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Szanowni Państwo,
wakacyjna przerwa już za nami. Wrzesień to początek no-
wego sezonu teatralnego. W tym roku powitaliśmy Państwa 
przypomnieniem spektakli z poprzednich sezonów artystycz-
nych: krótką opowieścią o dwóch lalkach, Zuzu i Lulu, oraz 
„Przygodami Koziołka Matołka”. 
Przed nami pierwsza premiera sezonu, inscenizacja znanej 
baśni „Przygody Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana, 
jednego z najwybitniejszych poetów polskich XX wieku. 
W listopadowy wieczór dorosłych widzów zaprosimy na 
spektakl, który powstaje na podstawie twórczości Agnieszki 
Osieckiej. W grudniu Pleciugowy Mikołaj znów przyniesie 
upominki wszystkim grzecznym dzieciom, a pod koniec lu-
tego, już w przyszłym roku, „Smok w Krainie Parasoli” opo-

| Na okładce projekt kostiumu do spektaklu „Podróże Sindbada Żeglarza” 
autorstwa reżysera spektaklu i scenografa Aleksandra Maksymiaka 
fot. Karolina Machowicz

| fot. Karolina Machowicz

wie nam o kilku niesamowitych historiach. Przed Dniem 
Dziecka wszystkich widzów zaprosimy na kolejne spotkanie 
ze znanym już w Pleciudze i lubianym bohaterem lalkowym 
‒ Misiem Tymoteuszem. Tym razem Tymoteusz przedstawi 
nam nowego, małego przyjaciela. Kto nim będzie? O tym 
dowiedzą się dzieci i dorośli, oglądając przedstawienie. Już 
dziś zapraszam.
Życzę Państwu wielu wspaniałych chwil wspólnie spędzonych 
w Pleciudze w nowym sezonie teatralnym 2014/2015. Do 
zobaczenia

Zbigniew Niecikowski
dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Lalek „Pleciuga”
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SPIS TREŚCI

Niech się dzieją czary
„... w tej sekundzie jej sukienka zwyczajna, codzienna rozbły-
sła cekinami i pociemniała. Niebieski welur owinął jej ręce 
delikatnymi rękawkami, a spódniczka pogrubiała, poszerzyła 
się i zaszeleściła tiulową halką pod spodem. I te srebrzyste 
pantofelki, tak subtelne i przezroczyste, jakby je zrobiono 
z kryształu...”

Tak, tak, w teatrze wszystko jest możliwe. Wokół dzieją się 
cuda, a mała Ludwiczka zmienia szaty niczym Kopciuszek... 
Sądzicie, że dzieje się tak za sprawą wróżki Zapodziewanny? 
Może czasami, ale częściej teatralne wróżki noszą zupełnie 
inne imiona. Na przykład Maria albo Agnieszka, albo Elwira 
lub Joanna... Zdarzają się także Magdy, Basie, może się pojawić 
czarodziejka Marzenka, ale to zupełnie inna kategoria wróżek. 
Oczywiście są jeszcze inne, te również niewidoczne, i takie, 
które czasami się ujawniają. Nasze „departamenty wróżek” 
pracujące pod wodzą Marylki, Jagody czy Iwonki mają tak 
szerokie i rozmaite pola czarów, że należy do nich wrócić 
w innym tekście. 
Dziś zainteresowała mnie szczególnie ta grupa wróżek, która 
zdobyła umiejętności Zapodziewanny z Pleciugowego czaso-
pisma. Ta, do której trafiają rysunki, na przykład jak z okładki 
„Gabita”. Czyli takie wróżki, które czarują dla was lalki, ko-
stiumy, rekwizyty. Nie widać ich na scenie (ważny dowód na 
bycie wróżką), potrafią wyczarować każdą szatę (wiadomo, jak 
to u wróżek bywa...) i w ogóle potrafią zrobić coś z niczego. 
Czasami teatralne wróżki dzielą się wiedzą z innymi, najchęt-
niej właśnie z wami – naszymi młodymi widzami. Uczą, jak 
z pingpongowej piłeczki nadzianej na patyk wyczarować lalkę, 
a z kilku szmatek magiczne stroje. Czy spotkaliście je kiedyś? 
Czy wiecie już o kim piszę?
Kilka dni temu rozpoczęliśmy nowy sezon teatralny. Nieba-
wem pojawi się najnowszy numer Gazety Teatralnej „Gabit”. 
I oczywiście kolejna premiera, na którą czekamy z największy-
mi emocjami. Zapraszamy do lektury „Gabita” okładkowym 
zdjęciem projektu do najnowszego przedstawienia. Widać, 
że szykuje się plastyczna uczta. Zanim podniesie się kurtyna, 
może zdążycie jeszcze przejrzeć nowy numer pisma. A w nim 
wiele o warsztatach, o dodatkowych zajęciach, podczas których 
tak często powstają cuda. Teatralne cuda. Tak, tak, w teatrze 
wszystko jest możliwe. Jakże często za sprawą osób, których 
nie widać na scenie. Najnowszy numer „Gabita” przemawia za 
tym, żeby u progu nowego sezonu wspomnieć właśnie o nich...

Anna Garlicka
zastępca dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”

PS Czasami wróżkom pomagają czarodzieje. Pamiętajmy, że 
ich czary są równie zacne...

| fot. Karolina Machowicz
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kronika
To już było
28 marca – 6 kwietnia
Wystawa „Tove Jansson – opowieści 
z Doliny Muminków” została zaprezen-
towana w Pleciudze dzięki Ambasadzie 
Finlandii w Warszawie oraz partnerom 
i organizatorom obchodów stulecia uro-
dzin Jansson.

4 kwietnia
Prapremiera spektaklu „Pamiętniki Tatu-
sia Muminka” Tove Jansson w adaptacji 
i reżyserii Laury Słabińskiej. 

4–6 kwietnia
Po raz czwarty odbył się Mały Kontra-
punkt. W tym roku formuła festiwalu 
polegała na prezentacji teatrów ze Szcze-
cina oraz spektakli przygotowanych przez 
studentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej 
w Białymstoku, filii Akademii Teatralnej 
im. Aleksandra Zelwerowicza w War-
szawie, i wrocławskiej filii Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika 
Solskiego w Krakowie. Ponadto odbyły 
się warsztaty dla dzieci.

7–13 kwietnia
XLIX Przegląd Teatrów Małych Form 
KONTRAPUNKT. Uczestniczyły w nim 
teatry i artyści z Polski, Belgii, Hiszpanii, 
Holandii oraz Niemiec. Odbyły się pre-
zentacje spektakli konkursowych i poza-
konkursowych oraz wiele imprez towa-
rzyszących. Kontynuowano współpracę 
z teatrami niemieckimi: Deutsches The-
ater Berlin i Schaubühne am Lehniner 
Platz.

26 kwietnia
W Pleciudze odbył się VII Kiermasz 
Książki Przeczytanej.

11 maja
Zmarł Stanisław Lagun, założyciel 
i pierwszy dyrektor Teatru Lalek „Pleciu-
ga” (wówczas jeszcze „Rusałka”), twórca 
Niemieckiego Domu Kultury w powo-
jennym Szczecinie, działacz społeczny 
i organizator życia kulturalnego miasta. 
Pogrzeb odbył się 16 maja na Cmentarzu 
Centralnym.

17 maja
Pleciuga wzięła udział w 9. Europejskiej 
Nocy Muzeów. Pod hasłem „Co się śni 
Pleciudze?” przez cztery godziny kolejne 
grupy zwiedzały teatralne miejsca, które 
na co dzień są ukryte przed wzrokiem 

widzów. Dzieci, młodzież i dorośli opro-
wadzani przez aktorów Pleciugi obejrzeli 
scenę i kulisy dużej sceny oraz sali kame-
ralnej, odwiedzili pracownię konstruk-
cyjną oraz magazyn scenografii. Tego 
samego dnia w ramach Ogólnopolskiego 
Dnia Marzeń, pod hasłem „Walczymy 
z rakiem buuu... rakiem!” fundacja Mam 
Marzenie przeprowadziła w Pleciudze ba-
dania profilaktyczne oraz zorganizowała 
atrakcje dla dzieci.

21 maja
Pleciugowe warsztaty robienia lalek pod-
czas Międzynarodowego Święta Muzyki 
zorganizowanego na Jasnych Błoniach 
przez Filharmonię im. Mieczysława Kar-
łowicza w Szczecinie.

30 maja
Premiera spektaklu „Przygody Koziołka 
Matołka” na podstawie „120 przygód Ko-
ziołka Matołka” Kornela Makuszyńskie-
go i Mariana Walentynowicza. Kilka dni 
przed premierą na stronie teatru zapre-
zentowano teledysk promujący spektakl. 
Piosenkę „Koziołek Matołek”, napisaną 
przez Malinę Prześlugę, wykonali Mate-
usz Czarnowski, Piotr Klimek i Bartłomiej 
Orłowski.

30 maja
Przed premierą spektaklu „Przygody Ko-
ziołka Matołka” odbyła się uroczystość 
wręczenia przez Wojewodę Zachodniopo-
morskiego Marka Tałasiewicza odznaczeń 
nadanych postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zbigniew Nie-
cikowski, dyrektor Teatru Lalek „Pleciuga”, 
otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski. Anna Garlicka, zastępca 
dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”, otrzy-
mała Złoty Krzyż Zasługi.

1 czerwca
Z okazji Dnia Dziecka Pleciuga zaprosiła 
młodych widzów na spektakl „Przygody 
Koziołka Matołka” oraz zorganizowane 
na placu Teatralnym zabawy: warsztaty 
plastyczne, kiermasz rękodzieła i słodkie 
spotkanie z manufakturą słodyczy Słodka 
Cytrynka.

7 czerwca
Warsztaty dla dzieci „Czy mieszkańcy 
Doliny Muminków” mogą latać?”. Dzieci 
zbudowały latawce z wizerunkami boha-
terów „Muminków”.

14–15 czerwca
W Pleciudze odbyły się III Szczecińskie 
Spotkania z Książką dla Dzieci i Mło-
dzieży. Impreza obejmowała targi ksią-
żek i audiobooków, spotkania z autorami 
i warsztaty dla dzieci.

15 czerwca
Na XXVII Międzynarodowym Festiwalu 
Teatralnym „Walizka” w Łomży spektakl 
„Stworzenia sceniczne” April De Ange-
lis w reżyserii Pawła Aignera został na-
grodzony za muzykę. Zespół Burakura 
otrzymał nagrodę w wysokości 1500 zł, 
ufundowaną przez Wójta Gminy Łomża.

30 czerwca – 13 lipca
Półkolonie teatralne „Lato w Teatrze” 
organizowane w ramach programu In-
stytutu Teatralnego im. Zbigniewa Ra-
szewskiego, realizowanego ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. W tegorocznej edycji, pod ha-
słem „Raz, dwa, trzy – kryjesz ty! Eins, 
zwei, drei – du musst sein!”, wzięło udział 
pięćdziesięcioro dzieci m.in. ze Szczeci-
na, Wolina, Nowogardu i Różewa.
Uczestnicy zostali podzieleni na pięć 
grup: aktorską, muzyczną, promocyjno-
-dziennikarską, kostiumowo-scenogra-
ficzną i techniczną. Dzieci poszukiwały 
specyficznej atmosfery dawnego Szczeci-
na z jego skomplikowaną historią i wie-
lokulturowością. Efektem dwutygodnio-
wych działań była dwukrotna prezentacja 
spektaklu „Raz, dwa, trzy – kryjesz ty! 
Eins, zwei, drei – du musst sein!”.

14–26 lipca
Podczas wakacyjnych półkolonii teatral-
nych trzydzieścioro dzieci przygotowało 
własnymi siłami spektakl „Idzie niebo 
ciemną nocą”.

7 września
W Pleciudze odbyło się uroczyste rozpo-
częcie sezonu artystycznego 2014/2015. 
Zaprezentowano dwa spektakle: „Zuzu 
i Lulu” oraz przygotowany podczas Lata 
w Teatrze „Raz dwa trzy – kryjesz ty! 
Eins, zwei, drei – du musst sein!”. Po-
nadto dzieci wzięły udział w warsztatach 
plastycznych, pokazach grup tanecznych, 
zabawach ruchowo-tanecznych oraz 
grach podwórkowych.

KRONIKA TEATRU LALEK „PLECIUGA”  marzec – wrzesień 2014
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Nie tylko plac Teatralny, lecz także sam teatr Pleciuga 
7 września zatętnił życiem, zapełnił się dziećmi i zgro-
madził wielu dorosłych. Uroczyste rozpoczęcie sezonu 
w Teatrze Lalek „Pleciuga” przybrało formę teatralnego 
święta, a organizatorzy zaprosili widzów do wspólnych 
działań na placu wokół fontanny oraz do obejrzenia dwóch 
spektakli. Tego przecież w tak uroczystym dniu nie mogło 
zabraknąć. 
Ponieważ pogoda dopisała, na placu Teatralnym pojawiły 
się dzieci chętne do wzięcia udziału w warsztatach pla-
stycznych, podczas których pod okiem doświadczonych 

Dobre są takie początki 
Rozpoczęcie sezonu teatralnego w Pleciudze

| fot. Piotr Nykowski
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dorosłych robiły kukiełki i statki z papieru. Można było 
otrzymać plakat teatralny i wziąć udział w quizie, którego 
pytania i zadania zaskakiwały uczestników. 
Na scenie plenerowej zaprezentowały się dzieci biorące 
udział w zajęciach tanecznych, ale mogli potańczyć też 
ci, którzy do grup tanecznych nie należą... Przynajmniej 
na razie. 
Tymczasem na teatralnych deskach zaprezentowano dwa 
spektakle. Przygotowane przez aktorki teatru Pleciuga 
przedstawienie „Zuzu i Lulu” oraz przygotowany przez 
uczestników letnich warsztatów „Lato w teatrze” spektakl 
„Raz, dwa, trzy – kryjesz ty! Eins, zwei, drei – du must 
sein!”. „Zuzu i Lulu” jest propozycją dobrze znaną ple-
ciugowej publiczności, a autorkami spektaklu są aktorki 
Katarzyna Klimek i Edyta Niewińska-Van der Moeren. 
Przedstawienie „Raz, dwa, trzy – kryjesz ty! Eins, zwei, 
drei – du must sein!” było propozycją wyjątkową, która 
niestety nie będzie prezentowana zbyt często w Szczecinie. 
Spektakl stworzyły dzieci, które w czasie wakacji brały 
udział w projekcie teatralnym „Lato w teatrze”. W bieżą-
cym numerze „Gabita” piszemy o tym więcej. 
Rozpoczęcie sezonu w Teatrze Lalek „Pleciuga” jest do-
brym początkiem. Jest zapowiedzią kolejnego roku pełnego 
nowych spektakli, teatralnych emocji i niespodzianek. 

 vj

| fot. Piotr Nykowski
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Stanisław Lagun urodził się 27 marca 1919 roku w Wil-
nie. Podczas drugiej wojny światowej został osadzony 
w rosyjskich łagrach, później wywieziony do obozu 
hitlerowskiego Hess-Lichtenau. W 1945 roku, po wy-
zwoleniu obozu, przybył do Szczecina.
W 1953 roku został pierwszym dyrektorem Te-
atru Lalek „Pleciuga”, wtedy nazywającego się „Ru-
sałka”, i piastował to stanowisko do 1955 roku. 
W Szczecinie był pionierem sztuki. Prowadził teatry 
amatorskie, kierował Niemieckim Domem Kultury, 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pełczycach. Był 
działaczem społecznym, angażował się w kulturę 
i sport. Dzięki jego inicjatywie na Cmentarzu Central-
nym w Szczecinie stworzono Muzeum Pamięci tra-
gicznie zmarłych w powojennym Szczecinie w latach 
1945‒1946. Lista zasług Stanisława Laguna jest bardzo 
długa, podobnie jak lista osób, z którymi współpraco-
wał, i inicjatyw, w które się angażował.
Zmarł 11 maja 2014 roku w Szczecinie. Został po-
chowany na szczecińskim Cmentarzu Centralnym. 

Stanisław Lagun
1919–2014

Artur D. Liskowacki
„Kurier Szczeciński” 2014, nr 93, 15.05.2014

Zmarły w tych dniach STANISŁAW LAGUN, pionier 
Szczecina co się zowie, bo od 12 maja 1945 roku, był 
człowiekiem szeroko pojętej kultury, wielu zatrudnień 
i talentów, zwłaszcza organizacyjnych. Ale Jego najwięk-
szym talentem, czy raczej najważniejszą cechą osobowości, 
była potrzeba działania na rzecz innych.

Pionierzy odchodzą

Stanisław Lagun był pionierem Szczecina, działaczem spo-
łecznym i organizatorem życia kulturalnego miasta. Stał 
się symbolem narodzin zawodowego teatru lalek w Szczeci-
nie. Dla nas był też kimś więcej: dobrym duchem Pleciugi, 
autorytetem i bliskim przyjacielem. Wraz z jego odejściem 
w szczecińskim środowisku lalkarskim zamknęła się pewna epoka.

Fragment nekrologu napisanego przez pracowników 
Teatru Lalek „Pleciuga

KRESOWIAK, przedwojenny harcerz i działacz sportowy, 
przeszedł trudną drogę, nim owe talenty zaowocowały, 
i długą – nim zostały w pełni docenione w Szczecinie, 
mieście Jego życia, tak przezeń – jak rodzinne Wilno – 
kochanym. Bo życiorys miał prawdziwie polski, z wielu 
względów typowy dla tamtego pokolenia, dramatyczny 
i symboliczny zarazem.
Po zajęciu Wilna przez Sowietów aresztowany i skazany 
na śmierć, po zmianie wyroku – na 20 lat ciężkich ro-

| Stanisław Lagun 
fot. zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie
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bót w obozie koło Irkucka, uciekł zeń i wrócił do domu, 
gdzie z kolei aresztowali Go Niemcy i wywieźli na roboty 
w głąb Rzeszy.
Po wyzwoleniu przez aliantów ruszył raz jeszcze – teraz 
na wschód – w drogę do domu. Ale Jego dom znajdował 
się już w innym kraju, poza granicami ojczyzny.
Został więc w Szczecinie, przez który wiodła ta droga.
Jak mi o tym opowiadał, nie spodziewał się początkowo, 
by miał tu zostać na stałe. Rana, po której nosił ślad na 
twarzy – znak po uderzeniu, jakie zadał Mu nadzorujący 
go Niemiec, była też raną w sercu. Nie uśmiechało Mu 
się żyć i pracować w mieście, które jeszcze niedawno było 
miastem wroga. Ironia, a może istota Historii sprawiła, że 
nie tylko w nim zamieszkał, lecz także wpisał się w jego 
dzieje. I to właśnie jako, by tak rzec, pionier nowych relacji 
polsko-niemieckich.
W roku 1950 został kierownikiem Niemieckiego Domu 
Kultury imienia – jak to wówczas musiało brzmieć! – 
„przyjaźni polsko-niemieckiej”. I to on, wygnaniec, stał 
się dla szczecińskich Niemców – niedługo także, już osta-
tecznie, wygnańców – opiekunem i partnerem, a z czasem 
prawdziwym przyjacielem; zwłaszcza dla tych młodych 
i najmłodszych, bo dzieci zawsze były Mu bliskie.
Że nim był, świadczy fakt, że choć musiał się z nimi – 
również z powodu owych relacji – rozstać (aresztowany 
przez UB i skazany w sfingowanym procesie kryminal-
nym, spędził za kratami kilka miesięcy, a po wyjściu na 
wolność już na swoje stanowisko w NDK nie wrócił), nie 
zapomnieli o Nim, mimo upływu lat. Mieszkając w Niem-
czech, utrzymywali z Nim kontakt, wyjeżdżał też do nich, 
na ich zaproszenie...
Nie był jednak nigdy naiwnym politycznym entuzja-
stą dialogu bez pamięci, bezrefleksyjnie wymazującym 
z przeszłości doznane zło. Lecz chciał i potrafił się wznieść 
– angażując się w burzenie barier – ponad wynikłe z wła-
snych doświadczeń uprzedzenia. O takim Lagunie pisała 
w jednym z reportaży tomu „Nie mam keine buty” Hel-
ga Hirsch, taki przyczynił się – swoimi wspomnieniami 
i zachowanymi pamiątkami – do powstania mojej powieści 
„Eine kleine”...

* * *
Sprowadzenie życiorysu Stanisława Laguna do „nie-
mieckiego” wątku byłoby uproszczeniem. Większość 
Jego życia to przecież aktywna praca na rzecz miasta 
i regionu, również – społeczna, między innymi w sporcie, 
a zwłaszcza w kulturze. Był instruktorem i sekretarzem 
Organizacji Młodzieżowego Towarzystwa Uniwersytetu 
Młodzieżowego OMTUR, kierował działem artystycz-
nym Stowarzyszenia Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA, 

współorganizował zlot „Trzymamy straż nad Odrą”, two-
rzył zespoły taneczne, teatralne i recytatorskie, pracował 
w świetlicach, różnego typu towarzystwach i komitetach 
(m.in. odbudowy Warszawy), dyrektorował domom kul-
tury, ale w dziejach Szczecina zapisał się szczególnie jako 
jeden z inicjatorów powstania i pierwszy dyrektor Teatru 
„Rusałka” (1953–1955), od którego zaczęła się historia 
Teatru Lalek „Pleciuga”. I choć pracował w wielu innych 
instytucjach kultury – teatr ten miał zawsze w Jego sercu 
ważne miejsce. Jako osobistą nagrodę odebrał więc to, 
że właśnie Pleciuga – jako pierwszy z teatrów Szczeci-
na – doczekała się w 2009 roku nowej, własnej siedziby. 
Uczestniczył w tym wydarzeniu, podobnie jak – choć już 
tylko emocjonalnie, listownie, bo udział bezpośredni unie-
możliwiała już choroba – w obchodach 60-lecia Pleciugi, 
która też nigdy o Jego roli w dziejach szczecińskiej sceny 
lalkowej nie zapomniała.

* * *
Na emeryturę przeszedł w 1977 roku, ale Jego wrodzona 
aktywność i nieustanna pasja społecznikowska sprawiały, 
że działał wciąż na wielu polach. Był więc między innymi 
jednym z pomysłodawców budowy pomnika Pionierów 
Szczecina i to w dużej mierze Jego zapał i upór sprawiły, 
że pomnik ów stanął w końcu na Cmentarzu Centralnym; 
działał też na rzecz Komitetu Pamięci Pionierów Szcze-
cińskiej Kultury.
Bo też właśnie to poczucie moralnego obowiązku wobec 
pionierów – obowiązku pamięci o nich – stanowiło je-
den z głównych motorów Jego aktywności. Był w Nim też 
do końca Wilniuk prawdziwy, stąd Jego żywy udział we 
współpracy z wileńską Polonią i w szczecińskim Związku 
Piłsudczyków RR.
W ciągłym ruchu, energiczny, dziarski – na spacerze, choć 
miał już wtedy ponad 80 lat, trudno było nieraz dotrzymać 
Mu kroku – imponujący młodzieńczą sylwetką, serdeczny 
i bardzo uczuciowy, gdy rozmowa zeszła na tematy bli-
skie Jego sercu, nosił w nim jednak swoje żale i gorycze. 
Utrudniające niekiedy relacje ze współczesnością, której 
nie zawsze i nie do końca ufał. Ze stratą i dla niej, bo 
podobnych Mu świadków historii – obecnych w niej, jak 
On, ponad 70 lat! – nie miał Szczecin wielu.
Był jednym z ostatnich żyjących, tak zasłużonych dla mia-
sta, pionierów. Jego odejście ma więc także wymiar sym-
boliczny. Tym bardziej warto odziedziczyć po Nim pasję 
w ocalaniu pamięci – o nich i o mieście, które tworzyli 
swą pracą. A jest jeszcze w Szczecinie sporo do zrobienia 
w tym względzie.
Dziękujemy redakcji „Kuriera Szczecińskiego” za zgodę na 
przedruk artykułu.
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| Marta Łągiewka, próba spektaklu „Przygody Sindbada Żeglarza” 
fot. Karolina Machowicz
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Bolesław Leśmian urodził się w Warszawie w 1877 roku. 
Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Lesman. Rodzice poety 
należeli do inteligencji pochodzenia żydowskiego. W latach 
szkolnych młody Leśmian przebywał w Kijowie, gdzie ukoń-
czył gimnazjum klasyczne i wydział prawa na Uniwersytecie 
św. Włodzimierza. Brał czynny udział w życiu artystycznym 
tamtejszej Polonii, a młodość spędzona na Ukrainie nie 
pozostała bez echa w jego twórczości. Miały tu wpływ prądy 
intelektualne i artystyczne, jak również pejzaże i realia wzięte 
z otaczającej rzeczywistości.
W 1901 roku Leśmian przybył do Warszawy. W 1903 roku 
wyjechał w podróż artystyczną. Jechał przez Niemcy i za-
trzymał się na dłużej we Francji (Paryż) – został tam do 
1906 roku. W 1905 roku zawarł małżeństwo z osiemnasto-
letnią malarką, Zofią Chylińską, z którą miał dwie córki.
W pierwszym okresie twórczości związał się z tłumaczem, 
propagatorem symbolizmu w Polsce, Zenonem Przesmyc-
kim (Miriamem), i jego znaczące wystąpienie na forum 
literackim nastąpiło w redagowanym przez Miriama piśmie 
„Chimera”. Zarówno Miriam, jak i program „Chimery” wy-

warli duży wpływ na Leśmiana. Był to symbolizm Prze-
smyckiego, tłumaczenia pieśni ludowych różnych narodów 
dokonane przez Edwarda Porębowicza (ukazujące się na 
łamach pisma), jak również odkrycie przez Miriama i jego 
pismo twórczości Norwida, co w poezji Leśmiana zaowo-
cowało zainteresowaniami słowotwórczymi.
W 1911 roku Leśmian współzałożył eksperymentalny 
i nowatorski Teatr Artystyczny w Warszawie. Nieco wcze-
śniej kontaktował się z poetami rosyjskimi i pisał także po 
rosyjsku, ogłaszając swoje wiersze w czołowych rosyjskich 
czasopismach literackich.
Pisał w tym czasie pierwszy tom poezji „Sad rozstajny” 
(1912) oraz oryginalne parafrazy bajek i legend wschodnich 
„Klechdy sezamowe” (1913), „Przygody Sindbada Żeglarza” 
(1913), przetłumaczył też „Opowieści nadzwyczajne” Edgara 
Allana Poego (1913).
W czasie wojny mieszkał w Łodzi, gdzie był kierownikiem 
literackim Teatru Polskiego. Po zakończeniu wojny otrzymał 
(1918) notariat w Hrubieszowie, tam pozostał do 1922 roku, 
potem przeniósł się do Zamościa, a w 1935 – do Warszawy.
W Hrubieszowie przygotował do druku „Łąkę” (1920), naj-
wybitniejszy swój tom poezji, a w Zamościu pisał utwory, 
które weszły do następnego zbioru wierszy ‒ „Napoju cie-
nistego” (1936), ostatniego wydanego za życia poety.
Bolesław Leśmian zmarł w 1937 roku, a rok po jego śmierci 
ukazał się ostatni tom poezji: „Dziejba leśna”.
Nie doceniany przez współczesnych, poeta zaczął wzbudzać 
zainteresowanie na początku lat trzydziestych. W 1933 roku 
powołano go na członka Polskiej Akademii Literatury, a po 
wydaniu „Napoju ciernistego” jego popularność znacznie 
wzrosła. Zainteresowanie jego twórczością nie słabnie do 
dziś.
„Przygody Sindbada Żeglarza” to utwór dla dzieci z po-
granicza poezji i prozy. Tytuł i treść nawiązują do postaci 
Sindbada Żeglarza z arabskiej „Księgi tysiąca i jednej nocy”, 
jednak nie jest to ani tłumaczenie, ani przeróbka opowieści 
arabskich, lecz oryginalny utwór literacki. Fabułę stanowią 
przygody Sindbada Żeglarza mieszkającego z wujem i poetą 
Tarabukiem w Bagdadzie, który pewnego dnia, zachęcony 
przez Diabła Morskiego, postanawia wyruszyć w podróż 
po świecie, w czasie wędrówki przeżywa wiele przygód.

 oprac. Janusz Janiszewski

Bolesław Leśmian 
Wyobraźnia nieograniczona
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Nie pierwszy raz reżyseruje pan dla Pleciugi...
Nie, nie. Pierwszy spektakl... To były zamierzchłe czasy. 
W sumie w teatrze przy ul. Kaszubskiej (dawna sie-
dziba) były trzy premiery. Tu jestem po raz pierwszy, 
tu debiutuję. 

Muszę więc spytać o nowe miejsce.
Siłą rzeczy porównuje się ten budynek do dawnego 
teatru przy ul. Kaszubskiej. Mówi się, że w starych miej-
scach jest inny klimat i to prawda, bo to było miejsce 
oswojone. Tam było tylu aktorów, tyle spektakli, dyrek-
torów. Miejsce tym nasiąka. Nowa Pleciuga potrzebuje 
czasu, by nabrać pewnego klimatu. Trzeba oswoić się 
także z tym miejscem, by i ono nas przyjęło. W nowych 
teatrach jest coś takiego... Warunki są bardzo dobre, 
ale są też pewne błędy, które często spotykam, które 
się powtarzają. 
Zaskoczyło mnie, na przykład, że nie ma proscenium 
i podłoga sceny jest równo z widownią. I to magicz-
ne okno... Jakby go brakowało. Zawsze między sceną 
a widzem jest taka przestrzeń, nazywam to przestrzenią 
bezpieczeństwa. Bezpośredni kontakt też jest dobry, ale 
nie zawsze. Tej granicy przynajmniej dla mnie brakuje. 
Jeżeli jest przestrzeń umowna, to my jesteśmy uczest-
nikami czegoś, co oglądamy. Jesteśmy oddzieleni, bez-
pieczni i obserwujemy jakieś wydarzenie. Tu jest trochę 

Trzeba 
mieć 
czym się 
dzielić
Z Aleksandrem Maksymiakiem, 
reżyserem spektaklu 
„Przygody Sindbada Żeglarza”, 
rozmawiała Violina Janiszewska

| Mirosław Kucharski i Aleksander Maksymiak na próbie spektaklu 
„Przygody Sindbada Żeglarza”
fot. Karolina Machowicz
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jak w pokoju... Czegoś mi tutaj brakuje. Ta bezpośredniość 
jest taka, że cierpi na tym magia, właśnie z powodu braku 
proscenium, braku podkreślenia. 

Może to jest wyzwanie?
Tak, na pewno tak. 

Powiedział pan do aktorów w czasie próby, że cały sma-
czek w przygotowaniu. Chodziło o potrawę z Sindbada, 
ale czy to odnosi się także do pana pracy nad spektaklem?
Powiem krótko. Najlepszym momentem w teatrze i najlepszy 
smak teatru jest na próbie generalnej. Jesteśmy tuż przed 
spotkaniem z publicznością. Spektakl ma już swój kształt, 
wszystko jest podopinane i oddaje się przedstawienie w obce 
ręce, czyli zespołowi. Reżyser już nie ma nic do gadania. 
I właściwie po próbie generalnej powinien się pożegnać 
i opuścić teatr, bo przedstawienie żyje już własnym życiem. 
Naprawdę nie przepadam za premierami. To taki uświę-
cony tradycją rytuał i ja jestem kompletnie niepotrzebny. 
Obecność reżysera na premierze jest moim zdaniem nie 
na miejscu. 

Z jakimi uczuciami w takim razie opuszcza pan teatr po 
próbie generalnej?
To się dopiero okaże. Każdy spektakl ma swoją specyfikę, 
swój kształt, niesie zupełnie inne przeżycia i emocje. Za 
każdym razem, gdy coś się kończy, pojawia się chwila pustki, 
a później się po prostu zapomina. Ja wiem, że są twórcy, 
którzy żyją cały czas jednym spektaklem. Oglądają go po 
kilkanaście razy, poprawiają i dręczą aktorów uwagami. Nie 
jestem tego zwolennikiem. Spektakl dojrzewa też u nich, 
u aktorów. Trzeba im zaufać i pozostawić samym sobie. 

Ogromna scenografia i obsługa jej niemalże jak chore-
ografia...
Ja mam przechył w stronę teatru plastycznego. Myślę i kom-
ponuję spektakl obrazami. Słowo koresponduje z ruchem, 
z działaniem. Nie buduję na słowie. Buduję na obrazie, na 
działaniu. Z działania wynika słowo. Mówię swoim studen-
tom, że w teatrze jest odwrotnie niż w Księdze Rodzaju, 
słowo jest na końcu. Najpierw musi się coś wydarzyć. Muszą 
pojawić się jakieś emocje, reakcje. By zabrzmiało słowo, 
musi się pojawić potrzeba tego słowa. 

Czy myśl jest pomiędzy działaniem i słowem? 
My się zderzamy nieustannie z działaniami, na które nie 
jesteśmy przygotowani, ale mamy jakiś cel, jakąś myśl. Spo-
tyka nas coś nieoczekiwanego i my na to reagujemy, nie 
gubiąc tego, co zamierzaliśmy. Ja podobną strukturę stosuję 
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| Krzysztof Tarasiuk, próba spektaklu „Przygody Sindbada Żeglarza” 
fot. Karolina Machowicz
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w teatrze. Wiemy, do czego zmierzamy, natomiast by słowo 
było wiarygodnie osadzone w kontekście, musimy zbudować 
pewną sytuację. Z tej sytuacji wynikają nasze emocje i za-
chowanie, a myśl i idea cały czas są, tylko prowadzą do niej 
różne ścieżki. W tym teatrze pokazujemy pewne wydarzenia 
i pewne dzianie się. 
Idziemy w stronę wizualną i dlatego taki akcent na obrazy 
i na ruchome działanie. W teatrze plastycznym to dzianie 
się musi być w nieustannym ruchu, w drodze. Narracja pla-
styczna ma to do siebie, że obrazy się zmieniają. 

Kiedy pojawiają się obrazy? 
Kiedy mam tekst, czytam go, analizuję i odkładam. Po-
jawia się pewna idea. Nie wracam do lektury, mam tylko 
schemat, strukturę i ideę spektaklu  Zaczynam myśleć ob-
razami, na zasadzie skojarzeń, sytuacji, nie zastanawiając 
się, czy to się przyda, czy nie. Później robię schemat, scenę 
po scenie. Ten schemat wypełniam obrazami i na koniec 
wracam do lektury. To obrazy budują strukturę dramatu 
i z tego wyłania się kształt ostateczny scenografii.

A w scenografii pojawia się człowiek... Nie opadają panu 
ręce?
Na pierwszych próbach czytamy tekst i wydobywamy 
z niego pewne hasła, pewne znaki i tropy. Nie analizujemy 

postaci, niemal od razu wchodzimy na scenę i od formy 
dochodzimy powoli do treści, do szczegółu. Nie wiem, czy 
wtedy jest łatwiej, czy nie, ale jest inny ogląd do budowania 
postaci. Wiemy, co się z nią dzieje, co ją spotyka i jest to 
miejsce na szczegółową pracę. 

O czym jest więc pana historia Sindbada i co się z nim 
dzieje?
Zawsze na początku drogi jest człowiek, który w trakcie 
swej wędrówki zmienia się i na końcu jest kimś innym. Cały 
sens tego dramatu polega na tym, że się zmieniamy wraz 
z doświadczeniem. I teraz trzeba określić dwa punk-
ty, co jest na początku, co jest na końcu i co się dzieje 
po drodze. Co sprawia, że on jest kimś zupełnie innym. 
Nasz „Sindbad” jest nieco inny niż u Leśmiana. Nasz 
Sindbad dojrzewa do tego, że z lekkoducha, takiego 
chłopaka, staje się artystą i to on sięga po pióro, i spi-
suje swoje przygody. Staje się artystą, to znaczy, że za-
pisując swoje przygody, dzieli się czymś, coś tworzy...
U Leśmiana najważniejsze jest to, by mieć odbiorcę, 
wdzięcznego słuchacza. Mieć kogoś, kto zatrzyma się nad 
tym, co tworzymy. Nasz Sindbad... Ja zdradzam cała puen-
tę...To jest bez sensu, co robię teraz! Nasz Sindbad dzieli się 
swoimi wrażeniami. Poprzez twórczość staje się człowiekiem 
dojrzałym. By się dzielić, trzeba mieć czym się dzielić. 

| Katarzyna Klimek , Arkadiusz Sienkiewicz i Tadeusz „Kuba” Jotko
próba spektaklu „Przygody Sindbada Żeglarza”
fot. Karolina Machowicz



15

Nr 2 (42) 2014 premiera

| Projekty kostiumów do spektaklu „Podróże Sindbada Żeglarza” autorstwa 
Aleksandra Maksymiaka
fot. Karolina Machowicz
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| Paulina Lenart, Marta Łągiewka, Maciej Sikorski w spektaklu „Przygody 
Koziołka Matołka” 
fot. Karolina Machowicz
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Kornel Makuszyński urodził się 8 stycznia 1884 roku w Stryju 
(obecnie Ukraina). Nauki pobierał w IV Gimnazjum im. 
Jana Długosza we Lwowie. Jako czternastolatek zaczął pisać 
wiersze. Ich pierwszym recenzentem był sam Leopold Staff. 
Pierwsze z tych poezji młody poeta opublikował w lwowskim 
dzienniku „Słowo Polskie”, mając 16 lat. Od 1904 roku był 
jednym z redaktorów tego czasopisma, zajmował się recen-
zjami teatralnymi.
Studiował na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Lwow-
skiego oraz w Paryżu. W 1915 roku jako mieszkaniec oku-
powanego przez Rosjan Lwowa został zesłany w głąb Rosji. 
Zatrzymał się przypadkowo w Kijowie, gdzie przebywała 
spora liczba Polaków. Tam został prezesem miejscowego 
Związku Literatów i kierownikiem literackim kijowskiego Te-
atru Polskiego. Po wojnie wrócił do Polski, ale nie do Lwowa, 
tylko do Warszawy. Od 1945 roku mieszkał w Zakopanem 
i został za zasługi literackie honorowym obywatelem tego 
miasta. To nie jedyna jego nagroda za twórczość. Otrzymał 
też członkostwo Polskiej Akademii Literatury, państwową 
nagrodę literacką w 1926 roku oraz nagrodę Polskiej Aka-
demii Literatury „Złoty Wawrzyn”. Zmarł 31 lipca 1953 roku 
w Zakopanem. Został tam pochowany na Cmentarzu Za-
służonych. W tym mieście znajduje się także jego muzeum. 
Szczególną sławę pisarzowi przyniósł Koziołek Matołek – 
postać stworzona wspólnie z rysownikiem Marianem Wa-
lentynowiczem w jednej z pierwszych w Polsce historyjek 
obrazkowych dla dzieci z 1933 roku. Koziołek Matołek to 

postać kultowa, mimo że od śmierci obu autorów minęły 
już dziesięciolecia, a opisane i narysowane przygody tytu-
łowego bohatera niekoniecznie przystają do współczesnej 
rzeczywistości. Ta powieść obrazkowa należy do kanonu 
polskiej literatury dziecięcej. Historia Koziołka Matołka jest 
uznawana za prekursorską w polskim komiksie, powstała 
ich cała seria, czyli w sumie 120 przygód słynnego kozioł-
ka. Fabułę stanowią podróże bohatera po całym świecie 
w poszukiwaniu mitycznego Pacanowa ‒ jedynego miejsca 
na świecie, gdzie jakoby podkuwają kozy. Przygody są oczy-
wiście niezwykłe i absolutnie nieprawdopodobne, koziołek 
jest sympatyczny i łatwowierny, śmieszny i niezgułowaty, 
niezdarny i dobrotliwie naiwny.
Makuszyński napisał całą historię ośmiozgłoskowcem 
w postaci rytmicznych czterowierszy; do każdego cztero-
wiersza przypisana jest jedna ilustracja Walentynowicza. 
To z tekstu Makuszyńskiego pochodzą liczne utrwalone 
w polszczyźnie sformułowania, jak choćby „w Pacanowie 
kozy kują”, porównania czy inne określenia. 
W 2003 roku minister kultury Waldemar Dąbrowski zorgani-
zował w Pacanowie obchody 70. urodzin Koziołka Matołka. 
W 2005 roku powstał pomysł stworzenia nowoczesnego 
centrum kultury dla dzieci, a w 2010 roku miało miejsce 
oficjalne otwarcie Europejskiego Centrum Bajki im. Ko-
ziołka Matołka.
Wkrótce ma ukazać się również pełnometrażowy film 3D 
„Koziołek Matołek i porywacze zabawek”.

Kornel Makuszyński 
i Marian Walentynowicz 
Twórczy duet, który stworzył Koziołka Matołka

Kornel 
Makuszyński 

Marian 
Walentynowicz
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Przystępując do realizacji „Koziołka Matołka”, myślałem 
przede wszystkim, aby wyjąć Koziołka Matołka ze złotej 
ramy. Co to znaczy? Sądzę, że dzieci i młodzież bardziej 
kojarzą Koziołka Matołka z filmu animowanego, ale ile osób 
pamięta i zna książkę, komiks? A był to pierwszy komiks 
polski powstały w latach trzydziestych. Moją intencją było 
więc przypomnienie tekstu, który mamy od tylu lat, i po-
wrót także do pozostałych trzech ksiąg. Czy to się udało...? 
To już ocena widzów. Taki był mój zamiar i cel. Spektakl 
jest zrobiony bardzo prostymi środkami, przy prostej sce-
nografii. Jest jedna lalka, ale taka, jaką znamy z rysunków 
Walentynowicza. Do takich lektur zawsze warto wrócić. 
Jeżeli spektakl zachęci do czytania, to cel zostanie osiągnięty. 
A Pacanów... To cel. Szukamy go daleko, a może się okazać, 
że jest tuż obok nas. 

Zbigniew Niecikowski, reżyser spektaklu „Przygody 
Koziołka Matołka”

Gdzie jest Pacanów...?
Nie wiadomo. My ciągle szukamy i mam nadzieję, że 
w pewnym momencie Pacanów zostanie odnaleziony. A Ko-
ziołek Matołek obecnie przebywa w Pleciudze i pije mleko. 
Animowanie jednej lalki w trzy osoby jest... jest super. Tutaj 
się podotykamy, tutaj zareagujemy. Pozostajemy w bliskim 
kontakcie. 
Koziołek Matołek to postać w podróży, która przemierza 
drogę, by osiągnąć coś, o czym bardzo marzy. Po drodze 
spotykają go dobre i złe przygody, ważne, by pokonać prze-
szkody i do celu dojść.

Paulina Lenart ‒ animuje Koziołka Matołka 
wraz z Martą Łągiewką i Maciejem Sikorskim

Co mówi Koziołek Matołek o Polsce do pana Twardowskie-
go w czasie spotkania na księżycu?
Cóż... Koziołek Matołek gadał, co wiedział. Mówił, że lato 
się przedłużyło, że sytuacja polityczna na świecie jest taka, 
jaka jest. Martwił się o losy Ukrainy, a co za tym idzie ‒ także 
Polski. Podejrzewam, że mówił o tym, że obecnie panuje 
w naszym kraju trend na bieganie i zdrowe odżywianie, 
że coraz więcej ludzi rezygnuje z produktów mlecznych 
i mięsnych. Koziołek się z tego cieszy, bo nie miałby ochoty 

trafić na jakiś stół, ale zachęca do picia koziego mleka. 
To właśnie mówił, według mnie, Koziołek Matołek o Polsce. 

Marta Łągiewka

Koziołek Matołek na pewno zachęcał do jedzenia jabłek. 
Na zdrowie. 
Dzieci na początku oglądają spektakl bardzo uważnie. Nie 
ma w spektaklu zbyt wiele miejsca na interakcję i czasa-
mi trudno ocenić, jak reagują dzieci. Na pewno reagują na 
dymy i światła. 

Katarzyna Klimek 

Koziołek Matołek ma bardzo wiele przygód. W którymś 
momencie dzieci może tracą rozeznanie i gubią się w akcji, 
ale są z nami do końca. 

Danuta Kamińska

A Koziołek Matołek 
nadal szuka...

22 czerwca odbyła się prezentacja spektaklu „Koziołek Ma-
tołek” dla członków Polskiego Związku Niewidomych. Była 
to prezentacja ze ścieżką audiodeskrypcyjną, opracowaną 
i zrealizowaną przez reżysera, Zbigniewa Niecikowskiego.

| Maciej Sikorski, próba spektaklu „Przygody Koziołka Matołka” 
fot. Karolina Machowicz
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Podobał mi się moment, jak Koziołek Matołek był 
w lesie, ale nie było żadnych strasznych scen. 

Nikola

Najstraszniejsza przygoda koziołka to ta, kiedy był 
w lesie. Znałam Koziołka Matołka już wczesniej, bo 
mam gry z jego przygodami. 

Martyna

Podobało mi się, jak koziołek tańczył. Widziałam, 
że koziołka animowało trzech aktorów i to może być 
dosyć trudne. 

Maja 

Podobało mi się, jak w bajce myśleli, że koziołek jest 
diabłem i wołali do niego: "diabeł, diabeł”, bo prze-
straszyli się jego rogów. 
Koziołek Matołek znalazł w końcu Pacanów i do-
wiedział się od Kornela Makuszyńskiego, że tam nie 
podkuwa się kóz, tylko są tam takie nazwiska. Ja 
mam taką książkę i byłem już kiedyś na spektaklu. 

Alan

Najstraszniejsza scena to ta, kiedy Koziołek Matołek 
nie miał głowy, bo mu ją obcięli. Na szczęście później 
udało mu się tę głowę przyszyć. W bajkach to jest 
możliwe. 

Karol

Wrażenia widzów ze Szkoły Podstawowej nr 54 
w Szczecinie po spektaklu „Przygody Koziołka Matołka” 

Dzieci o Koziołku Matołku

Nr 2 (42) 2014

| Danuta Kamińska, Edyta Niewińska-Van der Moeren, Katarzyna Klimek 
i Mariola Fajak-Słomińska na próbie spektaklu „Przygody Koziołka Matołka” 
fot. Karolina Machowicz
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Od 11 do 14 czerwca 2014 roku w Łomży odbywał się XXVII 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Walizka”, na którym wy-
stąpił także Teatr Lalek „Pleciuga” ze spektaklem „Stworzenia 
sceniczne” w reżyserii Pawła Aignera.
Jury w składzie: Lucyna Kozień (przewodnicząca), Zoran Dje-
ric, Wiesław Hejno, Bożena Krystyna Sawicka, Halina Waszkiel, 
po obejrzeniu trzynastu przedstawień konkursowych przyznało 
następujące nagrody:
Grand Prix uhonorowano spektakl „Don Kichot Suita” w wy-
konaniu Theater des Lachens z Niemiec. 
Nagrodę ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego otrzymał Marcin Jarnuszkiewicz za in-
scenizację przedstawienia „Gęś, Śmierć i Tulipan” Teatru Baj 
z Warszawy. 
Nagrodę ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego otrzymał Victor Nikonenko za scenografię do 
przedstawienia „Niedźwiedź” Teatru Lalek z Kostromy (Rosja). 
Nagrodę zespołową ufundowaną przez Starostę Powiatu Ziem-
skiego otrzymali Tatyana Buldakova, Sergey Ryabinin, Dmitrii 

Nagrody XXVII Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego „Walizka”

Smirnov za kreacje aktorskie w przedstawieniu „Niedźwiedź” 
Teatru Lalek z Kostromy (Rosja). 
Nagrodę zespołową ufundowaną przez Starostę Powiatu Ziem-
skiego otrzymali Julian Saenz-Lopez oraz Izaskun Fernandez 
za kreacje aktorskie w przedstawieniu „Ręce” El Patio Teatro 
z Logrono (Hiszpania).
Nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Łomża otrzymał 
zespół Burakura za muzykę do przedstawienia „Stworzenia 
sceniczne” Teatru Lalek „Pleciuga” ze Szczecina.
Nagrodę ufundowaną przez Redaktora Naczelnego „Gazety 
Współczesnej” w Białymstoku otrzymali twórcy przedstawienia 
„Opowieść o drzemiącym smoku” Łotewskiego Teatru Lalek 
z Rygi (Łotwa) za sposób narracji scenicznej.

Na festiwalu Walizka od lat nagrodę Szarego Widza przyznaje 
Anna Jakubowska. Dostają je te spektakle, które sprawiają, 
że fundatorka „ma ochotę wyjść na scenę”. Taką nagrodę 
właśnie otrzymał Teatr Lalek „Pleciuga” za spektakl „Stwo-
rzenia sceniczne” oraz Compagnie Rue Barree z Francji. 

| Grażyna Nieciecka-Puchalik, Paulina Lenart, 
Edyta Niewińska-Van der Moeren, Danuta Kamińska, Katarzyna Klimek 
w spektaklu „Stworzenia sceniczne”, reż. Paweł Aigner
fot. Karolina Machowicz



21

Nr 2 (42) 2014 wydarzenia

Mały Kontrapunkt, festiwal teatralny dla dzieci organizo-
wany przez Teatr Lalek „Pleciuga”, odbył się w tym roku po 
raz czwarty. 

Kontrapunkt dla dzieci rozpoczął się premierą „Pamiętni-
ków Tatusia Muminka” Teatru Lalek „Pleciuga”  w reżyse-
rii Laury Sławińskiej, spektaklu, który świetnie się wpisał 
w przypadającą w tym roku setną rocznicę urodzin pisarki 
Tove Jansson. Poza spektaklem Pleciugi dzieci mogły zoba-
czyć inne przedstawienia, w tym roku także w wykonaniu 
studentów szkół teatralnych. Były to „Bajciki” i „Z Bromby 
historia inna” ‒ spektakle w wykonaniu studentów Akade-
mii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 
Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku; „Gęś, śmierć i...” 
oraz „Buty Houdiniego” – autorstwa studentów Państwowej 

Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie 
Filii we Wrocławiu. Szczecińskie teatry pokazały dzieciom 
„Niedoparki” (Zamek Książąt Pomorskich) oraz „Piotrusia 
Pana” (Teatr Współczesny).
Mały Kontrapunkt to nie tylko przedstawienia, lecz także 
warsztaty. W tym roku można było wybierać spośród sze-
ściu propozycji. Były warsztaty muzyczne („Wszystkie małe 
zwierzątka wiążą kokardkę na ogonie”), plastyczne („Pleć, 
Pleciugo!”), scenopisarstwa („Ciąg dalszy nastąpi”), warsztaty 
robienia lizaków (Słodka Cytrynka / Manufaktura Słody-
czy) oraz warsztaty twórcze „Spacer czarownicy”. W dniu 
premiery „Pamiętników Tatusia Muminka” odbyła się wiel-
koformatowa muminkowa gra planszowa, której „plansza” 
do końca festiwalu pozostała na podłodze foyer Pleciugi. 

 JJ

Mały
Kontrapunkt 
Muminki, gęś, Piotruś Pan 
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Festiwal KONTRAPUNKT 2014 to ogromne święto sztuki, 
na które złożyły się nie tylko spektakle konkursowe, lecz 
także wiele imprez towarzyszących. To przede wszystkim 
Mały Kontrapunkt dla dzieci, Szczecińska Północ Teatrów 
dla dorosłych, Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna 
dla młodzieży jako przegląd dokonań teatru amatorskiego 
i offowego z regionu, OFFicyna w KONTRAPUNKCIE, Noc 
Performerów, polsko-niemiecki panel dyskusyjny „Mapowa-
nie publiczności” oraz dyskusje, wystawy promocje i koncerty 
muzyczne. W program od wielu lat wpisany jest także dzień 
niemiecki z wyjazdem widzów festiwalowych do Berlina.
Tegoroczną edycję Kontrapunktu przygotowała komisja 
artystyczna w składzie: Anna Garlicka – dyrektor festiwalu, 
członek komisji artystycznej, Arkadiusz Buszko – członek 
komisji artystycznej, Piotr Ratajczak – członek komisji arty-
stycznej, Jan Turkowski – członek komisji artystycznej oraz 
Krzysztof Bizio – konsultant. 
Wszystkie spektakle oceniało powołane przez komisję jury 
w składzie: Magda Fertacz – dramatopisarka, scenarzystka 
filmowa i projektantka wnętrz (przewodnicząca); Jon Refsdal 
Moe – norweski krytyk teatralny i krytyk sztuk wizualnych; 
Paweł Płoski – kierownik działu literackiego Teatru Naro-
dowego w Warszawie; Paweł Wodziński – reżyser teatralny, 
scenograf teatralny, telewizyjny i operowy. 
Nagrody. Podczas tegorocznej odsłony przeglądu naj-
więcej nagród zebrali twórcy spektaklu „Caryca Kata-
rzyna” w reżyserii Wiktora Rubina. Publiczność nato-
miast najbardziej doceniła „Chopina bez fortepianu” 
reżyserii Michała Zadary. Pierwszy otrzymał Nagrodę 
Główną Jury ufundowaną ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszego spektaklu 

Co roku inny, 
co roku zachwyca

| „Chopin bez fortepianu”, reż. Michał Zadara
fot. Natalia Kabanow

K O N T R A P U N K T
XLIX Pr zegląd Teatrów Małych Form 
Szczecin  7-13 k wietnia  2014
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w wysokości 10 000 złotych ‒ dla twórców z Teatru im. Ste-
fana Żeromskiego w Kielcach za odwagę mówienia głosem 
nie nabytym, ale autentycznym.

Nagrodę Magnolii – Nagrodę Miasta Szczecina w wysoko-
ści 8000 złotych wręczono twórcy i wykonawcy spektaklu 
„Projekt P” ‒ Ivo Dimchevowi, za polityczną i społeczną 
niepoprawność, kwestionowanie uwarunkowań i ograniczeń 
osobistych i kulturowych.
Nagrodę im. Zygmunta Duczyńskiego dla Indywidualności 
Artystycznej Festiwalu w wysokości 5000 zł przyznano Tale 
Dolven ‒ wykonawczyni spektaklu „Exit”, za poezję, precyzję 
i ciszę.

Nagroda Promocyjna im. Kazimierza Krzanowskiego 
w wysokości 4000 zł przypadła Barbarze Wysockiej i Micha-
łowi Zadarze za koncept i wykonanie spektaklu „Chopin bez 
fortepianu” oraz Grupie Artystycznej Centrala za podjęcie 
ryzyka produkcji tego spektaklu.
Jury przyznało także trzy wyróżnienia: dla Jolanty Janiczak za 
tekst „Caryca Katarzyna”, za nieuleganie dysfunkcji, jaką jest 
pisanie sztuk łatwych i przyjemnych; dla Remigiusza Brzyka, 
Igi Słupskiej, Szymona Szewczyka za koncepcję wizualną 
spektaklu „Był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł” oraz dla 
„całującej się pary”, czyli uczestników performansu „Projekt 
P” Ivo Dimcheva, za „niewinny gest wolności”.
Nagroda Grand Prix, czyli Wielka Nagroda Publiczno-
ści, trafiła do twórców spektaklu „Chopin bez fortepianu”. 

JJ

Festiwal finansowany przez Miasto Szczecin

Dofinansowano ze Êrodków 
Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego

P a t r o n i  m e d i a l n i

Organ i zatorzy  i  Wspó ∏or gan i zatorzy

Partnerzy

P o d m i o t y  w s p i e r a j à c e
S p o n s o r  g ∏ ó w n y

Partnerzy
Małego 
Kontrapunktu

Patron medialny

| „Caryca Katarzyna”, reż. Wiktor Rubin
fot. Michał Walczak
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„Lato w teatrze” to projekt zainicjowany 
w 2008 roku przez Instytut Teatralny im. 
Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, 
a finansowany przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

„Lato w teatrze” to propozycja spędzenia niezapomnianych 
wakacji dla dzieci z wielu miast, miasteczek, a także wiosek 
w Polsce. 
W Szczecinie od kilku lat projekt ten jest realizowany przez 
Teatr Lalek „Pleciuga” i z roku na rok cieszy się coraz więk-

szym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Jest wiele powo-
dów, dla których chętnych do udziału w „Lecie w teatrze” 
przybywa. Przede wszystkim Pleciuga w całej okazałości 
jest dostępna dla warsztatowiczów, zarówno obie sceny, jak 
i wszystkie pracownie. Dzieci pod dobrą opieką uczą się 
wielu nowych, ciekawych umiejętności od profesjonalnych 
prowadzących.
W tym roku szczecińskie „Lato w teatrze” trwało od 30 
czerwca do 13 lipca. Pięćdziesięcioro uczestników zaan-
gażowało się w prace grup tematycznych. Grupę aktorską 
prowadzili aktorzy Pleciugi ‒ Katarzyna Klimek, Grażyna 
Wojtczak i Przemek Żychowski, dziennikarską kierowała 

Lato w Teatrze Lalek „Pleciuga”

Pięknie, mądrze 
i zabawnie

| fot. Robert Stachnik
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Magdalena Gardas, scenograficzno-kostiumową ‒ Teresa 
i Karolina Babińskie, techniczną grupę prowadził Łukasz 
Musiał, a muzyczną ‒ Rafał Krzanowski.
Po dwóch tygodniach intensywnej pracy przyszedł 
moment na zaprezentowanie przygotowanego dzieła 
szerokiej publiczności. Spektakl, w którego powstanie 
byli zaangażowani wszyscy uczestnicy, nosił tytuł „Raz 
dwa trzy – kryjesz ty! Eins, zwei, drei – du musst sein!”. 
Opowiada o historii Szczecina i o ludziach tu żyjących. 
W spektaklu zaprezentowano fotografie Szczecina sprzed 
wojny i współczesne, lecz przede wszystkim pokazani są 
żyjący tu ludzie. 

I czy Stettin był zamieszkiwany przez Niemców, czy Szczecin 
był zamieszkiwany przez Polaków ‒ zawsze było to mia-
sto ludzi, którzy chcieli żyć spokojnie, rozwijać się, bawić, 
uczyć i zakładać rodziny. Optymistyczny finał spektaklu, 
w którym polskie i niemieckie dzieci szukają drogi do teatru, 
jest znaczącą lekcją dla wszystkich widzów, jak również dla 
uczestników letnich spotkań w Pleciudze. Młodzi adepci 
teatru nie tylko dobrze się bawili, lecz także poruszali nie-
zwykle ważne i trudne tematy. 
Koordynatorem projektu była Magdalena Bogusławska 
z działu edukacji Teatru Lalek „Pleciuga”. 

vj
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Warsztaty letnie w Teatrze Lalek „Pleciuga” miały formę 
półkolonii. Spotykaliśmy się przez dwa wakacyjne tygodnie 
po sześć godzin dziennie. W zajęciach brało udział trzydzie-
ścioro dzieci, których nie dzieliłyśmy na grupy tematyczne, 
lecz wszystkie pracowały wspólnie. Dzieci grały na scenie, 
robiły muzykę i scenografię do spektaklu pt. „ Idzie niebo 
ciemną nocą”, który był skompilowany z wierszy Marii Ko-
nopnickiej, Ewy Szelburg-Zarembiny, Władysława Bełzy 
i anonimowych autorów starych rymowanek i piosenek. 
Takie teksty czasami uważamy za przestarzałe, ale bardzo 
dobrze sprawdziły się w tym spektaklu i bardzo wzruszyły 
mamy i babcie. 
Scenografia przedstawienia nawiązywała do elementów lu-
dowych i przygotowała ją wraz z dziećmi Jolanta Brejdak. 
Było dużo siana, dużo słomy, dzieci na boso z kwiatkami 
i wiankami we włosach. Grażyna Wojtczak była pomysło-
dawczynią i instruktorką teatralną, wraz z Pauliną Lenart, 
która miała także duży wpływ na choreografię do tego spek-
taklu. Muzykę wraz z dziećmi stworzył Wojciech Górecki. 
Spektakl „Idzie niebo ciemną nocą” był po prostu magiczny, 
a dzieci... Sądzę, że zadowolone, bo niektóre biorą udział 
w tych warsztatach już od kilku lat.

Magdalena Bogusławska – koordynatorka projektu

Idzie niebo ciemną nocą
Wakacyjne warsztaty w teatrze 

| fot. Paulina Masłowska
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Na strychu wróżki Zapodziewanny
Odcinek 12

Wielka sala Teatru Lalek „Pleciuga” przedstawiała się dziś 
wyjątkowo odświętnie. Na widowni było pełno ludzi, któ-
rzy również wyglądali niezwyczajnie: panie w eleganckich 
sukienkach, panowie w garniturach i krawatach, a jeden 
nawet we fraku, z fantazyjnie zawiązaną muchą... 
– Kochane Wróżki! – zawołała Ludwiczka – Ja tu nie pasuję 
w tej codziennej sukience!
A wtedy Zapodziewanna, Niespodziewanna i Spodziewan-
na jednocześnie skierowały różdżki w jej stronę, szepcząc 
po cichu zaklęcie... Ludwiczka aż podskoczyła ze zdumie-
nia, bo w tej sekundzie jej sukienka, zwyczajna, codzienna, 
rozbłysła cekinami i pociemniała. Niebieski welur owinął 
jej ręce delikatnymi rękawkami, a spódniczka pogrubiała, 
poszerzyła się i zaszeleściła tiulową halką pod spodem. 
I te srebrzyste pantofelki, tak subtelne i przezroczyste, jak-
by je zrobiono z kryształu...
– Ja już tę suknię widziałam – roześmiała się dziewczynka.
– Przecież to jedna z kreacji Kopciuszka – odpowiedziała 
jej Spodziewanna.
– Tylko trochę pomieszały nam się kolory – uśmiechnęła 
się Niespodziewanna przepraszająco.
Jednak nie było czasu zajmować się dłużej strojami, bo 
na scenie rozgrywały się ważne sprawy! Były życzenia 
i gratulacje, medale i kwiaty, a nawet... wielki tort. Takiego 
tortu, to Ludwiczka nigdy w życiu nie widziała! Zjadła 
kawałek ze smakiem.
Zrobiło się późno i dziewczynka pomyślała, że mama pew-
nie już się o nią martwi, więc szybko pożegnała Wróżki 
i wybiegła z teatru. Po drodze poczuła, że jej odświętna 
kreacja kurczy się jakoś dziwnie i zmienia... Już po chwili 
zobaczyła na stopach swoje zwyczajne buty, a w odbiciu 
wystawowej szyby dostrzegła własną codzienną sukienkę.
– Zupełnie jak Kopciuszek! – uśmiechnęła się w myślach 
i ruszyła w stronę domu.
– Kto mi uwierzy... – pomyślała jeszcze i uznała, że nie 
będzie opowiadać nikomu, co jej się dziś przydarzyło. 
I wróciła do swojego domu, który, choć nie było w nim 
czarów, był i tak nadzwyczajny, pachnący świeżo ugoto-

waną kolacją, kuszący miękkim łóżkiem w kolorowym 
pokoju, wypełniony rozmowami rodziców i uśmiechami... 
– Jak dobrze móc uczestniczyć w takich wielkich wydarze-
niach, jak urodziny Teatru, by potem przypominać sobie 
przeżyte cuda we własnym domu – pomyślała, tuląc poli-
czek do poduszki i czując, że ogarnia ją sen...

Mariola Fajak-Słomińska
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Podróżnicy podróżują!

W czasie podróży spotyka ich wiele przygód, zdarza się, 
że pomylą drogi, pomylą kierunki 

i zamiast do Chin trafiają do... No właśnie.
Tak czy inaczej pomóżcie Koziołkowi Matołkowi 

i Sindbadowi w ich podróżowaniu. 
Koziołek szuka Pacanowa, a Sindbad... 

Sindbad szuka kolorowych kredek!
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian nadsyłanych tekstów. 
Wszystkim autorom (artykułów, opinii, listów, recenzji, rysunków),  którzy nadesłali swoje prace do „Gabita” – dziękujemy!

Dziękuję aktorom i wszystkim pracownikom Teatru Lalek „Pleciuga” za pomoc w przygotowaniu „Gabita” – Violina Janiszewska

Informator Teatru Lalek „Pleciuga” 
Bilety do nabycia w kasie teatru 
pl. Teatralny 1
wt.−czw. 8.30−15.30
pt. 9.00−17.00
sob.−nd. na godzinę przed spektaklem
tel. (91) 44 55 111
Biuro Obsługi Widzów
tel./faks (91) 433 58 04
e-mail: widz@pleciuga.pl

Edukacja Teatralna: warsztaty 
plastyczne, teatralne, muzyczne dla 
grup zorganizowanych i widzów 
indywidualnych

Lekcja teatralna − półgodzinne 
spotkanie z aktorem po spektaklu. 

Urodzinki w formie twórczych zabaw 
teatralnych. 

Kontakt: Magdalena Bogusławska 
tel. (91) 44 55 114, 
e-mail: edukacja@pleciuga.pl
Więcej informacji na stronie 
www.pleciuga.pl

A w Pleciudze...
Warsztaty plastyczne
W sobotnie popołudnia zapraszamy na Teatralne Pod-

wieczorki – warsztaty plastyczne, w trakcie których każde 
dziecko za pomocą nożyczek, kleju, papieru i wielu in-
nych, czasem niecodziennych materiałów będzie mogło 
wyczarować własne dzieło sztuki. Zapewniamy świetną 
zabawę, radość i zadowolenie z wykonanej pracy. Przed 
każdym spotkaniem, wyciągnięci na wygodnych podu-
chach, wysłuchacie fragmentów ciekawej, choć nie za-
wsze znanej literatury dla dzieci w wykonaniu aktorów 
naszego Teatru. 

Cykliczne warsztaty teatralne dla widzów indywidualnych

Są to zajęcia dla tych, którzy lubią teatr i chcą przeżyć 
własną przygodę teatralną. Odbywać się będą w formie 
warsztatów obejmujących elementy podstawowych za-
dań aktorskich, animacji przedmiotu, ruchu scenicznego 
i piosenki. Przeznaczone są dla dzieci od 8 do 12 lat, 
a zapraszamy na nie w środę o godzinie 16.30.

Warsztaty teatralne dla grup zorganizowanych 
Jeżeli chcecie poznać magiczny świat teatru, odkryć  ta-
jemnice warsztatu scenicznego, nauczyć się pracy z gło-
sem i ciałem, zdobyć praktyczne umiejętności tworzenia 
lalek i elementów scenografii, zapraszamy do wspólnej 
zabawy. 
Zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, szkół podsta-
wowych, ponadpodstawowych i widzów indywidualnych 
prosimy o kontakt telefoniczny  (91 445 51 14) lub ma-
ilowy (edukacja@pleciuga.pl) z Magdaleną Bogusławską
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Słownik teatralny
Białego Królika
Warsztaty

Co jakiś czas słyszę, że ktoś wybiera się na warsztaty. Ba! 
Ostatnio przyleciała do mnie sowa i zapytała, czy miałbym 
ochotę wziąć udział w warsztatach. Zaskoczyła mnie. Niby 
taka mądra sowa, a pyta mnie o warsztaty. Warsztat to 
przecież takie miejsce, w którym robi się... No buty się robi 
w warsztacie szewskim, samochody się naprawia w warsz-
tacie samochodowym... Ale ja przecież jestem królikiem. 
Co miałbym robić w warsztacie? 
Na szczęście przyszła do mnie znajoma koza. Ma na imię 
Mimi i jest bardzo elegancka. I ona powiedziała mi, że 
warsztaty to nie tylko miejsca, w których się coś reperuje, 
naprawia czy konstruuje. Warsztaty to takie spotkanie, na 
którym można nauczyć się wielu nowych umiejętności. Są 
na przykład warsztaty taneczne i na nich oczywiście tańczy-
my. Są warsztaty plastyczne, na nich malujemy, rysujemy. Są 
warsztaty krawieckie i na nich uczymy się szyć, na przykład 
portki kolorowe. A w Teatrze Lalek „Pleciuga” można wziąć 
udział w warsztatach teatralnych. I wcale nie znaczy, że na-
prawia się tam teatralne samochody czy buty aktorów. Na 
takich warsztatach uczymy się o wielu ciekawych rzeczach 
na temat teatru. Występujemy na scenie, tworzymy sceno-
grafię, piszemy scenariusze i co najważniejsze ‒ poznajemy 
nowych przyjaciół. 
No gdy wszystko to zrozumiałem, bardzo się ucieszyłem. 
Tak bardzo, że aż trzy razy przeskoczyłem nad strumieniem. 
Bo to oznacza, że ja także mogę wziąć udział w warsztatach 
i to mogą być warsztaty teatralne. Was także zapraszam. Do 
zobaczenia w Pleciudze. Hop siup!

Ściskam zębiskami
Biały Królik


