla wielu bolesną decyzję do-
słownie przekuć w kształt nowego, jednego z najnowocześniej-
szych budynków teatralnych w Polsce. Dziś rówieśnicy Zbyszka 
w zespole aktorskim tworzą – wybaczcie, Drodzy – grupę se-
nioralną, mając wszak obok siebie kolejne, młodsze generacje, 
tworząc razem, jakże cenny w teatrze, wielopokoleniowy zespół 
aktorski. Znajdziemy w Pleciudze i klasykę, i nową literaturę, 
eksperyment i nawiązanie do tradycji. Teatr śmiało wychodzi ku 
widzom w różnym wieku. Zespół współpracowników przez lata 
gromadzony i kształtowany przez Dyrektora emanuje coraz to 
nowymi pomysłami, a teatr swój widzi ogromny, choć skromny. 
Tak jak skromny jest jego Dyrektor. Zawsze budzący zaufanie, 
życzliwy, rozważny, stateczny. Nie ujmując nic jego poprzedni-
kom i mentorom, można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że 
dzisiejszy kształt szczecińskiej Pleciugi jest jego dziełem.
Poznaliśmy się 26 lat temu, kiedy obaj w tym samym czasie od-
bieraliśmy dyrektorskie nominacje. Mnie po 16 latach wiatry po-
gnały dalej i dalej, ale te lata wypełniliśmy intensywną współpracą 
opartą na otwartości, sympatii i wzajemnym szacunku. Dlatego 
też dziś pozwalam sobie napisać, że sympatia do Pleciugi i jej dy-
rektora pozostała niezmienna. Napiszę całkiem otwarcie: Zbysz-
ku, szczycę się tym, że od lat mogę cieszyć się Twoją przyjaźnią. 

Zenon Butkiewicz
dyrektor naczelny Teatru Współczesnego w Szczecinie 

w latach 1993–2008
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Zbigniew Niecikowski obok Anny Garlickiej, Anny Augusty-
nowicz, Adama Opatowicza i Dariusza Mikuły jest postacią, 
bez której trudno sobie wyobrazić mapę szczecińskiej kultury. 
Szczególnie blisko współpracowałem z panem dyrektorem Nie-
cikowskim w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i na początku 
XXI. Było to związane z pełnionymi wówczas przeze mnie 
funkcjami wiceprezydenta Szczecina i szefa Komisji Kultury 
Rady Miasta Szczecin. 
Pan dyrektor jest całym sercem oddany Pleciudze. To jemu 
w dużym stopniu zawdzięczamy budowę nowej siedzi-
by teatru w obecnym miejscu. Wymagało to wielu trud-
nych negocjacji z mieszkańcami, decydentami i wykonaw-
cami. Pan dyrektor podołał temu życiowemu zadaniu.  
Teatr Lalek „Pleciuga” to również miejsce, w którym przez lata 
znajdowało się centrum organizacji Przeglądu Teatrów Małych 
Form KONTRAPUNKT. Spiritus movens festiwalu była zastępca 
dyrektora Pleciugi – Anna Garlicka, niemniej to przedsięwzięcie 
nie mogło się odbyć bez wsparcia i przychylności dyrektora 
Niecikowskiego. 
Najważniejszym jednak zadaniem realizowanym przez dyrek-
tora jest działalność Teatru Lalek „Pleciuga” i jego wpływ na 
dziecięcych i młodzieżowych odbiorców. To tutaj przenosi się 
widzów w świat baśni i wyobraźni. To tutaj rozpoczyna się 
podstawowa edukacja teatralna. 
Zbyszku! Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś dla naszego miasta 
Szczecina.

Paweł Bartnik 
dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Zbyszek Niecikowski. Cudny Strażak. No, takim go poznałem 
w 1992 roku.
Zagrał wtedy postać Cudnego Strażaka w przedstawieniu Bogu-
sława Kierca Wagary. Była to moja pierwsza (i na szczęście, nie 
ostatnia) przygoda z Pleciugą. Do dziś pamiętam jego kwestię: 
„(...) chwileczkę, tylko przyniosę gaśnicę... na wszelki wypa-
dek”. Nie mam żadnych wątpliwości, że zdolność łagodzenia 
sporów i napięć posiadł on w stopniu nadzwyczajnym (i to bez 
konieczności użycia strażackiego rekwizytu). Zbyszek zawsze 
będzie dla mnie Cudnym Strażakiem, a przyjaźń z nim przetrwa 
kolejne jubileusze.

Jacek Wierzchowski
kompozytorCu
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Zbyszka poznałem na jednej z pierwszych narad w Urzędzie 
Miasta Szczecin, już jako dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie. Pamiętam, że zaimponował mi wówczas swoim 
spokojem. I ta cecha, przynajmniej z mojego punktu widzenia, 
zawsze go wyróżniała. Nie wiem, czy w tym nie kryła się jego 
największa siła, która pomogła mu przeprowadzić lud teatralny 
z ulicy Kaszubskiej do nowej siedziby. Dziś możemy podziwiać 
piękną siedzibę, piękny teatr, wtedy nic nie było aż takie pewne. 
Choć sam nigdy nie mówił mi o tym, była to jednak prawdziwa 
przeprawa, pełna zaskakujących zwrotów akcji, chwilami chyba 
nawet zwątpienia, ale wszystko to za nim. 
Teatr jest, tętni życiem, przynosząc radość kolejnym pokoleniom 
widzów. Jestem pewien, że przynosi też niemało satysfakcji 
dyrektorowi. Sztuka teatralna jest przecież taka ulotna, a tu 
mamy do czynienia z dziełem wspaniałym i trwałym, i nie mam 
na myśli samego budynku. Jest zespół teatralny i są ciągle nowi 
widzowie, którzy co prawda szybko dorastają i zamieniają teatr 
z dzieciństwa na teatr dla dorosłych, ale przecież nigdy nie zapo-
mną swoich pierwszych kontaktów z teatrem i żywym słowem. 

Krzysztof  Marcinowski
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Zbyszek jest w moim życiu bardzo ważną osobą. Prawdopo-
dobnie sam nie wie, jak ważną.
Kiedy po niespełna roku pracy w wymarzonym Wrocławskim 
Teatrze Lalek jego dyrektor wyrzucił mnie, postanowiłem skoń-
czyć moją przygodę w teatrem w ogóle. Zacząłem studiować 
handel zagraniczny na wrocławskiej Akademii Ekonomicznej 
i właściwie prawie udało mi się zapomnieć o teatrze. Niestety, 
nie do końca! Profesor Wydziału Lalkarskiego, Anna Prosz-
kowska, tak zakręciła światem, że postawiła mnie przed faktem 
realizacji mojej pierwszej reżyserii w... Finlandii. Realizacja oka-
zała się wyjątkowa, a w mojej głowie znowu odżyły pomysły na 
teatr; wśród nich pomysł o startowaniu na reżyserię białostocką! 
Ale żeby się zabezpieczyć – w razie oblanego egzaminu wstępnego – 
postanowiłem pojechać do Pleciugi i zapytać o angaż aktorski.
– Dobrze, przyjmę cię do mojego teatru jako aktora – powie-
dział Zbyszek.
– Ale jest jeszcze jeden mały drobiazg: chciałbym startować na 
reżyserię do Białegostoku. Jeśli się nie dostanę, to przyjdę do 
Pleciugi jako aktor...
– A jeśli się dostaniesz, to zapraszam za trzy lata. Zrobisz 
u mnie dyplom reżyserski...
Dyrektor Niecikowski prawdopodobnie rzucił to zdanie jak 
żart. Ale za trzy lata zadzwoniłem:
– Według umowy skończyłem reżyserię i chcę robić dyplom 
w Pleciudze.
I zrobiłem! Kubusia Puchatka. Wcale udany dyplom! Z muzyką 
Grzegorza Turnaua.
A po latach, kiedy realizowałem w Pleciudze Konika Garbuska, 
w trakcie produkcji zostałem dyrektorem teatru! Pierwszego 
mojego teatru! Dlatego Pleciuga i jej dyrektor to ważne kamienie 
milowe na mojej drodze życia...
Dziękuję, Zbyszku!

Arkadiusz Klucznik
reżyser
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reżyseria i ruch sceniczny: 
Arkadiusz Buszko
współpraca reżyserska: Punch Mama
scenografia: Pavel Hubička
opracowanie muzyczne i aranżacje: 
Tomasz Lewandowski
projekcje multimedialne i animacje: 
Krzysztof Kuźnicki, Anna Wiśniewska

występują:
Maja Bartlewska 
Rafał Hajdukiewicz 
Mirosław Kucharski 
Marta Łągiewka 
Katarzyna Majewska 
Grażyna Nieciecka-Puchalik 

z udziałem zespołu muzycznego 
pod kierownictwem Tomasza Lewandowskiego:
Kuba Fiszer – perkusja
Tomek Licak – saksofon
Tomasz Lewandowski / Krzysztof Figiel – piano
Paweł Rozmarynowski – bas

asystent reżysera: Marta Łągiewka 
inspicjent: Tadeusz Jotko

prapremiera 15 listopada 2019

Piotr Rowicki

BALLADA 
SZCZECIńSKA

Ballada szczecińska, fot. Piotr Nykowski POZA OKIEM
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Barbara Popiel: Zacznijmy klasycznie: jesteś szczeciniani-
nem z...?
Arkadiusz Buszko: Z pracy. Dostałem propozycję gry w Teatrze 
Współczesnym od Bogusia Kierca. Pomyślałem: „O, Szczecin, 
daleko to jest” – a z drugiej strony to wciąż zachód, tak jak 
Wrocław, skąd pochodzę, Wrocław i Szczecin mają tę samą tożsa-
mość. Powiedziałem: „Czemu nie?”. Jestem, co można zauważyć, 
człowiekiem, który eksperymentuje, jeśli chodzi o sztukę: reży-
seruję, układam choreografię, jestem aktorem, prowadzę zajęcia 
z dzieciakami, szkolenia, jeżdżę z lekcjami teatralnymi. Robię dużo 
rzeczy, które mnie fascynują. Na szczęście, nie muszę zmieniać 
zawodu, by jednocześnie zarabiać i zajmować się swoim hobby. 
Nieraz mnie ludzie pytają: „Jakie masz hobby?” – odpowiadam: 
„Teatr”. A oni: „Ale jak to? Nie grasz w brydża, nie łowisz ryb?”. 
No nie. Lubię teatr, lubię oglądać moich kolegów na scenie, lubię 
jeździć na festiwale. Po prostu uwielbiam robić teatr.

Od jednego z aktorów usłyszałam stwierdzenie, że jesteś 
reżyserem, który wie, czego chce, i dlatego dobrze się z Tobą 
pracuje.
Musisz wiedzieć, czego chcesz. Spotykałem się, jako aktor, 
z reżyserami, którzy nie kumali, czego chcą, więc bardzo dobrze 
rozumiem kolegów. Nie mogę sobie na to pozwolić, żebym nie 
wiedział – bo jeżeli ja nie będę wiedział, to i oni nie będą wiedzieli, 
i wszyscy będą sfrustrowani. Na wstępie otwierasz jedne drzwi 
i jeżeli masz pojęcie o tym, co robisz, jakie masz założenia i cele, 
to otwierasz następne drzwi, następne i następne. To bardzo 
piękne, bo wszyscy są dla ciebie inspirujący.

To Twój kolejny spektakl na Scenie dla Dorosłych w Pleciudze. 
Dlaczego tym razem wybrałeś opowieść o Szczecinie i to 
w tak nietypowej formule, bo balladowej?
Przyjąłem to z dużą formułą wspaniałości, mogę tak powiedzieć. 
Lubię poszukiwać i w pewnym momencie naszła mnie myśl: to 
są takie wspaniałe historie, dlaczego nie zrobić o tym spektaklu? 
Nie występuję jako frustrat, w takim sensie, że muszę komuś 
dowalić albo „załatwić sprawę” ze Szczecinem. Nie, jestem wro-
cławianinem i nie mam nic do załatwienia; a poza tym jestem 
już szczecinianinem, w Szczecinie mieszkam już dłużej niż we 
Wrocławiu, mogę powiedzieć, że obecna część mojego życia to 

właśnie Szczecin, więc tym bardziej jest to moje „tu” i tożsame. 
Niektórzy mówią: „Wyjeżdżam ze Szczecina; nie, nie będzie mnie 
w Szczecinie”. A ja właśnie tak – ja właśnie będę w Szczecinie. 
Pomyślałem o historiach szczecińskich, tych sztandarowych, 
a badając cały teren szczeciński, zobaczyłem, że to pierwszy po-
wojenny spektakl, który byłby poświęcony Szczecinowi w takiej 
ilości i długości – bo nie mówię o performansach, nie mówię 
o przedstawieniach dotyczących pojedynczych tematów. Stwier-
dziłem: a może ważkie historie, troszeczkę do łezki, troszeczkę 
do pracy, żeby aktorzy mogli dramatycznie popracować. Niech 
to będą historie może wariackie, może dziwne, może dojmujące, 
ale nasze, tożsame. Dlaczego mamy się z tym ukrywać? Niech 
ludzie przyjdą i zobaczą – zobaczą, w jakim mieście mieszkają, 
z jakimi ludźmi się spotykają. A może ktoś się dowie, że jego 
rodzice tu przyjechali, a nigdy o tym wcześniej nie wiedział, nie 
myślał? Wydaje mi się, że właśnie dlatego to przedstawienie jest 
dla wszystkich. Nie tworzę tu szczegółowego rysu historycznego, 
choć pewien rys jest, ani czegoś, co miałoby charakter wtykania 
palca w oko. Poza tym pomyślałem: jak można nie użyć paszte-
cika, paprykarza szczecińskiego?

Czym w takim razie jest dla Ciebie Szczecin?
Szczecin jest wielką przyszłością, i wydaje mi się, że nie tylko dla 
mnie. Szczecin to przepiękne miasto. Część Szczecina nawiązuje 
do gwiazdozbioru Oriona – myślę, że w przyszłości to wykorzy-
stam. Szczecin to jest kosmos!

Na zakończenie: widzowie niedawno wyszli po prapremierze, 
będą wychodzić po kolejnych spektaklach... Z czym chciałbyś, 
żeby wyszli? Z jaką myślą albo z jakim uczuciem?
Chciałbym, żeby sobie pomyśleli: „O kurczę, nie wiedziałem 
o tej historii”. „A ta historia? Nie wiedziałem, że ona ma taki 
koniec”. „No interesowałem się tym, tylko nie wiedziałem, że 
to od tego się zaczęło”. Albo: „Nie, takiego końca nie było, czy 
oni powiedzieli prawdę?”. „To naprawdę te fortepiany zostały 
zatopione?”. Tak jak powiedział mi wasz elektroakustyk Andrzej 
Myszkorowski: „Arek, ja te wszystkie historie znałem, a tej o for-
tepianach nie”. Chciałbym, żeby wyszli z Ballady z takim głodem 
Szczecina. Niech to będzie głód na paprykarz, pasztecika i inne 
szczecińskie sprawy.

szczecin 
To Kosmos!
Tuż po prapremierze, pomiędzy 
kolejnymi gratulacjami 
i rozmowami, reżyser „Ballady 
szczecińskiej” znalazł kilka chwil 
również dla czytelników „Gabita”. 

Arkadiusz Buszko opowiada o Szczecinie, teatrze i... kosmosie
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inTensywna praca, 
zAwroTne Tempo 
i powiew zAcHodu

Spektakl „Ballada 
szczecińska” 
i sam Szczecin 
w oczach aktorów 
Pleciugi – czyli 
zajrzyjmy trochę za 
kulisy i trochę do 
głów naszych 
artystów. Sama 
chciałam się 
dowiedzieć dwóch 
rzeczy: jak im się 
pracuje nad tym 
przedstawieniem
i jak odbierają 
Szczecin, i na co 
dzień, i teraz, gdy 
dzięki tekstowi Piotra 
Rowickiego poznają 
miasto z innej strony.

Ballada szczecińska, fot. Piotr Nykowski POZA OKIEM
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Barbara Popiel: Proszę się przyznać: w jaki sposób stały-
ście się szczeciniankami i jak Wam się pracuje nad Balladą 
szczecińską?
maja Bartlewska: Ja jestem szczecinianką od dwóch lat, z wy-
boru miejsca pracy. Dowiaduję się bardzo dużo przy przygo-
towaniu do tej premiery. To dla mnie interesujące – powojenny 
Szczecin, to, jak wszystko wtedy wyglądało. Bardzo ciekawie 
dowiedzieć się czegoś nowego, poznać te wszystkie historie, 
niektóre straszne, niektóre śmieszne.
marta Łągiewka: Ja tu jestem od zawsze – to cytat ze scena-
riusza – i też mi się fajnie pracuje. Część z tych historii znałam, 
ale nie wszystkie, więc dowiaduję się nowych rzeczy. Działa-
my, szperamy, jest bardzo intensywnie, to bardzo intensywna 
i twórcza praca.

Która z tych historii szczególnie zapadła Wam w pamięć?
maja: Chyba najbardziej drastyczna jest historia o rzeźniku.
marta: Na mnie duże wrażenie zrobiła scena wypadku tramwa-
jowego. Gdy mieliśmy pierwsze czytanie, ta scena była straszna, 
ale gdy zaczęliśmy nad nią pracować, Arek wydobył z niej pełny 
dramatyzm. Pamiętam też te zabawne historie, o pasztecikach, 
o paprykarzu. Dzięki tej produkcji znów nabyłam paprykarz. 
I duże wrażenie zrobiła na mnie scena z fortepianami.

Jaka myśl powinna według Was przede wszystkim pozostać 
w głowie widzów po Balladzie szczecińskiej?
maja: Najważniejsze wydaje mi się to, że są to wszystko historie 
ludzi. Przedstawiamy ludzi, sprawy, które się naprawdę wydarzy-
ły. Część widzów znała niektórych bohaterów albo była blisko 
nich. Myślę, że to jest dobrze, gdy szczecinianie mogą przyjść 
i posłuchać o miejscach, które znali, w których żyli.
marta: Chciałabym, by ludzie wyszli z tego przedstawienia 

z przekonaniem, że jest to miasto, w którym można żyć 
i w którym jest fajnie.

Lubicie Szczecin?
maja: Ja lubię.
marta: Ja tu jestem od zawsze, więc kocham Szczecin.

Jesteś szczecinianinem z...?
mirosław Kucharski: Jestem szczecinianinem z wyboru, 
z przypadku. Miałem tu dużo rodziny ze strony mamy, która 
pochodzi z Pomorza. Przyjeżdżałem tu często, to było moje 
drugie rodzinne miasto, ale nie podejrzewałem, że zostanę tu 
na stałe. Myślę, że tak miało być, miałem tu zostać.

Jak się pracuje nad Balladą szczecińską?
To niesamowite, nigdy nie myślałem, że będę odgrywał te hi-
storie, które znałem, gdy jeszcze mieszkałem w Poznaniu. Sły-
szałem je od mojej cioci, która wiele wiedziała o dawniejszej 
historii Szczecina, owianej tajemnicą, niesamowitej.
Na początku mieszkałem w Szczecinie na Arkońskiej i tramwaj 
trójka przejeżdżał obok budynku naprzeciw zajezdni. Wiedzia-
łem, że to budynek Rzeźnika z Niebuszewa, wiedziałem nawet, 
które okno było jego. Raz nawet specjalnie wysiadłem z cieka-
wości na tym przystanku, by tam podejść. Nie sądziłem, że kie-
dyś będę grał postać Rzeźnika. Praca przy Balladzie szczecińskiej 
okazała się fascynująca. Jest dużo tekstu, spektakl będzie miał 
spore tempo, opowiadamy o Szczecinie takim, jakim był. Fascy-
nujące, że to pierwszy spektakl mówiący o tych wydarzeniach, 
na przykład o Kaskadzie. Przechodziłem obok Kaskady, gdy 
jeszcze trwała prosperity, tam powiewało Zachodem. Kaskada 
była dla mnie tym, czym był Pewex, Baltona – wchodziło się 
i widziało się, czuło się inny świat.
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Co lubisz w Szczecinie?
Ładne dziewczyny. Zieleń, której jest tu o wiele więcej niż 
w Poznaniu. Zaskoczyło mnie i lubię do dzisiaj też to, że 
w Szczecinie mówi się czysto po polsku. Jest przestrzeń, są duże 
ulice i piękne kamienice – po prostu kamienica na kamienicy.

Jesteś szczecinianinem?
Rafał Hajdukiewicz: Nie jestem szczecinianinem, ale przy-
jechałem tu dziesięć lat temu i nawet mogę zacytować jeden 
z tekstów Ballady szczecińskiej: przyjechałem tu za pracą. Co było 
pozytywnego w wyborze Szczecina? Zawsze mam problem 
z tym Szczecinem. Gdy byłem mały i oglądałem prognozę po-
gody, pytałem mamę, czemu nie mieszkamy w Szczecinie, bo 
tam jest najcieplej. Wydaje mi się, że trochę sobie wyprosiłem 
ten Szczecin, bo gdy pojawił się wakat tu w teatrze, zgłosili-
śmy się z Pauliną Lenart. Najśmieszniejsze, że nasz zespół to 
w większości osoby z Białegostoku i okolic, z tej samej szkoły 
aktorskiej, od tych samych profesorów.

Jest coś, co lubisz w Szczecinie?
Spotkałem tu kilku naprawdę wspaniałych ludzi, którzy dali 
mi sporo do myślenia i dali mi kilka szans, możliwości. Nie-
koniecznie może miałbym to, gdybym wyjechał gdzie indziej.

Jak się pracuje przy Balladzie szczecińskiej?
Tempo zawrotne. Arkadiusz Buszko wie, czego chce, i ma 
strasznie szybkie tempo, więc też proces tworzenia jest w pi-
gułce, bo ten materiał nadaje się na dwa–trzy miesiące pracy, 
a my mamy niewiele ponad miesiąc. Tak, tempo zawrotne. Do-
wiedziałem się kilku rzeczy o Szczecinie, o których nie miałem 
pojęcia. Wydaje mi się, że wielu mieszkańców Szczecina, którzy 
przyjdą na spektakl, będzie miało ten sam odbiór, mimo że 

mieszkają tu dłużej. A ci, którzy mieszkali krócej, dowiedzą 
się, że to miasto jest różnorodne i działy się tu takie historie.

Któraś z nich szczególnie utkwiła Ci w pamięci?
Mocna jest historia z tramwajarką, wypadek – zwłaszcza że 
została opisana dość skrótowo, ale tak dobitnie, że ciary na 
plecach są. Myślę, że będzie skłaniała ludzi do refleksji. Z tych 
wszystkich opowieści znałem dwie albo trzy. Znałem Kaskadę, 
wiedziałem o rzeźniku, o paprykarzu i pasztecikach. Z pasz-
tecikiem się spotkałem, gdy tu przyjechałem, ale nie myślałem 
wtedy, jak, dlaczego, kto i po co.

Pierwsza zieleń na brzozach,
a kora taka biała!
a srebrzysty wiatr świeci i płynie.

Do Ciebie, mej miłości –
w ręku czerwony goździk –
zakochany biegnę po Szczecinie.

Ten tramwaj, który dzwoni,
i ten goździk czerwony,
i ta wilga, co śpiewa tak miło,

i te brzozy z tym srebrem –
wszystko wzlata jak refren...
ileż już się tych lat powtórzyło! [...]

  K.I. Gałczyński, Wiosna w Szczecinie 
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Paprykarz
Paprykarz szczeciński narodził się w połowie lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku – w laboratorium Przedsiębiorstwa Połowów 
Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf ” w Szczecinie. Zajadali 
się nim nasi dziadkowie i rodzice, którzy teraz często mówią: 
„Dzisiejszy paprykarz to nie to, co dawniej!”. Fakt, między 1967 
rokiem, gdy pojawiła się pierwsza puszka paprykarza, a 2019 
trochę czasu minęło...

W Polsce był słynny niczym zupy Campbella w Stanach. W popu-
larności mogła mu dorównać tylko konserwa turystyczna z zieloną 
naklejką i eksportowa puszka polishham dostępna w Peweksach. 
Miał znak towarowy tak rozpoznawalny, jak buty Relaksy, papierosy 
Sport, maluch i zabawkowy pistolet Precyzja. Zawojował rynek 
w latach 70., później jego skład był odbiciem kryzysu gospo-
darczego. W latach 80. szczególnie popularny wśród studentów, 
artystów i alkoholików. Paprykarz szczeciński – kultowa puszka 
czasów PRL-u 

– przypomina Adam Zadworny w artykule Kultowa puszka 
Gryfa1. Ta puszka była eksportowana do kilkudziesięciu innych 
krajów. Ciekawe, jak tam smakowała. A jak smakowała? O tym 
opowiadał „Głosowi Szczecińskiemu” Bogusław Borysowicz, 
założyciel i wieloletni pracownik „Gryfa”: „Charakterystyczny 
smak pochodził od sprowadzanej przez nas z Nigerii przypra-
wy pima. Trochę przypominała węgierską paprykę, stąd nazwa 
paprykarz. Na smak też miały wpływ pomidory sprowadzane 
z Węgier lub Rumunii, dużo lepsze od krajowych”2.
W 2010 roku paprykarz został wpisany na listę produktów trady-
cyjnych dzięki staraniom Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego. Od tej pory – jeśli paprykarz, to tylko po szczecińsku.

spekTAklowA 
mApA szczecinA
W spektaklu „Ballada szczecińska” 
znajdą się miejsca, przedmioty 
i osoby znane i kojarzone ze 
Szczecinem, ale będą pewnie 
i takie, o których niewiele 
wiadomo lub wcale nie słyszano. 
Zerknijmy zatem wspólnie na kilka 
punktów spektaklowej mapy.

1 Zadworny, Kultowa puszka Gryfa, www.szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34939,1786966.html (5.10.2019).
2 M. Rudnicki, Paprykarz szczeciński był opatentowany?, www.gs24.pl/paprykarz-szczecinski-byl-opatentowany/ar/5422254 (5.10.2019).
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Kaskada
Kombinat Gastronomiczny „Kaskada” – tak się dokładnie zwał 
ten prestiżowy lokal gastronomiczny (choć istniał jeszcze przed 
wojną, jako „Haus Ponath”). Cztery piętra, na każdym inna sala. 
Kabarety, pierwszy w Polsce pokaz striptizu, występy takich sław, 
jak Anna Jantar, Czesław Niemen, Skaldowie, Czerwone Gitary, 
Filipinki. Kaskada szczecińska – wyższe sfery. 
Pożar, który pochłonął Kaskadę wraz z 14 osobami, pozostał 
w pamięci mieszkańców do dziś. Zawiniła prawdopodobnie zła
instalacja elektryczna, a ponieważ w środku znajdowało się wiele
łatwopalnych materiałów i była wyjątkowo szeroka klatka scho-
dowa (co stworzyło komin powietrzny) – pożar rozprzestrzenił 
się błyskawicznie. Wśród ofiar znajdowali się pracownicy Kaskady 
oraz młodzi praktykanci. Ich imiona i nazwiska znajdziemy dziś 
na tablicy pamiątkowej zawieszonej przy jednym z wejść do Ga-
lerii Handlowej Kaskada – budynku wzniesionego na zgliszczach 
„starej Kaskady” w 2011 roku.
Jedna z bohaterek Ballady szczecińskiej, Alutka, która skakała 
z parapetu drugiego piętra, by ocalić życie, istniała naprawdę3.

Rzeźnik z Niebuszewa
Podobno każde miasto ma swoją mroczną miejską legendę. 
W Szczecinie taką legendą jest Józef  Cyppek, zwany Rzeźnikiem 
z Niebuszewa. Urodził się pod koniec XIX wieku w Opolu, 
był synem Polki i Niemca, uczestniczył w I wojnie światowej 
(stracił wówczas nogę). Podczas II wojny światowej zginęła cała 
jego rodzina: żona i dwóch synów. Po wojnie Cyppek ożenił się 
z byłą prostytutką i wyjechał z nią do Szczecina, gdzie podjął 
pracę jako ślusarz w zajezdni tramwajowej. Cieszył się złą sławą 
wśród sąsiadów – całonocne libacje, kontakty z prostytutkami 
i obrażanie ludzi nie przysparzało mu sympatii.
W 1952 roku został aresztowany i oskarżony o zamordowanie 
sąsiadki; w mieszkaniu Cyppka znaleziono jej bestialsko rozka-
wałkowane zwłoki. Pewne ślady wskazywały na to, że nie było 
to wcale pierwsze ani jedyne morderstwo...
Do zabójstwa sąsiadki Cyppek się przyznał. Makabryczne szcze-
góły zbrodni (m.in. informację o śladach mielenia mięsa w ma-
szynce do mięsa) zatajono, aby nie wywoływać zamieszek spo-
łecznych (które mogłyby się skoczyć starciem obywateli o polskim 
i niemieckim pochodzeniu). Józef  Cyppek został skazany na 
śmierć i pod koniec 1952 roku został powieszony4.

Morze
Czyli Bałtyk, czyli akurat ten zbiornik wody, nad którym Szcze-
cin nie leży. Stereotypowe przekonanie „Szczecin leży nad mo-
rzem” nawet dziś tkwi w głowach mieszkańców innych miast. 
Mili szczecinianie tłumaczą: „Nie, Szczecin leży nad Odrą, nie 
nad morzem”. Również mili, ale także nieco złośliwi szczecinianie 
odpowiadają: „Jasne, Szczecin leży nad morzem, możesz śmiało 
iść na najbliższą plażę. To tylko marne sto kilometrów!”.

3 Na podstawie Kaskada (1929–1981), www.szczecin.wyborcza.pl/szczecin/56,150424,20956227,kaskada-1929-1981,,5.html (5.10.2019); B. Skarul, Wielki pożar Kaskady. 
Mimo 30 lat ból nadal jest w nas, www.gs24.pl/wielki-pozar-kaskady-mimo-30-lat-bol-nadal-jest-w-nas/ar/5431212 (5.10.2019).
4 Na podstawie Kryminatorium, Józef  Cyppek – Rzeźnik z Niebuszewa, www.kryminatorium.pl/rzeznik-z-niebuszewa (5.10.2019).
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Szczecin to moje miejsce na ziemi. Dzieciństwo na lewym brzegu 
i dorosłość na Prawobrzeżu. Miejsca magiczne: Puszcza Bukowa, 
dziedziniec zamkowy, most Długi. Szczecin jest miastem otwartym 
i w jakiś sposób „osobnym”, leżącym na antypodach Rzeczypospo-
litej. Jak każde ma swój klimat, choć nie jest „klimatyczne” w takim 
rozumieniu, jak Kraków, Poznań czy Łódź. Dlatego trudno prze-
widzieć, jaki będzie odzew na konkretne inicjatywy. Ostatnie moje 
odkrycie w sferze animacji: Stowarzyszenie Kulturalne Wielgowo.

dr hab. Mirosława Kozłowska prof. US
Instytut Literatury i Nowych Mediów 

Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczecin to moja miłość. Nieraz miałem propozycję wyjazdu do 
innego miasta – ale lubię nasze parki, brzegi rzek, ludzi, którzy tu 
mieszkają, ciepłe zimy, złotą jesień. Lubię czytać o tajemnicach 
Szczecina, jego historii. Czuję się tu bezpiecznie. Są tu miejsca 
pełne romantyczności, magii.

Marek Pietrasik
mediator, pedagog, terapeuta, 

prezes Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS

Szczecin to przede wszystkim moje rodzinne miasto, w któ-
rym na świat przyszli zarówno moi rodzice. To także moje 
miejsce na ziemi, gdzie każda pora roku ma swój wyjątkowy 
charakter, a każdy zakamarek kryje w sobie wspomnienie dzie-
cięcych przygód. Szczecin to miasto, które wciąż ma niezapi-
saną kartę pod tytułem „tożsamość”. Dzięki temu kryje się 
w nim ogromny potencjał, wciąż moim zdaniem nie do koń-
ca wykorzystany. Wystarczy zrobić krok w bok od głównych 
ulic i placów, aby odkryć coś niepowtarzalnego i zaskakują-
cego: z pięknie zdobionych elewacji kamienic patrzy na nas 
historia, definiująca Szczecin jako miasto nieodgadnione 
i wciąż tajemnicze. 

Małgorzata Tobiasz
dziennikarka, Radio Plus, fanka teatru, 

pracowała w radiu i telewizji

Kiedy, parafrazując dialog pomiędzy Balianem a Saladynem z filmu 
Królestwo niebieskie, zapytasz: „Co wart jest dla ciebie Szczecin?” – 
odpowiem: Nic. I wszystko. To oddaje idealnie moje rozumienie 
Szczecina. Miasto specyficzne, inne, niezrozumiałe dla ludzi z ze-
wnątrz. Według mnie to wszystko stanowi o jego sile i atrakcyjno-
ści. Zakończę kolejną parafrazą kinową (tym razem król Leonidas 
z filmu 300) – To jest Szczecin!

Robert Grabowski 
rzecznik prasowy Szczecińskiej Agencji Artystycznej

szczecin 
w moicH 
oczAcH
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Szczecin to nie tylko moje miasto z urodzenia, lecz także to 
moje miasto z wyboru. Po siedmiu latach spędzonych w Mek-
syku poszukiwałam z mężem naszego miejsca na ziemi. Miał 
być spełniony jeden warunek – to miejsce powinno być ciepłe. 
Jeździliśmy przez kilka lat po całym świecie, aż tu pewnego dnia 
pomiędzy Nową Zelandią a Argentyną przyszło nagłe, aczkol-
wiek bardzo wyraźne olśnienie. Przypominało ono Alchemika 
z książki Paulo Coelho, który musiał wyruszyć w dal, aby odkryć 
skarb ukryty w swoim domu. Moje olśnienie było niezaprzeczalne 
– to Szczecin jest moim miejscem na ziemi!
Po wieloletniej tułaczce odkryłam, że nasze miasto jest naj-
lepszym, świadomym wyborem. Mamy w nim wszystko, 
co potrzebne jest do fajnego i zrelaksowanego życia – zie-
leń, parki, wodę i przyrodę. Kulturalnie Szczecin też kwitnie. 
Jest co robić w naszym mieście, jeśli tylko zechce się wyjść 
z domu. Można robić tu rzeczy zwykłe i niezwykłe. Są miejsca 
w Szczecinie z niezaprzeczalnym urokiem, jak na przykład park 
Kasprowicza. Cudowny o każdej porze roku, otwarty 24 godzi-
ny na dobę i do tego całkowicie gratis. Ale może, żeby dostrzec 
piękno tych prostych rzeczy, trzeba było się tułać latami gdzieś na 
końcu świata...

Dorota Kościukiewicz-Markowska 
terapeuta psychologii pozytywnej, 

trener terapii egzystencjalnej, szkoleniowiec

Szczecin oswajam od 24 lat i dziś mogę powiedzieć, że to moje 
miasto, mimo że nie jestem rodowitą szczecinianką. Przyjechałam 
tu po maturze. Studia, rodzina, praca... Zostałam i wciąż odkrywam 
go na nowo. Podczas spacerów, wycieczek organizowanych przez 
ludzi z pasją podziwiam zabytkowe kamienice, piękne zielone dziel-
nice. Zadzieram głowę, idąc do pracy, i szukam historycznych detali. 
Mimo że tu mieszkam, często patrzę na Szczecin jak turysta. Tyle 
jeszcze historii, tyle opowieści. Poznaję je dzięki ludziom, którzy 
dzielą się z mieszkańcami swoją wiedzą i pasją.
Podczas spacerów po parkach i lasach zachwycam się przyrodą. 
Historia, ludzie, przyroda. Tak. To dla mnie ważne w moim mieście.

Monika Wilczyńska
pracownik Pałacu Młodzieży, 

autorka książki Zamkowe opowieści duszka Bogusia, 
prowadzi portal SzczecinCzyta.pl 

oraz blog wilczelektury.blogspot.com

Szczecin to miasto wciąż poszukujące siebie, swojej tożsamości – 
do dziś jest przecież wielki problem z określeniem jego centrum. 
Uwielbiam położenie tego miasta blisko lasów i przyrody. Jezioro 
Głębokie (wraz z dzielnicą willową przylegającą do niego), Las 
Arkoński czy Syrenie Stawy bez wątpienia należą do moich ulu-
bionych miejsc. Piękne są bulwary, ich urok widać zwłaszcza nocą. 
Klimatyczna i niepokojąca jest dzielnica Niebuszewo, która niczym 
palimpsest łączy polską i niemiecką historię. Te liczne ślady po 
kulach na budynkach naprawdę robią wrażenie. I z tej dzielnicy 
pochodzi legendarny Rzeźnik. Szczecin jest miastem jeszcze mało 
odkrytym dla filmu, ale już coraz częściej filmowcy zaczynają się 
nim interesować. Jako rowerzysta muszę przyznać, że powstaje 
coraz więcej ścieżek dla cyklistów, co mnie bardzo cieszy. Dziś 
trzeba stawiać na ekologię.

dr Damian Romaniak
filmoznawca, członek Komisji Programowej 

i kurator Szczecin Film Festival

Szczecin to moje miasto rodzinne – tutaj się urodziłam i wychowa-
łam. Jestem lokalną patriotką. Szczecin jest dla mnie najważniejszym 
miastem na mapie Polski. Myślę sobie, że nigdzie lepiej by mi się 
nie żyło, choć dużo jeżdżę i po Polsce, i po świecie, znam różne 
miasta, bardzo mnie fascynują, ale zawsze mnie ciągnie z powrotem 
tutaj, nie chciałabym nigdzie wyjechać na dłużej.
W Szczecinie lubię ulice, zabudowę. Bardzo mi odpowiada kli-
mat, podchodzący trochę pod skandynawski. I ludzie – nigdzie 
nie znam fajniejszych niż w Szczecinie. Jesteśmy ludnością na-
pływową i to chyba powoduje, że mamy potrzebę, by formo-
wać lokalne społeczności, które zapuszczają korzenie i próbują 
stworzyć własną historię. Widzę to – wcześniej tego nie było, 
a teraz się dzieje, ludzie zaczynają się łączyć w grupy, które działają 
na rzecz swojego miasta. Zaczynamy poznawać Szczecin od nowa, 
pisać swoją historię. Od kilkudziesięciu lat budujemy od nowa naszą 
szczecińską historię. I to jest najfajniejsze.
Moje miejsca szczecińskie to Puszcza Bukowa, bo tam mieszkam 
najdłużej. Bardzo lubię Jasne Błonia i park Kasprowicza, bo tam 
chodziłam często z moją babcią. Zawsze gdy myślę o Szczecinie, 
myślę właśnie o tych miejscach.

Agata Baryła
właścicielka i redaktor naczelna magazynu internetowego

„Kobieca Sprawa”, specjalista ds. marketingu i PR

W O K Ó Ł  S P E K T A K L U

fot. Horvat, Wikimedia Commons fot. Mateusz War, Wikimedia Commons
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szczecin 
i filozof
Podobno każde miasto 
potrzebuje znanego artysty, 
jednej skandalicznej historii, 
charakterystycznego miejsca 
oraz własnego filozofa. No cóż, 
Szczecin ma to wszystko!
Byłam ciekawa, jak się 
o Szczecinie rozmawia z filozofem. 
Czy przez pryzmat filozofii patrzy 
się na Szczecin w szczególny 
sposób? Czy osoba kształcąca 
się w ośrodkach naukowych 
Wrocławia i Poznania może się 
zakochać w nadodrzańskim 
mieście? I czy w ogóle mamy coś 
takiego jak „filozofię Szczecina”?
Moją rozmówczynią była dr hab. 
Aleksandra Żukrowska prof. 
CB, rektor Szczecińskiej Szkoły 
Wyższej Collegium Balticum, 
filozof i psycholog, naukowiec, 
badacz, nauczyciel akademicki 
(jak sama się określa: „akademicki 
belfer”), miłośniczka dobrych 
książek oraz... fanka Szczecina. 
Tak, filozofowie też się zakochują – 
tak, filozofowie też się zakochują 
w Szczecinie!
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Barbara Popiel: Zacznijmy tak: przybywa filozof do Szczeci-
na... i co dalej?
Aleksandra Żukrowska: Przybyłam do Szczecina z Wrocławia 
w 1985 roku i podjęłam pracę na nowo powstałym Uniwersytecie 
Szczecińskim w Instytucie Filozofii, którym kierował mój mąż 
– profesor Wacław Mejbaum. Z początkiem XXI wieku zwią-
załam się ze szczecińskimi uczelniami niepublicznymi. Szczecin 
od początku bardzo mi się podobał. W 1985 roku uderzyła mnie 
ogromna schludność w Szczecinie, czystość, przepiękne tereny 
Puszczy Bukowej. Te hektary lasu przyciągały. I dalej, do dziś, 
Szczecin mi się podoba.

Czy ma Pani ulubione miejsca w Szczecinie?
Jestem związana z osiedlem Bukowym. Poza tym jest wiele miejsc, 
które mi się podobają. Lubię Jasne Błonia, nowe Stare Miasto, 
Bulwar Piastowski, Łasztownię, ale moim miejscem jest osiedle 
Bukowe i tereny wokół. Przez długie lata miałam psy i chodziłam 
tam na długie spacery. Wiem, że wiele osób narzeka, że w Szcze-
cinie brakuje rynku. Ja uważam, że każdy może sobie znaleźć takie 
miejsce, swoje miejsce. Na przykład nasza katedra filozofii przez 
jakiś czas znajdowała się blisko Zamkowej i tam chodziliśmy.

Jakie są mocne strony Szczecina?
Szczecin jest ładny, pięknie zaprojektowany architektonicznie, 
odnawia się coraz więcej przepięknych budynków. Gdy prze-
jeżdżam przez Szczecin lub z kimś się umówię, w jakimkolwiek 
miejscu, widzę to – Szczecin jest coraz ładniejszy. Jego siłą jest 
piękna przyroda, obszary zielone, położenie nad wodą. To urok 
Szczecina.

Czy ma jakieś słabe punkty?
Nigdy nie myślałam o tym w takich kategoriach. Nic mi nie przy-
chodzi do głowy, dominują pozytywy. Chcę podkreślić, że ludzie, 
którzy mnie odwiedzali i odwiedzają, też reagują niesłychanie 
pozytywnie. Mówią, że Szczecin jest piękny, że tu jest prześlicz-
nie, że moje osiedle jest wyjątkowe i takiego jeszcze nie widzieli.

W O K Ó Ł  S P E K T A K L U

Przejdźmy w takim razie do filozofii i filozofów. Jak się jest 
filozofem w Szczecinie?
Być filozofem można wszędzie. Przypuszczam, że w jakimkol-
wiek miejscu, w zależności od siły ośrodka, filozof  funkcjonuje 
tak samo.

A jak funkcjonuje szczeciński ośrodek filozoficzny?
W obecnych czasach, o czym wszyscy wiemy, zainteresowanie 
filozofią ze strony przyszłych studentów jest bardzo małe. Gdy 
się przeniosłam do Szczecna, mieliśmy bardzo dużo bardzo zdol-
nych studentów. W tej chwili jest tych osób o wiele mniej, to mała 
grupa. Ośrodek funkcjonuje, bo ma wielu wybitnych fachowców, 
którzy mogą się pochwalić osiągnięciami naukowymi na skalę 
światową, ale jeśli chodzi o żywioł filozoficzny w Szczecinie, to 
doznałam go pod koniec XX wieku, gdy zainteresowanie filozofią 
było naprawdę dość dużo. Ale osobiście jako filozof  w Szczecinie 
realizuję się przede wszystkim wśród pedagogów. Pedagogika 
bez filozofii, bez wartości, bez aksjologii nie może istnieć, więc 
przynajmniej czuję, że moja wiedza filozoficzna czemuś służy.

Czy zauważyła Pani jakąś różnicę między szczecinianami 
a mieszkańcami innych miast?
Jasne, że jest różnica. Nie umiem pokazać „szczecińskości”, ale to 
istnieje w skali globalnej. Wrocław na przykład przyjął po wojnie 
inny zestaw różności, mniej przypadkowy niż Szczecin. Szczecin 
cały czas buduje swoją tożsamość, dookreśla ją, ale trudno po-
wiedzieć, co jest w niej specyficznego.

Na koniec: czy Szczecin ma swoją filozofię?
Nie ma sensu mówić, że miasto ma swoją filozofię. Filozof  
w każdym mieście funkcjonuje indywidualnie i tak samo, nie 
ma żadnej szczególnego spojrzenia filozoficznego na miasto, 
w którym się żyje. Ja jedynie mogę powiedzieć, że Szczecin mi się 
podoba, czuję, że to moje miasto. Najzwyczajniej je lubię, czuję 
się tu jak w domu, jestem zadomowiona w Szczecinie.

Szczecin cały czas buduje 
swoją tożsamość, dookreśla ją, 
ale trudno powiedzieć, 
co jest w niej specyficznego.
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25 marca
Leszek Czyż obchodził w tym roku sześćdziesięciolecie pracy 
na scenie. W trakcie kariery aktorskiej wzruszał widzów, opo-
wiadał historie, zmieniał sceniczne kostiumy, w jego rękach 
ożyła niezliczona liczba lalek... Wielu widzów pamięta grane 
przez niego postacie i swoje pierwsze wrażenia teatralne. 
Artysta co roku wciela się w postać św. Mikołaja w naszych 
specjalnych przedstawieniach świątecznych. Gratulujemy!

27 marca 
Aktorzy Teatru Lalek „Pleciuga”, Danuta i Dariusz Kamińscy, 
otrzymali odznaczenia: Danuta Kamińska została uhonorowana 
Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, 
a Dariusz Kamiński Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze – 
Gloria Artis. Odznaczenia zostały wręczone podczas obchodów 
Międzynarodowego Dnia Teatru.

1 kwietnia
Dziesięć lat minęło od przekazania dyrektorowi Zbigniewowi 
Niecikowskiemu klucza do nowej siedziby Teatru Lalek „Pleciu-
ga”. Jej budowa trwała 9 miesięcy. W tym czasie plac Żukowa 
zmienił nazwę na plac Teatralny, a basen przeciwpożarowy 
przekształcił się w multimedialną fontannę. Ze starego miej-
sca zabraliśmy nie tylko wspomnienia, lecz także teatralnego 
ducha: pamięć o tradycji, o ludziach, którzy tworzyli nasz te-
atr, oraz przekonanie, że teatr dla dzieci to misja i szczególne 
wyzwanie.

11 kwietnia 
Odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu Teatral-
ny Ty-Dzień Dziecka, którego realizację zaplanowano od 
26 maja do 1 czerwca 2019. Wzięli w niej udział dyrekcja teatru, 
realizatorzy spektakli premierowych, aktorzy, przedstawiciele 
mediów. Organizatorzy zaprezentowali program artystyczny 
i działania edukacyjne. Anna Garlicka, zastępca dyrektora Te-
atru Lalek „Pleciuga” i koordynatorka projektu, omówiła część 
zagraniczną wydarzenia, do której zaproszono teatry z czterech 
krajów z sześcioma spektaklami. Projekt Teatralny Ty-Dzień 
Dziecka został dofinansowany ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury.

17 kwietnia
Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego od-
było się seminarium naukowe oraz promocji książki Szcze-
cińskie czasopisma w przestrzeni społecznej pod red. Danuty 
Dąbrowskiej, Pauliny Olechowskiej i Ireneusza Sokalskiego. 
Autorką jednego z artykułów zamieszczonych w tej publikacji 
jest dr Barbara Popiel, była sekretarz literacka Pleciugi. Barbara 
Popiel poświęciła tekst „Gabitowi”, czasopismu wydawanemu 
od 1998 roku przez Teatr Lalek „Pleciuga”. Wydawcą książki 
Szczecińskie czasopisma w przestrzeni społecznej jest Książ-
nica Pomorska.

5 maja
Gośćmi teatru dwukrotnie byli widzowie z dysfunkcją wzroku 
(drugie spotkanie odbyło się 17 czerwca). Zaprezentowano 
spektakl Tłumacz snów, który powstał podstawie Snu nocy 
letniej Williama Shakespeare’a. Dla widzów i ich opiekunów 
teatr przygotował miejsca w pierwszym rzędzie oraz umożliwił 
wejście za kulisy przed przedstawieniem.

8 maja
Spektakl Tłumacz snów został dwukrotnie zaprezentowany 
w czasie XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalkowych 
w Opolu. Jury w składzie: Łukasz Drewniak, Eva Farkašová, 
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Marek Fiedor (przewodniczący), Marcin Mirowski i Bożena 
Sawicka, przyznało Aleksiejowi Leliavskiemu wyróżnienie 
za reżyserię. 

10 maja
10 i 12 maja na scenie Pleciugi widzowie mogli obejrzeć 
przedstawienia teatrów z Warszawy i Rzeszowa: Centrala & 
STUDIO teatrgaleria z Warszawy pokazała dramat Sen srebrny 
Salomei, a Teatr im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa – spek-
takl Lwów nie oddamy. Oba przedstawienia były prezentowane 
w części konkursowej 54. Przeglądu Teatrów Małych Form 
KONTRAPUNKT (29 kwietnia – 13 maja).

19 maja
W ramach piątej edycji Dnia Teatru Publicznego oraz towa-
rzyszącej mu akcji „Bilet do teatru za 350 groszy” pokazano 
spektakl Kiedy zakwitnie margerytka. Wydarzenie dofinanso-
wane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
było koordynowane przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego.

25 maja 
Teatr Lalek „Pleciuga” otrzymał dofinansowanie ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury na zrealizowanie cyklu działań 
pod nazwą „Belfer przed kurtyną”. Na cykl składały się bez-
płatne warsztaty teatralne i plastyczne przeznaczone dla na-
uczycieli. Podczas pierwszego warsztatu, „Tworzenie lalek te-
atralnych”, uczestnicy wykonywali lalki z gąbki, papieru, merli, 
a także zdobywali praktyczną wiedzę na temat środków pla-
stycznych możliwych do zastosowania w przestawieniach 
szkolnych, doboru elementów scenograficznych do umie-
jętności uczniów i zakładanych efektów inscenizacyjnych. 
Zajęcia poprowadził Tomasz Sterczewski, plastyk konstruktor 
z pracowni plastycznej Teatru Lalek „Pleciuga”.

26 maja
Rozpoczął się trzeci Teatralny Ty-Dzień Dziecka, projekt 
Pleciugi realizowany we współpracy z teatrami z Finlan-
dii, Islandii, Szwecji i Niemiec, ze szczecińskimi instytucja-
mi, stowarzyszeniami oraz Kluboksięgarnią FiKa. W jego 
trakcie podjęto udaną próbę połączenia sztuki teatralnej 
z zabawą i działaniami edukacyjnymi. Artystyczna część 
projektu obejmowała dwie prapremiery dla najnajów, pre-
mierowy spektakl dla dzieci starszych przygotowane przez 
Teatr Lalek „Pleciuga” oraz sześć propozycji teatrów zagra-
nicznych. Łącznie widzowie obejrzeli 23 prezentacje teatralne. 
W części edukacyjno-animacyjnej dzieci i dorośli mogli aż 
17 razy wziąć udział w warsztatach i spotkaniach oraz grze 
terenowej. W projekt czynnie włączyli się wolontariusze 
i młodzi filmowcy. 

1 czerwca
Intensywny i atrakcyjny Ty-Dzień zakończyła premiera spek-
taklu Karmelek w reżyserii Anny Rozmianiec według kon-
cepcji Janusza Ryl-Krystianowskiego, a po niej gra terenowa 
„Zgadnij, gdzie jestem?”. Dzieci i rodzice wybrali się wraz 
z artystami na poszukiwania 25 zagubionych lalek i rekwi-
zytów. 

6 czerwca 
Maja Bartlewska, aktorka Teatru Lalek „Pleciuga”, wzięła udział 
w performansie Portret lasu. Ludzie z mgły realizowanym 
w Teatrze Piwnica przy Krypcie. Performans towarzyszył otwar-
ciu wystawy Biegnąca z wilkami w Galerii Wschodniej Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie.

K R O N I K A
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7 czerwca
Zakończyły się trwające od marca potyczki Turnieju Teatral-
nego PLECIUGOMANIACy. Finaliści spotkali się 4 czerwca, by 
wziąć udział w trzeciej, ostatniej konkurencji. Zadanie pole-
gało na wymyśleniu i zaprezentowaniu etiud opowiadających 
o emocjach. Drużyny miały do dyspozycji wykonane wcześniej 
maski i stworzone przez siebie w teatrze elementy scenografii. 
Prezentacjom przyglądało się jury w składzie: Zbigniew Nieci-
kowski (dyrektor Teatru Lalek „Pleciuga”), Małgorzata Roszak 
(przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów), 
Urszula Adamczyk i Magdalena Bogusławska. Komisja przyzna-
ła I miejsce – Szkole Podstawowej „Słoneczna” w Szczecinie, 
II miejsce – Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinie, III miejsce 
– Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie. Wyróżnieniami na-
grodzono Szkołę Podstawową z Bezrzecza, Szkołę Podstawową 
nr 10 w Szczecinie, Szkołę Podstawową nr 54 w Szczecinie.

8 czerwca
Odbyły się drugie i ostatnie warsztaty przeprowadzone 
w ramach cyklu „Belfer przed kurtyną”, „Teatr Formy/Teatr 
Przedmiotu”. Kontynuowano naukę klasycznych technik lal-
kowych, poznawano zasady animacji i podstawy konstrukcji 
lalek. Powstałe w trakcie prac „lalki niekonwencjonalne”, in-
spirowane technikami klasycznymi, wykorzystano do zabaw, 
których efektem były interesujące etiudy teatralne. Zajęcia 
przeprowadziła dr Aleksandra Pejcz, wykładowca Akademii 
Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, specjalizująca się w dzie-
dzinie sztuk teatralnych. 

5 lipca
Na Dziedzińcu Menniczym Zamku Książąt Pomorskich w Szcze-
cinie odbył się pierwszy pokaz widowiska plenerowego Olbrzy-
mek w reżyserii Arkadiusza Buszki. W przedstawieniu wystąpiła 
aktorka Teatru „Pleciuga” Maja Bartlewska.

16 lipca
W internetowym dzienniku Krystyny Jandy zostało wspo-
mniane przedstawienie Teatru Lalek „Pleciuga” Przebieranki 
w reżyserii Mai Bartlewskiej i Marty Łągiewki: „Planujemy 9, 
10 premier w naszych teatrach, pewnie też latem przyszłego 
roku coś nowego dla naszego teatru ulicznego, jeśli dostanie-
my dotację, jakąkolwiek pomoc, to teatr za darmo, a kosztuje, 
w tym roku na placu Konstytucji nieprzebrane tłumy, a przed 
nami spektakle na Grójeckiej i nasz eksperyment spektakle 
dla najmłodszych najnajów, przedstawienie sprowadzo-
ne ze Szczecina Przebieranki, tego nie mogę się doczekać” 
(www.krystynajanda.pl/dziennik).

26 lipca
Na zaproszenie Grety Clough z teatru Handbendi Bruðuleikhus 
(Hvammstangi, Islandia) podczas festiwalu organizowanego 
przez Unglist í Húnathingi odbyła się prezentacja Przebieranek 
w reżyserii i wykonaniu Marty Łągiewki i Mai Bartlewskiej. 
Greta Clough była gościem Teatralnego Tygodnia Dziecka 
w latach 2017 i 2018. Pokazała wówczas dwa spektakle: Dzień 
pod pierzynką oraz Łąkę.

16–18 sierpnia
Na zaproszenie Krystyny Jandy i Och-Teatru od 16 do 18 
sierpnia prezentowaliśmy w Warszawie spektakl Przebieranki 
z okazji inauguracji sceny plenerowej Och-Grójecka 65. 

22 września
Nowy sezon teatralny otworzyliśmy cyklem dla naszych naj-
młodszych widzów – 22 i 25 września odbyły się warsztaty 
„Kolorowy świat”. Podczas pierwszego spotkania, którego 

temat brzmiał „Wspomnienie kolorowych wakacji”, dzieci 
mogły raz jeszcze poczuć atmosferę podróży, piasek między 
palcami, chłód wody i ciężar kamienia. Przewodnikiem była 
kolorowa papuga ara Falafala.

28 września
Premiera spektaklu Tajemnica krzyczącego zegara na podsta-
wie książki o tym samym tytule autorstwa Roberta Arthura. 
Spektakl wyreżyserowała Laura Sonik, scenografię i kostiumy 
przygotował Pavel Hubička.

2 października
Rozpoczęły się próby czytane do nowego przedstawienia dla 
dorosłych – Ballada szczecińska. Autorem scenariusza jest Piotr 
Rowicki, za reżyserię i ruch sceniczny odpowiada Arkadiusz 
Buszko.

3 października
Odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Teatralny 
Ty-Dzień Dziecka. Była to okazja do wspomnień, refleksji 
i wniosków, a także do obejrzenia filmu z przebiegu projektu 
oraz zapoznania się z naszą najnowszą publikacją Zwierzyniec 
w pytaniach i odpowiedziach. Książeczką z zadaniami oraz 
z „Teatralnikiem”.

10 października
Pleciuga otrzymała nagrodę za działania w zakresie rozwoju 
systemu doskonalenia nauczycieli i pracy na rzecz podnosze-
nia jakości edukacji w województwie zachodniopomorskim, 
którą przyznało Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli.

11 października
Ogłoszono nominacje do Bursztynowego Pierścienia za sezon 
2018/2019. W kategorii „najlepszy aktor” nominację otrzy-
mał Przemek Żychowski za rolę Koguta w Karmelku. Nomi-
nowany spektakl to Księżniczki i ziarnko grochu w reżyserii 
Valdisa Pavlovskisa. Z kolei występująca gościnnie w Teatrze 
Kameralnym Grażyna Nieciecka-Puchalik została nominowana 
w kategorii „najlepszy aktor” za rolę Graży w Fanaberiach.

5 listopada
Odbyła się konferencja prasowa poświęcona nadchodzącej 
prapremierze Ballady szczecińskiej. W spotkaniu z prasą udział 
wzięli: reżyser i choreograf Arkadiusz Buszko, scenograf Pavel 
Hubička, autor projekcji multimedialnych i animacji Krzysztof 
Kuźnicki, a także dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Lalek 
„Pleciuga” Zbigniew Niecikowski.

13 listopada
Została zawarta umowa pomiędzy Województwem Zachod-
niopomorskim a Gminą Miasto Szczecin. Na mocy umowy 
Województwo udzieliło Gminie pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działal-
ności Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. Umowę podpisali: 
marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Ge-
blewicz oraz zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska. 
Wydarzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Pleciugi.

15 listopada
Zbigniew Niecikowski, dyrektor naczelny i artystyczny Pleciugi, 
świętował czterdziestolecie pracy artystycznej. 
Odbyła się prapremiera spektaklu dla dorosłych Ballada szcze-
cińska Piotra Rowickiego, którą reżyserował Arkadiusz Buszko. 

opracowanie: Joanna Kościelna

K R O N I K A
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Pomóż Świętemu Mikołajowi 
w przygotowaniach do Gwiazdki – 
znajdź drogę do choinki, prezentu, 

sanek, bombek i dzwonka! 
Gdy już to zrobisz, zajrzyj 

na następną stronę – trzeba 
udekorować choinkę!
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Za współpracę i pomoc w przygotowaniu obecnego numeru szczególne podziękowania składamy:
Zespołowi Teatru Lalek „Pleciuga” – aktorom i pracownikom wszystkich działów, przedstawicielom szczecińskich 

środowisk naukowych, artystycznych i kulturalnych, Szczecińskiej Szkole Wyższej COLLEGIUM BALTICUM, 
Magazynowi internetowemu „Kobieca Sprawa”.

DLA MŁODSZyCH WIDZóW

spektakle

teatralne podwieczorki

warsztaty

lato w teatrze

ferie w teatrze

gry miejskie

edukacja teatralna

DLA STARSZyCH WIDZóW

Scena dla Dorosłych

spektakle 18+

zeszyty metodyczne „Kocham Teatr”

warsztaty dla rodziców i seniorów

publikacje

konferencje
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To są lalKi!
Ile spektakli, tyle lalek – w końcu teatr lalkowy wła-
śnie z lalek słynie. Czy jednak znamy wszystkie lal-
ki? Czy potrafimy je nazwać, powiedzieć, skąd pocho-
dzą, jak się nimi posługiwać, jaką mają historię? Jeśli 
nie jesteśmy reżyserami lub aktorami, możemy mieć 
z tym problemy.
Dlatego właśnie powrócimy do czegoś, co pojawiało 
się w dawniejszych „Gabitach” – do przedstawiania 
poszczególnych typów lalek.

marionetka
Marionetka to jedna z tych lalek, które najłatwiej za-
pamiętać. Są trzy rodzaje marionetek: marionetka 
na niciach, marionetka sycylijska i marionette à la 
Planchette. Na początku zajmiemy się pierwszą – na 
niciach.
Marionetkę na niciach zbudowano tak, że jej poszcze-
gólne ruchome stawy są zawieszone na niciach (stąd 
nazwa), a nici – przyczepione do tzw. krzyżaka, którym 
aktor porusza. Nici nośne dźwigają ciężar ciała całej 
lalki, a nici napinania pozwalają ożywiać konkretne 
elementy, na przykład ramię, dłoń, nogę, stopę.
Operowanie marionetką wcale nie jest proste – trze-
ba odpowiednio dotykać palcami poszczególnych 
nici, by lalka poruszała tylko tymi częściami ciała 
i tylko w taki sposób, jak powinna. Każde drgnienie dło-
ni może się odbić na zachowaniu marionetki. Wszystko 
to wymaga od artysty ogromnej precyzji, dokładności, 
uwagi, a wcześniej – bardzo intensywnej pracy. Wysi-
łek jest wielki, ale za to efekty – wspaniałe!
Marionetka na niciach ma długą historię. Była znana 
już w starożytności, w Indiach, Chinach, Grecji i Rzy-
mie. Fascynowała poetów i pisarzy, a nawet uczonych 
i filozofów, ponieważ stanowiła obraz ludzkiego losu. 
Człowiek wydawał się niekiedy zależny od przezna-
czenia, losu, szczęścia lub pecha, którymi sterowała 
jakaś siła z zewnątrz – zupełnie jak marionetka, za-
wieszona na niciach i zależna od ruchów dłoni aktora.
Dziś marionetkę na niciach można spotkać w wybra-
nych spektaklach Pleciugi, na przykład w Bajkach sa-
mograjkach w reżyserii Anny Augustynowicz. Prze-
pięknie animowana przez Zbigniewa Wilczyńskiego, 
marionetka opowiada historię oburzonego robaczka, 
który miał dość jedzenia jabłek.

Na podstawie H. Jurkowski, H. Ryl, A. Stanowska, Teatr la-
lek. Zagadnienia metodyczne, Warszawa 1980 oraz H. Ryl, 
Marionetka, Łódź 1972.
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