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Nieco czarowna sytuacja
Pierwszy numer „Gabita” w nowym sezonie z reguły łączy waka-
cje i czas tuż za nimi. Wynika to z kalendarza i trudno dostrzec 
w tym zestawieniu cokolwiek dziwnego. Mam jednak nieodparte 
wrażenie, że w przypadku naszego najnowszego numeru sytu-
acja jest nieco wyjątkowa. Chciałoby się rzec: nieco czarowna, 
a może nawet... zaczarowana. Minęła bowiem połowa września, 
a za oknami – pełnia lata. Temperatury sięgają 30 stopni Celsjusza, 
w telewizji powiedzieli, że tak ciepło o tej porze roku było bodaj 
ponad sto lat temu i nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, czy 
to zmiany klimatyczne, czy może efekt siły naszego pragnienia, 
by słońce, ciepło i letnią radość zatrzymać jak najdłużej. W ta-
kiej aurze zdjęcia z teatralnych letnich akcji wyglądają bardzo 
aktualnie, ba, rezultat jednej z nich zaprezentowaliśmy również 
na rozpoczęciu sezonu artystycznego. We wrześniu, tak jak 
i w lipcu, spotkanie z  młodymi  uczestnikami „Lata w teatrze” 
promieniowało słońcem, radością i silnym przekonaniem, że mo-
żemy tak wiele!  Bo skoro możemy zaczarować nawet naszą – na 
ogół – dość kapryśną aurę, to możemy „zaczarować” cały świat!  
A już na pewno możemy chociaż podejmować takie próby. 
Zatem jak najserdeczniej zapraszamy na premierę Czarodziei, 
we wrześniu, z przesłaniem na cały sezon.  Pragniemy dla Was 
i z Wami stwarzać czarowne sytuacje, czarodziejskie akcje, a także 
zabierać Was w rozmaite zaczarowane podróże.  Czarowne arty-
styczne wyprawy, które za każdym razem mają przypominać, że 
zwykły patyk w naszej dłoni (jeśli tylko będzie w niej choć trochę 
mocy) zamieni się w różdżkę, która pomoże nam zaczarować 
(zmienić) niemal wszystko, co chcemy. Spróbujmy!

Anna Garlicka
zastępca dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”

Drodzy Widzowie, 
za nami wakacje, czas urlopu od całorocznych obowiązków 
i wielu beztroskich chwil spędzonych podczas długich letnich dni.
W sobotę 10 września otworzyliśmy teatr szeroko ze wszyst-
kich stron, aby zaprosić wszystkich naszych Widzów do Pleciugi 
w nowym sezonie teatralnym 2016/2017.
Już w sobotę 24 września pierwsza premiera, na którą serdecznie 
zapraszamy widzów w wieku szkolnym. Czarodzieje Wojciecha 
Kobrzyńskiego to propozycja, jak zwykle w Pleciudze, dla dzieci 
i ich rodziców. Scenariusz sztuki powstał na motywach Kajtusia 
Czarodzieja oraz Króla Maciusia I Janusza Korczaka. Na kon-
ferencji prasowej, przed prapremierą, autor i reżyser spektaklu 
tak zapowiedział swoje przedstawienie:

Kiedy zacząłem zagłębiać się w historię Kajtusia, doszedłem do 
wniosku, że nie mogę jej opowiedzieć, jak opisał to Korczak, 
wiele elementów jest dzisiaj nieczytelnych, anachronicznych, 
może nawet nie na miejscu. Na bezludnej wyspie spotyka się 
dwójka bohaterów: Kajtuś Czarodziej i Król Maciuś I. Obaj 
mają dobre serca i szczere intencje, aby zmienić świat na lepsze. 
Podążają jednak inną drogą: sposób Kajtusia Czarodzieja jest 
magiczny, Maciuś jest przykładem racjonalnego podejścia. 
Ideą jest, że aby zrozumieć świat i na niego oddziaływać, jeden 
i drugi sposób jest konieczny.

Chciałbym, aby w nowym i następnych sezonach teatralnych 
Pleciuga była miejscem rozmów o istotnych sprawach w życiu 
nie tylko młodego człowieka, jego miejscu i roli w rodzinie oraz 
społeczeństwie, lecz także w życiu tych, którzy na świat patrzą 
nieco inaczej – przez wiedzę wiele lat zdobywaną i ogromne 
doświadczenie. Aby widzami naszego teatru mogli być również 
ci, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury.
O kolejnych propozycjach repertuarowych, wszelkich działa-
niach artystycznych, edukacyjnych i pozostałych zamierzeniach 
będziemy informować Państwa w kolejnych wydaniach „Gabita”.

Zbigniew Niecikowski
dyrektor naczelny i artystyczny

Teatru Lalek „Pleciuga”
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To już było

27 marca
Podczas Międzynarodowego Dnia Teatru 
wśród uhonorowanych aktorów znalazła się 
czwórka artystów z Pleciugi: Dagny Koczo-
rowska-Kornacka (70 lat pracy artystycznej), 
Juliusz Kornacki (60 lat pracy artystycznej), 
Leszek Zalewski (60 lat pracy artystycznej) 
i Mirosław Kosiński (45 lat pracy artystycznej).

15–17 kwietnia
Szósta edycja Małego Kontrapunktu. Za-
prezentowano sześć przedstawień: A kuku, 
Balbaryk i Złota Piosenka oraz Rosnę Teatru 
Lalek „Pleciuga”, ANY-BODY Akademii 
Teatralnej z Białegostoku, Łazienkowy Plac 
Zabaw Kooperacji Flug z Białegostoku oraz 
Humoreska – przygody Eska Floreska grupy 
Pod Pretekstem ze Szczecina. Odbyło się tak-
że czytanie w Teatrze Kana, warsztaty z ele-
mentami sensoplastyki, warsztaty plastyczne 
i otwarte warsztaty robienia lizaków (Twórcza 
Cytrynka / Manufaktura z Pomysłem).

18–24 kwietnia
51 edycja Przeglądu Teatrów Małych Form 
KONTRAPUNKT. Zaprezentowano spekta-
kle teatrów z Polski, Niemiec, Belgii i Austrii.
GRAND PRIX, czyli WIELKĄ NAGRODĘ 
PUBLICZNOŚCI w wysokości 10 000 zł, 
ufundowaną przez Prezydenta Miasta Szcze-
cina, oraz tradycyjną statuetkę otrzymał, uzy-
skawszy 70 głosów, spektakl Nieznośnie długie 
objęcia w reżyserii Iwana Wyrypajewa.
Główną Nagrodę Jury ufundowaną ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego dla najlepszego spektaklu Przeglądu 
w wysokości 10 000 zł otrzymali: Anna Smo-
lar, Michał Buszewicz, Anna Met, Dominika 
Korzeniecka, Paulina Lombarowicz, Ryszard 
Kluge, Mariola Kuźnik, Joanną Rzączyńska, 
Izabela Rzeszowska, Małgorzata Trybalska 
i Jerzy Walczak, twórcy spektaklu Aktorzy 
żydowscy w reżyserii Anny Smolar z Teatru 
Żydowskiego w Warszawie.
Nagrodę Magnolii – Nagrodę Miasta Szcze-
cina w wysokości 8000 zł otrzymali Maria 
Maj, Ewelina Pankowska, Adam Worono-
wicz i Rafał Maćkowiak, aktorzy spektaklu 
Ewelina płacze w reżyserii Anny Karasińskiej 
z TR Warszawa. Nagrodę im. Zygmunta Du-
czyńskiego dla Indywidualności Artystycznej 
Festiwalu w wysokości 5000 zł otrzymał Ben-
jamin Verdonck. 
Nagrodę Promocyjną im. Kazimierza Krza-
nowskiego wysokości 4000 zł otrzymała Anna 
Karasińska, reżyserka spektaklu Ewelina 

płacze z TR Warszawa. Wyróżnienie w wy-
sokości 1500 zł otrzymali Karolina Gruszka, 
Julia Wyszyńska, Maciej Buchwald i Dobro-
mir Dymecki, aktorzy spektaklu Nieznośnie 
długie objęcia w reżyserii Iwana Wyrypajewa 
z Teatru Powszechnego w Warszawie i Te-
atru Łaźnia Nowa w Krakowie. Wyróżnie-
nie w wysokości 1500 zł otrzymali Barbara 
Ehnes, Chris Kondek i Philip Hohenwarter 
za scenografię i wideo do spektaklu Baal 
w reżyserii Stefana Puchera z Deutsches The-
ater w Berlinie. 

19 maja
W Pleciudze odbyła się konferencja praso-
wa poświęcona premierze spektaklu Nie dość 
blada królewna. W spotkaniu udział wzięły 
autorka sztuki Roksana Jędrzejewska-Wró-
bel, reżyser Ewa Piotrowska oraz dwie aktorki 
Pleciugi: Paulina Lenart i Katarzyna Klimek.

28 maja
Premiera spektaklu Nie dość blada królew-
na. Scenariusz (na podstawie opowiadania 
z tomu Siedmiu wspaniałych): Roksana Ję-
drzejewska-Wróbel. Reżyseria: Ewa Piotrow-
ska. 

2 czerwca
Z okazji Dnia Dziecka Pleciuga zaprosiła 
dzieci wraz z opiekunami na wspólne zwie-
dzanie tajemniczych zakamarków teatru. 
Gości oprowadzał Maciej Sikorski.

5 czerwca
W Pleciudze odbyły się kolejne „Szczecińskie 
spotkania z książką dla dzieci i młodzieży”: 
spotkania z autorami, warsztaty oraz targ 
książek.

13 czerwca
Opowiastki pana Pierdziołki – pokaz grupy 
teatralnej pod opieką Marty Łągiewki.

26 czerwca – 8 lipca
Kolejna edycja „Lata w teatrze” w Pleciudze, 
tym razem we współpracy z Centrum Kultury 
w Resku. Uczestnicy – dzieci i młodzież ze 
Szczecina i Reska – przygotowali spektakl 
na podstawie twórczości Williama Szekspira.

8 lipca
Szczecin – pokaz finałowy spektaklu Szekspir 
– piąta po południu przygotowanego podczas 
tegorocznego „Lata w teatrze”.

KRONIKA TEATRU LALEK „PLECIUGA”  
marzec – wrzesień 2016

9 lipca
Resko – pokaz finałowy spektaklu Szekspir – 
piąta po południu przygotowanego podczas 
tegorocznego „Lata w teatrze”.

11–22 lipca
Podczas teatralnych półkolonii w Pleciudze 
dzieci przygotowały i zaprezentowały spektakl 
Akcja wakacje.

3–4 września
Prezentacja stoiska Pleciugi podczas Targów 
„DZIECKO Mama Tata” w hali Azoty Arena: 
pokaz sztuki lalkarskiej, akcje „Gdybym był 
czarodziejem” i „Mój teatr”, spotkania z ak-
torami, upominki dla dzieci.

10 września
Uroczyste rozpoczęcie nowego sezonu teatral-
nego w Pleciudze: pokaz spektaklu Szekspir 
– piąta po południu, występy aktorów, pokaz 
tańca dzieci pod opieką Agnieszki Doleckiej, 
warsztaty, spotkania i zabawy dla starszych 
i młodszych widzów.

10 września
Pleciuga zagrała Zuzu i Lulu jako spektakl 
charytatywny. Wszystkie dochody z przedsta-
wienia zostały przekazane na wsparcie rehabi-
litacji Marzanny Wieczorek, która w czerwcu 
tego roku uległa wypadkowi i obecnie cierpi 
na niedowład dolnych kończyn.

14 września
W Pleciudze odbyła się konferencja prasowa 
poświęcona premierze spektaklu Czarodzie-
je. W konferencji uczestniczył Wojciech Ko-
brzyński, autor sztuki i reżyser, oraz aktorzy 
Pleciugi.

17 września
Schwedt – prezentacja spektaklu Tymoteusz 
i Psiuńcio w reżyserii Michała Dąbrowskiego.

18 września
Akcja „Czarodziejska Pleciuga”, promująca 
premierę spektaklu Czarodzieje w reżyserii 
Wojciecha Kobrzyńskiego.

24 września
Premiera spektaklu Czarodzieje. Autor: 
Wojciech Kobrzyński (na motywach Króla 
Maciusia I oraz Kajtusia Czarodzieja Janusza 
Korczaka). Reżyseria: Wojciech Kobrzyński.
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Inauguracja nowego sezonu 2016/2017 w Pleciudze była 
w tym roku wyjątkowo interesująca. Na placu Teatralnym 
10 września na pleciugowych widzów czekało mnóstwo 
atrakcji. Wraz z animatorami bawiły się dzieci i dorośli. 
W programie znalazły się między innymi zajęcia plastycz-
ne, streetartowe, pokazy teatralne i taneczne. Dzieci mogły 
nauczyć się ciekawej sztuki... robienia lizaków w czasie zajęć 
przygotowanych przez Twórczą Cytrynkę / Manufakturę 
z Pomysłem. 
O godzinie 12.30 mali widzowie zostali zaproszeni na spek-
takl Szekspir – piąta po południu przygotowany przez dzie-
ci z Reska i ze Szczecina podczas tegorocznej edycji „Lata 
w teatrze”. Po spektaklu odbył się jeszcze występ Teatru Tań-
ca na Kurzej Stopce pod opieką Agnieszki Doleckiej oraz 
pokaz umiejętności zawodników z Klubu Karate Bushikan, 
który poprowadził trzykrotny mistrz świata w karate Paweł 
Bombolewski.

Zapraszamy do teatru 

| fot. Piotr Nykowski
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O godzinie 14.00 nastąpiła oficjalna inauguracja nowego 
sezonu poprowadzona przez dyrektora teatru Zbigniewa 
Niecikowskiego oraz aktorkę Martę Łągiewkę.
Aktorzy Pleciugi tego dnia zagrali dwa razy przedstawienie 
pt. Zuzu i Lulu. Pierwszy spektakl był jednocześnie akcją cha-
rytatywną na rzecz Marzanny Wieczorek wymagającej reha-
bilitacji po wypadku. Drugi spektakl o godz. 16.00 zamknął 
program inauguracji nowego sezonu w Pleciudze. 
Takie atrakcyjne i zachęcające rozpoczęcie w ukochanym 
teatrze dla dzieci z pewnością zaczarowało małych widzów 
i ich rodziców na cały teatralny rok, bo do Pleciugi warto 
przychodzić nie tylko na spektakle – tu po prostu zawsze 
dzieje się coś ciekawego. Zapraszamy.

J.J.

| fot. Piotr Nykowski
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autor:  Wojciech Kobrzyński 
(na motywach Króla Maciusia I 
oraz Kajtusia Czarodzieja Janusza Korczaka)
reżyseria:  Wojciech Kobrzyński
scenografia: Julia Skuratova
opracowanie muzyczne:  Wojciech Kobrzyński
(z wykorzystaniem fragmentów Amerykanina w Paryżu 
George’a Gershwina)
multimedia: Piotr Kondziela

obsada:
Danuta Kamińska
Dariusz Kamiński
Katarzyna Klimek / Edyta Niewińska-Van der Moeren
Mirosław Kucharski
Paulina Lenart
Marta Łągiewka
Grażyna Nieciecka-Puchalik
Maciej Sikorski
Krzysztof  Tarasiuk
Zbigniew Wilczyński

inspicjent: Tadeusz Jotko 
prapremiera: 24 września 2016

CZARODZIEJECZARODZIEJE
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| Na stronie 7 
  Próba spektaklu Czarodzieje, reż. Wojciech Kobrzyński
  fot. Piotr Nykowski

Zapnij guzik, dlaczego masz buty zabłocone, czy odrobiłeś 
lekcje, pokaż uszy, obetnij paznokcie. I to nas uczy po trochu 
unikać, kryć się – nawet jeśli nic złego nie zrobiliśmy. A kiedy 
przypadkiem spojrzą, czekamy zaraz na jakąś uwagę.

Janusz Korczak,
Kiedy znów będę mały, Warszawa 1978, s. 167

Janusz Korczak 
Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldschmit, był pe-
dagogiem, pisarzem i lekarzem żydowskiego pochodze-
nia. Urodził się 22 lipca 1878 (lub 1879), a zmarł 6 sierp-
nia 1942 roku. Był prekursorem walki o prawa dziecka. 
Powołanie pedagogiczne zawładnęło całym jego ży-
ciem. Stał się bezdzietnym ojcem niezliczonej ilości cu-
dzych dzieci. „Za syna wybrałem ideę służenia dziecku 
i jego sprawie” – mówił o sobie.

W latach szkolnych uczył się w ośmioklasowym gimnazjum 
na warszawskiej Pradze. Była to szkoła rosyjska, w której 
panowała żelazna dyscyplina. Jako piętnastolatek udzielał 
korepetycji, gdyż po śmierci ojca jego rodzina znalazła się 
w bardzo trudnej sytuacji materialnej. 
Studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Cesarskiego, a w 1899 roku wyjechał do Szwajcarii, by le-
piej zapoznać się z twórczością pedagogiczną Pestalozziego. 
Szczególnie interesował się szkołami, szpitalami dziecię-
cymi oraz bezpłatnymi czytelniami dla dzieci i młodzieży. 
W 1905 roku otrzymał dyplom lekarza. 
Był współzałożycielem Domu Sierot dla dzieci żydowskich 
w Warszawie, który działał od 1912 do 1942 roku. Następny 
sierociniec, Nasz Dom, został wybudowany dla dzieci pol-
skich (1919–1936). Korczak żądał równouprawnienia dziecka, 
poważnego traktowania spraw dzieci i młodzieży, szacunku 
dla najmłodszych. Napisał wiele książek dla dzieci, m.in. Król 
Maciuś I, Bankructwo Małego Dżeka, Kajtuś Czarodziej, Kiedy 
znów będę mały, oraz dzieła pedagogiczne. Te najbardziej 
znane to Jak kochać dziecko i Prawo dziecka do szacunku. 
W latach 1926–1930 redagował gazetkę „Mały Przegląd” – 
pismo dla młodego czytelnika. Prowadził także pogadanki 
radiowe (1935–1936), w których prezentował prawa dziecka 
i opowiadał się za obroną tych praw. Był pierwszym dorosłym, 
który domagał się pełnego szacunku w relacjach z dziećmi. 
Jego przemyślenia, mimo upływu stu lat, nie straciły na ak-
tualności i wciąż potrzebują popularyzacji.
„Dajemy wam tęsknotę za lepszym życiem, którego nie ma, 

a które kiedyś będzie. Może ta tęsknota doprowadzi was do 
Boga, Ojczyzny i miłości” – mówił do swoich wychowanków, 
którzy rozpoczynali nową drogę życia.
Piątego sierpnia 1942 roku Janusz Korczak został wyrzucony 
przez Niemców z warszawskiego getta. Stanął na czele dwustu 
podopiecznych z domu sierot, którzy zostali skierowani do 
punktu przeładunkowego na ulicy Stawki. Następnego dnia 
wszyscy zginęli w krematoriach obozu koncentracyjnego 
w Treblince. Do końca trzymał dzieci za ręce, zginął razem 
z nimi. Odszedł w wytartym mundurze polskiego lekarza woj-
skowego, który włożył w pierwszym dniu wejścia Niemców 
do Warszawy i nosił go ostentacyjnie aż do śmierci.

oprac. J.J.

 Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość: pamiętne 
zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin najistotniejszych samot-
nych rozważań. Nie inaczej niż my pamięta i zapomina, ceni 
i lekceważy, logicznie rozumuje i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie 
ufa i wątpi.

Janusz Korczak, Prawo dziecka do szacunku, 
w: S. Wołoszyn: Korczak, Warszawa1978, s. 164
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| fot. Piotr Nykowski

Czy dzisiaj magia w spektaklach nadal jest potrzebna? 
Samo przedstawienie jest magiczne, ale może zacznę od 
początku. Kiedy postanowiłem zrobić spektakl o Kajtusiu 
Czarodzieju, na początek zacząłem wgryzać się w temat 
i stwierdziłem, że realia i obrazy opisywane przez Kor-
czaka są mocno anachroniczne. Historia opowiedziana 
za pomocą takich przestrzeni, które dzisiaj nie istnieją, 
jest nieczytelna. Natomiast samo przesłanie jest czytelne 
i chyba było, i jest, i będzie. Jest to próba zmiany świata, 
i to zmiany ze strony dziecka, na świat lepszy, piękniejszy. 
I wtedy pomyślałem sobie, że przecież mam drugiego bo-
hatera, który także chciał zmienić świat, tylko idąc nieco 
inną drogą. Dramaturgia polega na tym, że spotykamy 
dwa sposoby rozumienia i opisywania świata. Jeden jest 
ścisły i racjonalny, a drugi opowiada poprzez wyobraźnię 
i intuicję. Okazuje się jednak, że obydwie drogi wiodą do-
nikąd. Nie da się, po prostu się nie da. Jednak jest nadzieja, 
że jeśli te dwie drogi się spotkają, to znaczy zaczniemy 
widzieć świat i w takim racjonalnym kształcie, i w jego 
fantastyczności, i tak go zaczniemy postrzegać, to może 
uda się coś w tym świecie zrobić. 
To jest właściwie wszystko, co można o tym przedstawieniu 
powiedzieć. O jego przesłaniu i sensie. Tak mi się wydaje. 

Żeby świat był lepszy

Z Wojciechem Kobrzyńskim, reżyserem spektaklu Czarodzieje, rozmawia Violina Janiszewska
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| Maciej Sikorski i Edyta Niewińska-Van der Moeren 
  na próbie spektaklu Czarodzieje
  fot. Piotr Nykowski
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Rozpoczynam od tego, co wiedzą inni, buduję tak, jak zdolny je-
stem sam. Pragnę – rzetelnie, gruntownie – nie z zewnętrznego 
nakazu, pod grozą obcej kontroli, a z własnej, nieprzymuszonej 
dobrej woli pod bacznym dozorem sumienia. Nie dla wygody, 
a dla wzbogacenia siebie [...]. Nie wiem, poszukuję, zadaję 
pytania. W zmęczeniu hartuję się i dojrzewam. Praca jest 
najcenniejszą częścią treści mego życia najbardziej osobistego.

Janusz Korczak, Jak kochać dziecko

Co to znaczy, że realia opisywane przez Korczaka są 
archaiczne?
Otóż historia opowiadana przez Korczaka dzieje się w la-
tach trzydziestych. Pisał ją dokładnie w 1935 roku. Jest 
osadzona w Warszawie i w przestrzeniach Warszawy, 
w sytuacjach, które dzisiaj są nieczytelne, bo nie istnieją. 
Małe podwórka, małe sklepiki. Korczak się przebija przez 
taką rzeczywistość. 
Myślę sobie, że gdybyśmy to przywołali jako realną prze-
strzeń poprzez film, może by się to jakoś przełożyło. 
Jest film o Korczaku, zrobiony przez Andrzeja Wajdę, 
i tam jest pokazana taka stara Warszawa. My nie jesteśmy 
w stanie, w teatrze, tego przywołać w żaden sposób. Mało 
tego, przecież nie chodzi o to, aby opowiedzieć tę historię 
tak jeden do jednego. Ważne jest, aby przy pomocy tego 
bohatera opowiedzieć coś, co jest istotniejsze niż jakiekol-
wiek realia. To, co jest uniwersalne, czyli pewien sposób 
opisywania świata. 

Nawiązanie klimatem spektaklu do kreskówek Disneya 
to chyba nie jest przypadek. 
Oczywiście, że nie. Takie jest założenie. Do tego muzyka 
Gershwina. To taki trochę żart mój i pani scenograf Julii 
Skuratovej. Z Julią Skuratovą pracuję po raz drugi i myślę, 
że nieźle się rozumiemy. 
Gdy chcemy zamienić ten nasz kraj w coś cudownego, 
zamieniamy go w Disneyland. Wyobrażamy sobie Ame-
rykę, wesołe miasteczko. W spektaklu są nawet cytaty 
z Disneya. Ten wątek ma początek w opowieści Korczaka 
o Kajtusiu, dlatego że Kajtuś na bucie siedmiomilowym 
jedzie do Ameryki. On w tej Ameryce jest, uczestniczy tam 
w koncercie znakomitego skrzypka, stąd też te skrzypce 
w spektaklu. Mało tego – on za pomocą magii łączy się 
z tym skrzypkiem i koncertuje razem z nim, nie mając 
pojęcia, jak się gra na skrzypcach, jednak z tego powstaje 
fantastyczna muzyka. 
W Królu Maciusiu też jest postać skrzypka, jest to Smut-
ny Król, który na tych skrzypcach gra. Siedmiomilowy 
but to rodzaj fajnego trampka. To jest marzenie Polaka 
o dobrym świecie. O takim wesołym miasteczku, czyli po 
prostu Disneyland. 

W kluczowym momencie spektaklu skrzypek mówi 
o trzech ważnych słowach, które zarówno Kajtuś Cza-
rodziej, jak i Król Maciuś I muszą znać i zapamiętać: 
wiedza, mądrość, tolerancja. 
Wiedza, ponieważ by rozumieć świat, musimy go najpierw 
przyswoić, nauczyć się. Sama wiedza, niestety, jest narzę-
dziem martwym, jeśli za tym nie stoi mądrość. 

| Próba spektaklu Czarodzieje
  fot. Piotr Nykowski
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Mądrość bez wiedzy nie istnieje, ale w połączeniu te dwie 
sfery umysłu są potrzebne po to, by zrozumieć świat. 
Jest jeszcze tolerancja. Jest o tyle ważna, że nasze widzenie 
świata jest tylko nasze. Musimy rozumieć, że każdy ma 
prawo do swojego spojrzenia na rzeczywistość. 

Co się wydarzyło w spektaklu z nauczycielem? Skąd 
u niego taka zmiana?
Nauczyciel opisywał świat za pomocą cyfr i tak ten świat 
rozumiał. Mówił – magii nie ma, czarodziei nie ma, nie 
istnieją! W pewnym momencie nagle mu się otwiera ja-
kaś przestrzeń w głowie i myśli sobie, że może warto ina-
czej... Może warto spróbować. Użyć wyobraźni, użyć magii 
i niech tam... 2 x 2 może równać się tysiąc. 

To spotyka się z entuzjastyczną radością uczniów. 
Oczywiście. Uczniowie chwytają to natychmiast. Natych-
miast to rozumieją. Taka sucha matematyka jest trudna do 
zrozumienia i do przejścia, jednak gdy dołożymy do tego 
wyobraźnię, a matematyka wymaga szalonej wyobraźni, 
będzie to dobrze wykonane zadanie. Zadanie nauczyciela 
w szkole. Każdego nauczyciela, także dzisiaj, w każdej 
szkole. 

Mogę stworzyć tradycję prawdy, ładu, pracowitości, uczciwości, 
szczerości, ale nie przerobię żadnego z dzieci na inne, niż jest. 
Brzoza pozostanie brzozą, dąb dębem – łopuch łopuchem. Mogę 
budzić to, co drzemie w duszy, nie mogę nic stworzyć. Śmieszny 
będę, dąsając się na siebie lub dziecko.

Janusz Korczak, Pisma wybrane

| Scena zbiorowa, 
  poniżej Paulina Lenart 
  próba spektaklu Czarodzieje
  fot. Piotr Nykowski
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Urodziła się w 1974 roku w Wilnie. Ukończyła scenografię na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Wilnie ( Vilniaus Dailes Akademija), następnie 
zrobiła dwuletnią aspiranturę. Współpracuje z teatrami na Litwie, 
w Polsce i na Węgrzech. Tworzy scenografię przede wszystkim dla 
teatrów lalek, ale także dla teatrów dramatycznych. Ponadto wykłada 
kompozycję i technologię lalek na Vilnius Dailes Akademija. Zor-
ganizowała również wiele wystaw swoich prac. W 2013 roku robiła 
scenografię do spektaklu Niebieski Piesek w Teatrze Lalek „Pleciuga” 
w Szczecinie.

vj

Julia Skuratova
Autorka projektów scenografii, kostiumów i lalek do spektaklu Czarodzieje

| Projekty kostiumów i lalek autorstwa Julii Skuratovej
  Czarodzieje, reż. Wojciech Kobrzyński
  fot. Piotr Nykowski
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W uznaniu szczególnego wkładu pracy na rzecz 
Teatru Lalek  „Pleciuga” dyrektor naczelny i artystyczny 
Zbigniew Niecikowski przyznał nagrody artystyczne 
Marcie Łągiewce oraz Rafałowi Hajdukiewiczowi. 
Nagrody zostały wręczone po ostatnim przedstawie-
niu ubiegłego sezonu. 

Nagrodzonym aktorom serdecznie gratulujemy.

Dyrektor przyznał także dwa specjalne wyróżnienia. 
Jedno dla Łukasza Musiała – elektroakustyka, drugie 
dla Tomasza Sterczewskiego z pracowni plastyczno-
-konstruktorskiej.

Wyróżnionym pracownikom serdecznie gratulujemy.

Nagrody dyrektora teatru

| Marta Łągiewka, fot. Piotr Nykowski

| Rafał Hajdukiewicz, fot. Piotr Nykowski
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Roksana Jędrzejewska-Wróbel

reżyseria: Ewa Piotrowska
scenografia: Eva Farkašová
muzyka: Wojciech Błażejczyk
przygotowanie wokalne: Iwona Wiśniewska-Salamon
projekcje multimedialne: Ireneusz Maciejewski
konsultacja choreograficzna: Arkadiusz Buszko

obsada: 
Mariola Fajak-Słomińska
Rafał Hajdukiewicz
Katarzyna Klimek
Paulina Lenart
Edyta Niewińska-Van der Moeren
Maciej Sikorski
Janusz Słomiński
Krzysztof Tarasiuk

premiera: 28 maja 2016

Nie dosc
blada 
królewna



16

Nr 1 (47) 2016Nr 1 (47) 2016repertuar



17

Nr 1 (47) 2016Nr 1 (47) 2016 repertuar



18

Nr 1 (47) 2016repertuar

Autorka ponad 20 książek dla dzieci i doktor literaturoznaw-
stwa. Pracę doktorską pisała pod czujnym okiem innego pisa-
rza – prof. Stefana Chwina. Uwielbiająca wszelkie formy re-
cyclingu gdańszczanka i feministka, z upodobaniem jeżdżąca 
na rowerze i kąpiąca się w zimnym morzu. Współpracowała 
z poradnikiem dla rodziców „Dziecko”, pismami dla dzieci 
„Świerszczyk” i „Miś”, a także z redakcją dziecięcą Polskiego 
Radia i TVP. W przerwach między pisaniem prowadzi warsz-
taty literackie. Na podstawie jej książek powstały spektakle 
teatralne oraz serial animowany Pamiętnik Florki. Spektakl 
jej autorstwa dla Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej 
na motywach Księgi dżungli (reż. Ewa Piotrowska) dostał 
się do finałowej dwunastki w Konkursie na Najlepszą Polską 
Sztukę Współczesną 2016. Działa aktywnie na rzecz dobrej 
książki – współpracuje z bibliotekami z całej Polski i prowadzi 
wykłady dla nauczycieli i bibliotekarzy poświęcone współcze-
snej literaturze dla dzieci. Jej pełna świń Kamienica, sfrustro-
wany Gębolud, autystyczny Kosmita oraz przewrotna historia 
O słodkiej królewnie i pięknym księciu były nominowane do 
tytułu Książki Roku polskiej sekcji IBBY. Jest laureatką wielu 
nagród (m.in. im. Kornela Makuszyńskiego). Opowieścią 
o pewnej niezależnej dziewczynce Maleńkie królestwo kró-
lewny Aurelki wygrała konkurs na Najlepszą Książkę Roku 
„Przecinek i kropka” 2009. Niezwykle ucieszyła ją nomina-
cja Bzyka brzęka – historii o dwóch muchach – do nagrody 
Zielonej Gąski im. Hermenegildy Kociubińskiej. Poza tą 
prestiżową nominacją otrzymała też brązowy medal Gloria 
Artis. Jest członkiem Polskiej Sekcji IBBY i Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. 

Inspiracją dla Nie dość bladej królewny było życie. W rozmo-
wie z Barbarą Popiel autorka opowiadania z książki Siedmiu 
wspaniałych Roksana Jędrzejewska-Wróbel powiedziała: 
„Kolorowe pisma, telewizja – cały ten szalony zgiełk, który 
wylewa się z kiosków i ekranów i wmawia nam, że czegoś nam 
brakuje. Że jeśli kupimy to lub tamto, to nasze życie będzie 
lepsze. Że jeśli zastosujemy dietę, weźmiemy kredyt na auto, 
łykniemy witaminę z czymś tam i użyjemy pasty bez czegoś 
tam, to będziemy wyglądać jak rodzina z reklamy. Z reklamy 
wyczyszczonej w PhotoShopie ze wszystkiego, co prawdziwe 
– bo prawdziwe ze swojej natury jest niedoskonałe...”

Kilka słów
Spotkanie z zespołem Pleciugi była dla mnie wielką przy-
jemnością. I mówię to nie dlatego, że chcę być uprzejma. 
Pisarz to dość samotna postać skazana na własne towarzy-
stwo. Potrzebowałam zmiany, kontaktu z ludźmi, tworzenia 
czegoś razem i stąd wyniknęła w ogóle moja współpraca 
z teatrem. Natomiast spotkanie z aktorami z Pleciugi 
w tej teatralnej przygodzie ma miejsce wyjątkowe, bo to 
wyjątkowy zespół. Nie tylko zdolny, otwarty, pełen entu-
zjazmu i energii do pracy, lecz także z dystansem do siebie 
i wielkim poczuciem humoru, o co w zawodzie aktora 
niełatwo. Atmosfera na próbach była fantastyczna – ak-
torzy podczas improwizacji wnosili tak dużo od siebie, że 
dokonałam w tekście sporych zmian, a wykonawcy stali 
się jego współtwórcami. I w ten sposób spełniło się moje 
marzenie o byciu częścią zespołu, za co aktorom Pleciugi 
i całemu zespołowi bardzo bardzo dziękuję! Dziękuję też 
za zwykłą ludzką życzliwość i serdeczność. Naprawdę nie 
miałam do tej pory tak ogromnej radości i satysfakcji ze 
wspólnej pracy.

Roksana Jędrzejewska-Wróbel

Roksana 
Jędrzejewska-Wróbel

| Na stronie 15 i 16 scena zbiorowa, próba spektaklu 
  Nie dość blada królewna, reż. Ewa Piotrowska
  fot. Piotr Nykowski

| fot. Dariusz Gorajski
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Próbuję to sobie wyobrazić. Ma Pani w rękach scenariusz... 
Od czego rozpoczyna Pani pracę nad spektaklem? 
Moja praca nad spektaklem nie opierała się tylko na wyko-
rzystaniu gotowego scenariusza. Znamy się z Roksaną już 
tak dobrze, że obydwie pracowałyśmy nad adaptacją tekstu. 
Nasza współpraca jest bardzo ścisła i wszystko, co dotyczy 
spektaklu, tekstu, scenografii, ustalane jest na bieżąco, dzieje 
się jednocześnie. 

Jaki był wobec tego początek tego duetu?
Nasza współpraca rozpoczęła się od opowiadania Kamienica 
napisanego przez Roksanę. Później przeszłyśmy do adaptacji 
Księgi dżungli. Kiedy pojawił się temat Nie dość bladej kró-
lewny, Roksana napisała scenariusz, a ja nanosiłam zmiany, 
nawet do tego stopnia, że ingerowałam w dialogi. 
Kiedy pracuję nad spektaklem, zapraszam Roksanę na próbę, 
by podzieliła się swoimi wrażeniami, podpowiedziała, które 
słowa przeszkadzają, które pomagają. Gdzie są braki, nad 
którymi trzeba jeszcze popracować. Co powyciągać, co dopi-
sać, które postaci są za bardzo rozbudowane i trzeba skrócić 

Rozwija się i żyje
Z Ewą Piotrowską, reżyserką spektaklu Nie dość blada królewna, o współpracy z autorką opowiadania Roksaną 
Jędrzejewską-Wróbel, o widzach i rachunku sumienia rozmawia Violina Janiszewska

ich obecność na scenie. Ten scenariusz jest ściśle związany 
z Teatrem Lalek „Pleciuga”, powstawał pod ten spektakl, pod 
tych aktorów i pod tę realizację. 

Wygląda jakby był szyty na miarę...
Roksana zawsze podkreśla, że tekst się rozwija, że żyje i że 
wszystko to, co jest istotne i potrzebne, by tekst nabrał formy 
scenicznej, należy wykorzystać. Dzięki temu nasza współpraca 
była bardzo dynamiczna. 

Dla dzieci w jakim wieku jest to przedstawienie?
Ten spektakl jest dla dzieci od siódmego roku życia. Na próbie 
generalnej byli siedmiolatkowie i bardzo dobrze reagowali. 
Jednak jest tak wiele poziomów w tym spektaklu, że można 
go oglądać familijnie. Jest świat krasnali, który trafia do młod-
szych. Świat Najdoskonalszej Pary, świat reklam i mediów 
przemawiają do starszej publiczności. 
Ten spektakl dotyka relacji dziecka i rodziców. Nie można 
więc spektaklu zaadresować do konkretnej wiekowo grupy. 
Dzieci bez pomocy rodziców, owszem, obejrzą przedstawie-

| Katarzyna Klimek, próba spektaklu 
  Nie dość blada królewna, reż. Ewa Piotrowska
  fot. Piotr Nykowski
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nie, ale mogą nie zwrócić uwagi na pewne istotne przesłanie, 
a przecież może pojawić się w ich głowach wiele pytań. Na ile 
wzorujemy się na tym, co podpowiadają nam media? Na ile 
bezkrytycznie korzystamy z podpowiedzi reklamy telewizyjnej 
i kupujemy te wszystkie rzeczy, które być może wcale nie są 
nam potrzebne, a są po prostu modne. Jak media wpływają 
na nasze życie? Czy formujemy nasz świat w odniesieniu do 
tego, co nas otacza, czy w odniesieniu do tego, co naprawdę 
czujemy? Jak ten świat odbierają dzieci? To dotyczy każdego, 
bo koleżanka, która ma siedem lat, nosi buty i ubrania z naj-
nowszej kolekcji, a nasze dziecko nie. My tego nie mamy. Jak 
zachować się w takiej sytuacji? Jak sobie z takimi emocjami 
poradzić? Metki mają ogromne znaczenie. One wyznaczają 
standardy. Dla dziecka bardzo ważna będzie rozmowa z rodzi-
cem. Mogą wspólnie odpowiedzieć sobie na trudne pytania, 
zrobić swoisty rachunek sumienia zainspirowani Nie dość 
bladą królewną.

Ewa Piotrowska – absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymsto-
ku. Reżyser, w latach 2005–2008 dyrektor artystyczny Teatru Maska 
w Rzeszowie, od 2009 roku dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Baj 
w Warszawie. Została odznaczona medalem „Zasłużeni dla kultury 
– Gloria Artis” oraz Orderem Uśmiechu.

| 1. Krzysztof Tarasiuk, Edyta Niewińska-Van der Moeren
  2. Paulina Lenart
  3. Rafał Hajdukiewicz
  próba spektaklu Nie dość blada królewna, reż. Ewa Piotrowska
  fot. Piotr Nykowski
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Zabawa i refleksja
Po obejrzeniu spektaklu Nie dość blada królewna zastana-
wiałem się, do kogo jest on tak naprawdę skierowany – czy 
do dzieci, czy może bardziej do rodziców? 
Przedstawienie jest przede wszystkim mądre i świetnie zro-
bione, napisane i wyreżyserowane współczesnym językiem, 
ale także traktujące o jak najbardziej współczesnych i aktu-
alnych sprawach, o których właściwie powszechnie się nie 
mówi. Może stanowią one refleksję antropologów kultury 
i psychologów zajmujących się problemami zaniku tożsa-
mości i indywidualizmu w świecie zdominowanym przez 
korporacje, reklamy, konsumpcję i mody. Czym są więc 
te sprawy, o których mówi spektakl? Czego dotyczą? Czy 
interesują dzieci, czy może bardziej dorosłych? 
Myślę, że spektakl stwarza okazję i do dobrej zabawy, i do 
mądrej refleksji wszystkim, po prostu całym rodzinom, bo 
tę propozycje powinno się oglądać rodzinnie.

W dążeniu do doskonałości
I dzieci, i ich rodzice mogą zobaczyć na scenie samych 
siebie, niejako „w krzywym zwierciadle”. Dzieci jednak 
w tym ujęciu wypadają lepiej. Natomiast świat dorosłych 
poddany jest bezwzględnej krytyce, to świat, w którym 
rządzi schemat, rutyna, pieniądz, bezduszny mechanizm 
życia społecznego i nieosiągalny ideał doskonałości. 
W automatyzm tej współczesnej, doskonale funkcjonują-
cej maszyny dorośli próbują wepchnąć „nie dość bladą” 
– jak na aktualne wymogi – królewnę. Matka królewny 
Mirandy chce być idealna i wszystko wokół siebie też 
sprowadza do doskonałości. Dlatego jej mężem jest nie 
kto inny, jak tylko celebryta i gwiazdor filmowy o ujmu-
jącym uśmiechu. Na dworze królowej prym wiodą Mister 
Wizaż oraz Perfekcyjna Ochmistrzyni Dworu, których 
zadaniem jest dbanie o to, by królowa była na topie. Jedno 
tylko psuje całość pięknego obrazu – wyrodna córka, 
która niestety nie spełnia oczekiwań rodziców. Nie dość 
blada królewna to współczesna kontestatorka i zbunto-
wana indywidualistka. Urządzenie do Ustalania Pomiaru 
Doskonałości oceniło, że księżniczka jest za rumiana 
i za gruba. Królewna nie godzi się jednak na życie pod 
presją otaczającej ją doskonałości i ucieka z pałacu do 
niedoskonałego świata, gdzie żyje siedmiu krasnoludków, 
którzy jeżdżą autem z recyclingu, rapują i w ogóle żyją 
poza głównym nurtem. 

Newsy rządzą
O życiu i zwyczajach rodziny królewskiej widzowie dowia-
dują się z newsów telewizyjnych wyświetlanych na ekranie 
nad sceną, okraszonych „doskonałymi” reklamami i pre-
zentowanych przez rewelacyjnego redaktora Pudelka. Ten 
zabieg będący także kpiną ze świata popkultury i konsume-
ryzmu sprawdza się świetnie na scenie teatralnej, gdyż jest 
nowym sposobem rozmowy z widzem. Użycie ekranów, 
parodii reklam, stworzenie karykatury postaci reportera, 
który z każdej bzdury i nonsensu stworzy gorący news – to 
są chwyty, które naprawdę „chwytają” i prowokują widza 
do reakcji. Mamy więc zabawę (parodia na najwyższym 
poziomie) i naukę jednocześnie. Ten zabieg uczy pewnego 
dystansu do tego, co mamy na co dzień w naszych domach, 
dystansu do telewizji i tak zwanych przekazów medialnych. 
W spektaklu jest dużo tego rodzaju odniesień, chyba po to, 
aby uświadamiać najmłodszym widzom, że reklamy, które 
obiecują piękny wygląd, zdrowie i długie cudowne życie, 
informacje czy seriale – wszystko to powinno się umieć 
poddawać krytyce.

Z żartu nauka, a z bajki prawda
Tak skonstruowana sztuka uczy wyraźnie jednego: chęć 
osiągnięcia doskonałości jest zgubna i prowadzi donikąd, 
a nasz współczesny świat przypomina coraz bardziej sztucz-
ny twór, w którym wszystko musi być z góry doskonale 
zaprojektowane, i to według ustalonych norm. Ta poważna 
refleksja powstaje w głowach widzów, którzy jednocześnie 
doskonale się bawią, śledząc losy królewskiej córki. Ponie-
waż jednak mamy do czynienia z bajką, wszystko kończy 
się w tej historii dobrze, bohaterowie zauważają swoje błę-
dy i udaje im się je naprawić. Puentą spektaklu jest nowa 
opinia na temat królewny: „Niedoskonała, ale wspaniała”. 
I to zdanie może być w zasadzie podsumowaniem całego 
przedstawienia.
Pleciuga w tym przedstawieniu – moim zdaniem – dotknęła 
istoty teatru dla dzieci, bo to także teatr i dla nas – rodzi-
ców. To teatr, który bawiąc, uczy i jednocześnie rozmawia 
z widzem jak z poważnym partnerem, niezależnie od tego, 
czy to mały, czy duży widz.
Nie dość blada królewna to jeden z najciekawszych spektakli, 
który widziałem ostatnio w teatrze dla dzieci, ale – uwaga! 
– koniecznie do obejrzenia z całą rodziną. 

Janusz Janiszewski

Bajka prawdę ci powie…
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Tegoroczny KONTRAPUNKT pozostawił po sobie wy-
jątkowo dobre wrażenia. W rozmowach pomiędzy kolejnymi 
spektaklami i na bankiecie można było często usłyszeć uwagę, 
że to najlepsza edycja ostatnich lat, ze świetnym poziomem, 
szczególnie ciekawymi propozycjami i poruszającymi kreacja-
mi aktorskimi. Co takiego stało się między 15 a 24 kwietnia, 
że do dziś stali bywalcy festiwalu kiwają z uznaniem głową 
na słowa „KONTRAPUNKT 2016”?

Z pewnością przyczynił się do tego zestaw spektakli: od 
tych wprost idealnie wpisujących się w pojęcie małych form 
(dwie propozycje Benjamina Verdoncka), poprzez grające 
z własną formą (Ewelina płacze, Nieznośnie długie objęcia), aż 
po najbardziej klasyczne (klasycyzujące?) propozycje (Maria 
Callas. Master Class). Do tego dorzućmy szeroki przekrój 
tematyczny (sztuka, status aktora, tożsamość narodowo-re-
ligijna, miłość i seks, wojna, pokój i ich odbiór we współ-
czesnym cywilizowanym (lub „cywilizowanym”) świecie), 
różnorodność estetyczną oraz bardzo dobre aktorstwo – 
i mamy wyjaśnienie.

No właśnie, aktorstwo. Jeden ze szczególnie wyczekiwa-
nych spektakli, Maria Callas. Master Class, kusił nazwiskiem 
odtwórczyni głównej roli. Krystyna Janda zakończyła wpraw-
dzie spektakl przy gromkich brawach, lecz KONTRAPUNKT 
opuściła bez ani jednej nagrody. Publiczność, jak się okazało, 
wolała docenić grającą mniej gwiazdorsko, za to poruszają-
cą więcej emocji i bardziej zbliżającą się do widza czwórkę 
aktorów z Nieznośnie długich objęć; jury – przede wszystkim 
artystów, którzy w wyjątkowo przekonujący i przejmujący 
sposób balansowali pomiędzy osobistym zwierzeniem a sce-
niczną kreacją w Aktorach żydowskich (spektaklu trudnym, 
chwilami niewygodnym, a przyjętym w Szczecinie z wielkim 
uznaniem).

FESTIWAL MAŁEJ FORMY W WIELKIEJ FORMIE
Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2016
(15–24 kwietnia 2016)
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Twórcy z Belgii i Austrii zaprosili nas po raz kolejny do 
spotkania z o wiele mniej dla polskiej publiczności oczywi-
stymi formami teatralnymi. Nadzwyczaj kameralne spektakle 
Verdoncka oraz multimedialne przedstawienie Liquid Loft 
mogły zachwycać lub nie, z pewnością jednak nie pozostawiły 
obojętnymi.

Dzień Berliński zaczął się dwoma mocnymi akcentami 
(szczególnie spodobała się propozycja Gob Squad, interak-
tywna forma spotkania z wielką powieścią Tołstoja; w kulu-
arach dało się słyszeć głosy żalu, że War and Peace nie we-
szło do nurtu konkursowego). Za to zamykająca odwiedziny 
w Berlinie Bella Figura rozczarowała. Wprawdzie miło czasem 
obejrzeć prosty, bawiący w elegancki sposób teatr mieszczań-
ski, lecz nazwiska autorki sztuki (Yasmina Reza) i reżyse-
ra (Thomas Ostermeier) pozwalały spodziewać się czegoś 
o wiele mniej banalnego... A może wrażenie byłoby inne, 
gdyby wcześniejsze tytuły, w Deutsches Theater i Volksbühne, 
nie podniosły Schaubühne poprzeczki?

Plener? Oczywiście, plener był. Theater Anu udowodnił, 
że Metamorfozy Owidiusza wcale się nie zestarzały i nawet 
w XXI wieku mityczne opowieści mogą zachwycać, wzruszać, 
rozwścieczać i przerażać. Kto nie widział w sobotni wieczór 
parku Kasprowicza – rozświetlonego, pełnego muzyki, ze 

ścieżkami wyznaczanymi przez płonące buty – naprawdę 
ma czego żałować.

I wreszcie finał – mocny, niewygodny, opowiadający nie 
tyle Nie-boską komedię, ile jej autora i nas – tych, którzy czytali 
dramat Krasińskiego i którzy go nie czytali. Może szczególnie 
tych ostatnich.

Co poza tym? Oczywiście kolejna edycja Małego Kontra-
punktu i zachwycone gromady dzieci w Pleciudze. Oczywiście 
sesja – jak co roku, w kameralnej przestrzeni Teatru Małego 
i w kameralnej grupie dyskutantów. Oczywiście imprezy to-
warzyszące. Znany doskonale bieg pomiędzy teatrami, żeby 
zdążyć na kolejny spektakl i na kolejny. Po raz kolejny ga-
zetka festiwalowa i – po raz pierwszy – festiwalowy blog. 
Koncerty, wystawa plakatów, spotkania i uwagi wymieniane 
z innymi kontrapunktowiczami. W sobotni wieczór krótsza 
lub dłuższa chwila zastanowienia podczas oddawania głosu 
na przedstawienie, które chciałoby się uhonorować Grand 
Prix. W niedzielę – ogłoszenie wyników. I spektakl finałowy. 
I bankiet. I... już?

I już. I znów trudno uwierzyć, że się skończyło.
Pamiętacie Osiołka ze Shreka? Aż się ciśnie na usta jego 

pełen przekonania okrzyk: „Ja chcę jeszcze raz!”
Barbara Popiel

| Nieznośnie długie objęcia, reż. Iwan Wyrypajew
  fot. Magda Hueckel
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W tegorocznej edycji „Lata w teatrze” – półkolonii artystycz-
nej zorganizowanej przez Teatr Lalek „Pleciuga” – wzięły 
udział dzieci i młodzież ze Szczecina oraz Reska. 
W czterechsetną rocznicę śmierci pisarza Williama Szekspira 
prowadzący zajęcia postanowili, by inspiracją do spektaklu 
stały się najsłynniejsze cytaty z dramatów tego artysty. 

Finał w plenerze
Przygotowanie spektaklu to zabawa, ale też ogrom pra-
cy. Szczudła, na których dzieci uczyły się chodzić, ide-

„Lato w teatrze 2016” – 
w szekspirowskim stylu

alnie sprawdzają się w prezentacjach plenerowych. 
Na pokaz końcowy złożyły się kompilacje kilku zróżnico-
wanych w formie i treści etiud scenicznych – wybranych 
i opracowanych przez całą grupę. Młodzi aktorzy szyli 
kostiumy – oczywiście utrzymane w stylu z epoki teatru 
elżbietańskiego, sami skomponowali muzykę. 
Pierwsza z dwóch prezentacji wspólnie przygotowanego 
widowiska plenerowego pt. Szekspir – piąta po południu 
odbyła się 8 lipca o godz. 17.00 w Szczecinie, przy fontan-
nach Teatru Lalek „Pleciuga”, dzień później spektakl mogli 
zobaczyć widzowie w Resku. 

Letnia tradycja
Warsztaty teatralne dla dzieci prowadzili aktorzy Pleciugi we 
współpracy z Centrum Kultury w Resku: Karolina Babińska, 
Teresa Babińska, Paulina Teresa Lenart, Jolanta Furman, 
Wojciech Górecki, Rafał Hajdukiewicz, Grażyna Wojtczak.

„Lato w teatrze” jest programem Instytutu Teatralnego im. 
Zbigniewa Raszewskiego realizowanym ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

J.J.

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im.  Zbigniewa Raszewskiego finansowanym
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Akcja wakacje to tytuł wakacyjnego spektaklu teatralnego, 
który został zaprezentowany 22 lipca w Teatrze Lalek „Ple-
ciuga”. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież teatr 
zazwyczaj do tego służy, gdyby nie to, że... przedstawienie 
przygotowały dzieci w wieku od 7 do 13 lat podczas te-
atralnych półkolonii w Pleciudze oraz to że odbywały się 
właśnie w samym środku wakacji w dniach 11–22 lipca. 
Instruktorami, którzy czuwali nad całością dokonań arty-
stycznych dzieci i stworzyli razem nimi spektakl, byli Gra-
żyna Wojtczak, Paulina Lenart i Wojtek Górecki, zaś opiekę 
edukacyjną sprawowała Magdalena Bogusławska. Akcja 
wakacje to spektakl pełen słońca – jak całe zresztą lato – 
i pachnący do tego morską pianą. Pojawiły się w nim moty-
wy bliskie tej porze roku i często pojawiające się w znanych 
piosenkach o morzu, górach, lesie i jeziorach. 

J.J.

Wakacyjny spektakl 
w Pleciudze

| Strona obok: fot. Barbara Popiel 
  fot. Robert Stachnik | fot. Barbara Popiel 
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Wraz z początkiem sezonu teatralnego rokrocznie w Ple-
ciudze rozpoczynają się warsztaty teatralne dla dzieci, które 
prowadzi aktorka Marta Łągiewka. Regularne spotkania od-
bywały się także w sezonie 2015/2016, a ich spektakularnym 
efektem była premiera przedstawienia, w którym wystąpiły 
dzieci – uczestnicy warsztatów. Inspirację scenariusza stano-
wiła książka Pan Pierdziołka spadł ze stołka, w której zebra-
nych jest wiele starych i nowszych wyliczanek, powtarzanek 
i wierszyków, latami i pokoleniami powtarzanych przez 
dzieci w czasie zabaw na podwórku. Przygotowując spektakl, 
młodzi aktorzy pracowali też nad scenografią, kostiumami 
i lalkami, które wykonali samodzielnie. 
Finałowy pokaz jak zwykle zgromadził wielu widzów, 
a wśród nich rodziców, przyjaciół, rodzeństwo, babcie, 
dziadków... W każdym razie publiczność wypełniła wi-
downię po brzegi. Głośnym oklaskom nie było końca. Wi-
dok szczęśliwych z wykonanego zadania dzieci jest zawsze 
największa nagrodą dla prowadzącej. Uścisk dłoni pana 
dyrektora oraz dyplom Super Aktora dla każdego młodego 
artysty dopełniły wydarzenia.
Marta Łągiewka będzie kontynuowała swoje spotkania 
z dziećmi i w tym roku. Wszystkich zainteresowanych roz-
wijaniem talentów i spotkaniami z przyjaciółmi w Pleciudze 
zapraszamy na kolejne warsztaty teatralne. 

vj

Warsztaty teatralne
i największa nagroda

| fot. Piotr Nykowski
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Prośba dziecka

Janusz Korczak

1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się doma-

gam. To tylko próba sił z mojej strony.

2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.

3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to 

jeszcze w ogóle możliwe.

4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio 

dorosłą.

5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele 

bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.

6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych 

i nieprzyjemnych.

7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu 

wartości.

8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, 

lecz twoja miażdżąca przewaga!

9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przy-

ciągnąć twoją uwagę.

10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.

11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego 

wszystkiego nie wychodzi.

12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie za-

wsze się rozumiemy.

13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do 

kłamstwa.

14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.

15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić 

cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.

16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.

17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do 

zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie, stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem 

podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.

18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób 

na życie, więc przymknij na to oczy.

19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym 

galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.

20. Nie bój się miłości. Nigdy.

..........................................................

podpis dziecka

..........................................................

podpis rodzica
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Odcinek 17

Dzieciaki bawiły się piłką Ludwiczki, odbijając ją do 
siebie po kolei. Śmiały się głośno, pokrzykiwały do siebie 
i Ludwiczka pomyślała, że dobrze mieć taką dużą rodzinę. 
Ona sama grała w piłkę, odbijając ją od ściany, a napraw-
dę weselej jest rzucać i łapać ją razem z innymi dziećmi. 
Policzyła, że po podwórku biegają trzy dziewczynki i dwaj 
chłopcy.

– Hania, Ola, Zuzka, stańcie pod szopą, a my z Jackiem 
będziemy rzucać do bramki – zawołał najstarszy chłopak.

– Znowu mamy stać w bramce i łapać piłkę? – Zuzka, 
najstarsza z dziewcząt, skrzywiła się niemiłosiernie.

– Potem się zamienimy – przekonywał najstarszy.
– Oj, dobha, niech najpiehw dziewczyny strzelają. 

Chodź, Juhek – Jacek nie umiał mówić r.
Chłopcy ustawili się przed szopą, między drzwiami 

i małą brzózką, a dziewczynki rzucały piłkę, ale ża-
den rzut nie był dość mocny i celny, by trafić do tej 

oryginalnej bramki.
– No, Ola, rzucaj mocniej, bo znowu prze-

ghacie! – Jacek śmiał się głośno, szczerząc 
szczerbate zęby. Najwyraźniej zgubił mle-

czaki, a stałe zęby jeszcze mu 
nie wyrosły. Miał na sobie 
szarą koszulkę, poma-

rańczowe szorty i zielone 
trampki, jak prawdziwy za-

wodnik. Jurek zamaszyście podcią-
gnął swoje niebieskie szorty, potarł 

ręką kolorową koszulkę i tupnął 
nogą w czarnym trampku.

– Nie nabijaj  się 
z dziewczyn, bo będzie 

ci głupio, jak prze-
grasz – powiedział.

 – Oj, dobha.

Na strychu wróżki Zapodziewanny
Teraz najstarsza z dziewcząt chwyciła piłkę i udawała, 

że kieruje ją w prawy kąt bramki, więc chłopcy rzucili się 
do obrony, ale ona wepchnęła kolorową kulę w przeciwną 
stronę. Ten celny strzał rozzłościł Jacka, który tupnął nogą 
i złapał piłkę bardzo mocno.

– Nie zduś piłki, bo jak pęknie, to nie będziemy mieli 
czym grać – ostrzegł go starszy brat, a dziewczynki chi-
chotały dyskretnie. 

Dzieci turlały teraz piłkę po trawie i nawet Jacek prze-
stał się złościć.

Ludwiczka przyglądała się dziewczynkom, które nosiły 
sukienki z tego samego materiału, tylko w różnych roz-
miarach. Pewnie mama im je uszyła. Najmłodsza z nich 
miała nawet kokardę we włosach skrojoną ze skrawka 
kolorowej bawełny. Wyglądało na to, że ta rodzinka dość 
skromnie żyje...

– I ja miałabym odebrać im piłkę, jedyną, jaką mają? 
– Ludwiczka pokręciła głową.

– Podoba ci się tutaj ? – Zapodziewanna dotknęła ra-
mienia Ludwiczki i tylko dlatego dziewczynka zorientowała 
się, gdzie wróżka stoi. Nadal były niewidzialne.

– Zajrzyj do domu, nikt cię nie zobaczy – Zapodzie-
wanna pociągnęła ją w stronę drzwi.

Ludwiczka po cichu skradała się najpierw po kuchni, 
gdzie pani w tunice z takiego samego materiału, jak su-
kienki dziewczynek, przykrytej niebieskim fartuszkiem, 
dokładała drewna do dużego, białego kuchennego pieca, 
na którym stały garnki. Potem zajrzała do pokoju, a na 
koniec do sypialni dzieci. Od razu poznała, że to ich po-
kój, bo stały w nim łóżka i tapczaniki, a nad nimi półki, 
tak jak u niej. Jednak na półkach tych dzieci nie było tylu 
zabawek. Siedziała tam lalka uszyta ze szmatek, mały miś 
z jednym okiem niebieskim, a drugim brązowym, małe 
auto z drewnianego klocka, niebieski blaszany kubek i kilka 
bardzo starych książeczek. Na tych półkach było naprawdę 
bardzo dużo miejsca. Ludwiczka pomyślała, że zmieściłoby 
się tam jeszcze kilka takich pięknych piłek...

Mariola Fajak-Słomińska
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Czary-mary 

Hokus-pokus

Kufer się wyłonił z mroku.

Zanim do dziesięciu zliczę

Znajdź różnice!
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Czego – ile?

Czego – ile?

Może dowiem się za chwilę. 

Ile liści i koszyków?

Ile jeży i królików?

Ile tutaj jest niedźwiedzi?

Ile ptaszków w krzaczkach siedzi?



31

Nr 1 (47) 2016 dla dzieci

Wydawca: 
Teatr Lalek PLECIUGA
pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin

Dyrektor naczelny i artystyczny: Zbigniew Niecikowski 
Zastępca dyrektora: Anna Garlicka 
Redakcja: Violina Janiszewska

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

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

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

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

LEKCJA TEATRALNA
Półgodzinne spotkanie z aktorem po spektaklu. 

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

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

INFORMACJE I ZAPISY
Magdalena Bogusławska 
e-mail: edukacja@pleciuga.pl
Więcej informacji na stronie www.pleciuga.pl
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Teatr Lalek Pleciuga
pl. Teatralny 1
71-405 Szczecin

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

Słownik teatralny
Białego Królika
Dzisiaj jest ten dzień, kiedy nie będę z nikim roz-
mawiał. Nie będę rozmawiał i będę siedział sam. 
Tak postanowiłem i tak zrobię. Usiądę sobie ci-
chutko i będę siedział. Posiedzę sobie, popatrzę na 
wodę, na liście, jak lecą... bo niektóre już spadają 
z drzew i... ciiiichooo. Nie odezwę się ani jednym 
słowem. 
Tak postanowiłem rano, zaraz po przebudzeniu. 
Nie wiem, czy każdy ma takie dni, ale my, króliki, 
takie dni mamy. Przemaszerowałem raźnie przez 
las. Tam wołały do mnie coś wiewiórki, ale ja bez 
słowa poszedłem dalej. Przekicałem przez łąkę, 
gdzie wołały mnie małe liski i jeże. Oczywiście 
nie reagowałem. Cóż... taki mam dzień. Nie będę 
z nikim rozmawiał. To jest dzień ciszy i milczenia. 
Później długimi susami wzdłuż pola. I tam oczy-
wiście też usłyszałem wołanie, tym razem kret 
i jaszczurki spod kamienia chciały mnie koniecznie 
o coś zapytać. Nic nie mówię... Chcę zostać sam.
W ten sposób dotarłem nad staw. Idealne miejsce 
na dzień taki jak ten. Usiadłem nad brzegiem. Je-
den paluch zanurzyłem w wodzie i rozpocząłem, 
już teraz na poważnie, celebrowanie ciszy. 
Siedziałem tak, siedziałem. Liście leciały tak, jak 
myślałem. Woda lśniła tak, jak myślałem, że bę-
dzie lśniła, i cisza była dokładnie taka, jak sobie 
wymarzyłem. 
Było wspaniale, cudownie, cicho i spokojnie. Ci-
cho i spokojnie. Siedziałem tak całą godzinę, może 
dwie. Było cicho i jakoś... za spokojnie. 
Wtedy poczułem, że lubię tę ciszę, spadające liście 
i tak dalej, ale wolałbym, żeby byli tu ze mną moi 
przyjaciele. 
No tak, ale gdyby tu byli, nie byłoby takiej ciszy. 
Kiedy tak rozmyślałem i starałem się wybrać 
pomiędzy przyjaciółmi i ciszą, nagle moje uszy 
zaczęły strzyc. Obejrzałem się za siebie i co zoba-
czyłem? Zobaczyłem wszystkich moich przyjaciół. 
Wiewiórki, liski i jeże, krety i jaszczurki. Wszyscy 
moi przyjaciele przyszli tu za mną zaciekawieni 
moim milczeniem i od ponad godziny cichutko, 
by mi nie przeszkadzać, razem ze mną tak sobie 
siedzieli, patrząc na liście, lśniącą wodę, i milczeli. 
Milczeli razem ze mną. 
Przyjaźń potrafi być zaskakująca...

Ściskam zębiskami
Biały Królik


