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Drodzy Widzowie!

Wstęp do obecnego wydania „Gabita” piszę w pociągu do War-
szawy. Tam, w Warszawie, razem z dobrze Wam znanym aktorem 
naszego teatru Rafałem Hajdukiewiczem wezmę udział w uroczy-
stościach Światowego Dnia Lalkarstwa. Spotkanie w Instytucie 
Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego organizowane już kolejny 
raz przez POLUNIMĘ i Sekcję Teatrów Lalek ZASP-u jest okazją 
nie tylko do wspólnego świętowania w gronie kolegów i przyjaciół 
z innych teatrów, lecz także chwilą wspomnień o Profesorze Hen-
ryku Jurkowskim, niekwestionowanym autorytecie światowego 
lalkarstwa. Przedstawiciele młodego pokolenia lalkarzy, w tym 
również Rafał Hajdukiewicz, zaprezentują ostatni tekst dramatur-
giczny Profesora – Babę z rodu baobaba. Ogólnopolskie spotkanie 
przedstawicieli środowiska lalkarskiego jest doskonałą okazją do 
rozmów o teatrze na wielu płaszczyznach, jego znaczeniu i roli 
w wychowaniu najmłodszego pokolenia widzów, świadomych 
uczestników życia teatralnego.
W ostatnich latach Pleciuga i wiele innych teatrów lalek w Polsce 
otrzymało (lub oczekuje na nie) nowe, dostosowane do oczeki-
wań widzów budynki teatralne. To doskonała baza do teatralnej 
edukacji dzieci i młodzieży. Nie wolno nam tej szansy zmarnować. 
Temu służą projekty i realizacje wielu programów skierowanych 
do naszym widzów. Taki jest cel i sens naszych Pleciugowych 
propozycji nie tylko w nadchodzących miesiącach, lecz także 
w kolejnych sezonach artystycznych.

Z lalkarskimi pozdrowieniami
Zbigniew Niecikowski 

dyrektor naczelny i artystyczny 
Teatru Lalek „Pleciuga”      
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Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni

Niestety, w bieżącym roku słowa piosenki śpiewanej przez Mar-
ka Grechutę nie znalazły odbicia w rzeczywistości. I chociaż 
20 marca o godzinie 17.57 Słońce znalazło się w punkcie Barana, 
co stanowi astronomiczny początek nowej pory roku, pierwszy 
dzień kalendarzowej wiosny kojarzył się raczej z listopadem. 
A jednak (pomimo wszelkich przeciwności) w Pleciudze już od 
dawna zaczarowujemy Wiosnę. 
Oficjalnie w naszym teatrze powitaliśmy wiosnę 4 marca o go-
dzinie 17.00, czyli w chwili rozpoczęcia premierowego spektaklu 
Kiedy zakwitnie margerytka. Nieco zapomniany tekst Rady Mo-
skovej okazał się historią ze wszech miar uniwersalną i doskonale 
odbieraną przez dzieci. W entourage’u przyrody budzącej się do 
życia z zimowego snu czysto wybrzmiewają nuty o wartościach 
najważniejszych – przyjaźni, miłości, odpowiedzialności. I dzieci 
bezbłędnie wczuwają się w opowieść, by w momencie, gdy lis 
(oczywiście czarny charakter) niszczy tytułowy kwiatek, wykrzyk-
nąć: „co ty robisz?”.

Wiosna, wiosna, wiosna, ach, to ty...
Tak, tak wiosna powoduje dość powszechne wydawanie „achów” 
i „ochów”, czyli mówiąc inaczej, sprawia, że częściej dostrzegamy 
piękno i jesteśmy bardziej otwarci na pozytywne uczucia. Warto ją 
zatem celebrować, cieszyć się nią i dzięki niej rozkwitnąć sercem, 
duszą, umysłem... Pozostaniemy w jej atmosferze podczas kolejnej 
premiery – Wodnej opowieści Maliny Prześlugi w reżyserii Rober-
ta Drobniucha. Wiosenne przebudzenie natury stanie się w niej 
pretekstem do rozmowy o wymienionych już powyżej wartościach, 
a także o inności, szacunku do niej, o tolerancji.

Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie...
W Pleciudze już od dawna zaczarowujemy Wiosnę i od dawna 
przygotowujemy się także na te coraz dłuższe dni. Premiera Wod-
nej opowieści będzie zarazem inauguracją projektu TEATRALNY 
TY-DZIEŃ DZIECKA, na który zapraszamy już teraz. Od 27 maja 

do 3 czerwca nasz teatr rozkwitnie spektaklami, warsztatami, 
spotkaniami, jednym słowem: będą same atrakcje! Wiosenne, 
świąteczne (bo to przecież TY-DZIEŃ, który w zasadzie w Ple-
ciudze jest codziennie) i pozytywne. Szczegółowych informacji 
szukajcie na naszej stronie www. pleciuga.pl
Czy już czujecie, że zapachniało, zajaśniało? Jeśli nie, to tym ser-
deczniej zapraszamy do naszego teatru. Wspólnie zaczarujemy 
Wiosnę i jej cudowną radosną atmosferę. Do zobaczenia!

Anna Garlicka
zastępca dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”
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To już było
5 grudnia
Po raz trzydziesty piąty wręczono Bursztyno-
we Pierścienie. W kategorii najlepszy spektakl 
sezonu publiczność nagrodziła Rosnę Mario-
li Fajak-Słomińskiej i Janusza Słomińskiego, 
a w kategorii aktor sezonu – Krzysztofa Tara-
siuka, grającego w tym przedstawieniu aniołka. 
Srebrną Ostrogę dla najciekawszej młodej oso-
bowości zachodniopomorskie sceny otrzymał 
Maciej Sikorski. Ponadto pozaregulaminowo 
Nagrodą Specjalną została uhonorowana Anna 
Garlicka za kreowanie przez ponad dwadzieścia 
lat Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRA-
PUNKT – najważniejszym festiwalem teatral-
nym w regionie.

10 grudnia
Podczas ostatniego w tym roku Podwieczor-
ku Teatralnego dzieci pisały listy do Świętego 
Mikołaja na własnoręcznie przygotowanej pa-
peterii. Później wysłuchały fragmentów książki 
czytanej przez ciocię Melę (Grażynę Wojtczak).

10–11 grudnia
W Pleciudze odbył się świąteczny jarmark. 
Każdy mógł zakupić coś na stoiskach z ręko-
dziełami – biżuterię, ozdoby świąteczne, stro-
iki, bombki, kartki lub maskotki. Poza tym na 
dzieci i dorosłych czekały stoiska ze słodyczami: 
Twórcza Cytrynka oraz Cukier Lukier.

19 grudnia
Dzieci z grupy teatralnej, którą prowadzi Marta 
Łągiewka, przygotowały przedstawienie Świą-
teczne szaleństwo. Scenariusz powstał na pod-
stawie pomysłu Marty Łągiewki i uczestników 
warsztatów.

31 grudnia
Sylwester w Pleciudze to jak co roku dwa przed-
stawienia. W godzinach przedpołudniowych 
dzieci obejrzały spektakl Świąteczna sałatka. 
Natomiast wieczorem dorośli wzięli udział 
w teatralnym sylwestrze, na który składały się: 
spektakl Disco macabre, losowanie nagród, 
smakowity poczęstunek z lampką szampana 
oraz artystyczne niespodzianki. Życzenia szczę-
śliwego Nowego Roku złożyli widzom: dyrektor 
naczelny i artystyczny Zbigniew Niecikowski, 
zastępca dyrektora Anna Garlicka oraz aktorzy 
i muzycy występujący w przedstawieniu.

5 stycznia
Wernisaż wystawy Teatralia – kufer różności 
szczecińskich teatrów, której organizatora-
mi byli: Książnica Pomorska im. Stanisława 
Staszica w Szczecinie, Teatr Lalek „Pleciuga”, 
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział 
Ekonomiczny w Szczecinie, Katedra Nauk Spo-

łecznych i dr Michał Urbas. Część artystyczną 
wernisażu poprowadziła Marta Łągiewka. Do 
końca stycznia w Sali pod Piramidą można 
było zobaczyć kostiumy, elementy scenografii 
i zdjęcia z naszych spektakli.

13 stycznia
Premiera belferska spektaklu Czarodzieje. Po 
obejrzeniu przedstawienia widzowie spotkali 
się z autorem sztuki i reżyserem Wojciechem 
Kobrzyńskim, odtwórcami głównych ról: 
Krzysztofem Tarasiukiem (Kajtusiem Czaro-
dziejem) i Maciejem Sikorskim (królem Ma-
ciusiem), a także z przedstawicielkami Szko-
ły Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka 
w Szczecinie i współautorami najnowszego 
zeszytu metodycznego „Kocham Teatr”.

14 stycznia 
Pierwszy w nowym roku Podwieczorek Teatral-
ny stał się rysunkowym świętem wyobraźni. 
Na papierze wielkiego formatu dzieci rysowa-
ły kolorowe historie, baśniowych bohaterów, 
zwierzęta, rośliny, magiczne przedmioty i wie-
le innych rzeczy, które można wymyślić. Na-
stępnie wysłuchały historii Stworka, bohatera 
książki Liliany Bardijewskiej Zielony wędrowiec.

4 lutego
Dzieci uczestniczące w zajęciach Uniwersytetu 
Dziecięcego „Mały poliglota” (przy Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego) 
zwiedzały Pleciugę: zobaczyły między innymi 
dużą scenę, salę kameralną i salę prób, a także 
magazyn starych lalek i dekoracji. W podróży 
po teatrze lalkowym towarzyszyły dzieciom 
Radio Szczecin oraz TVP3 Szczecin.

4 lutego
Tym razem podczas Podwieczorku Teatralnego 
dzieci tworzyły plastyczne arcydzieła za po-
mocą... stóp!

6 lutego
Gościnny wyjazd ze spektaklem. W Żarskim 
Domu Kultury zagraliśmy Tymoteusza i Psiuń-
cia.

11 lutego
Stowarzyszenie Motocykliści dla Dzieci zorga-
nizowało bal charytatywny Zamkowa Noc Ba-
lowa, który odbył się w Restauracji Zamkowej 
na Zamku Książąt Pomorskich. Wszystkie do-
chody z balu organizatorzy przeznaczyli na po-
moc dzieciom z placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych oraz z ośrodków rehabilitacyjnych. 
Aby wesprzeć Stowarzyszenie Motocykliści dla 
Dzieci, Pleciuga przekazała na licytację cztery 
podwójne zaproszenia na spektakle: Balbaryk 
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i Złota Piosenka, Tymoteusz i Psiuńcio, Porusze-
nie oraz Kiedy zakwitnie margerytka.

13–24 lutego
Zimowe półkolonie teatralne w Pleciudze. 
Przez dwa tygodnie dzieci tworzyły własne 
przedstawienie: samodzielnie przygotowały 
scenariusz, scenografię, oprawę muzyczną. 
Miały także okazję rozwinąć swoje umiejęt-
ności aktorskie.

15 lutego
W Pleciudze odbyła się konferencja prasowa 
poświęcona premierze spektaklu Kiedy za-
kwitnie margerytka. Udział wzięli: Zbigniew 
Niecikowski, dyrektor naczelny i artystyczny 
Pleciugi; Anna Garlicka, zastępca dyrektora; 
Dariusz Kamiński, reżyser spektaklu; Danuta 
Kamińska i Krzysztof Tarasiuk, aktorzy wystę-
pujący w spektaklu. Konferencję poprowadziła 
Barbara Popiel, sekretarz literacki Pleciugi.

25 lutego
Prezentacja spektaklu Pokłóciły się poetki przy-
gotowanego przez dzieci podczas teatralnych 
półkolonii.

4 marca
Premiera spektaklu Kiedy zakwitnie margeryt-
ka Rady Moskovej. Przekład: Weselin Dosew. 
Reżyseria: Dariusz Kamiński. Scenografia: Ka-
tarzyna Banucha. Muzyka: Janusz Stalmierski. 
Przygotowanie wokalne: Agnieszka Barańska. 
Multimedia: Simon Bretherton. Asystent re-
żysera: Danuta Kamińska. Występują: Da-
nuta Kamińska, Dariusz Kamiński, Paulina 
Lenart, Marta Łągiewka, Grażyna Nieciecka-
-Puchalik, Edyta Niewińska-Van der Moeren, 
Maciej Sikorski, Krzysztof Tarasiuk, Przemek 
Żychowski.

4 marca
Młodzież z Wehikułu Usamodzielnienia 
Fundacji Robinson Crusoe wzięła udział 
w warsztatach przygotowujących do wystąpień 
publicznych i rozmów kwalifikacyjnych. Zaję-
cia odbyły się w sali kameralnej Teatru Lalek 
„Pleciuga”.

17 marca
Na Scenę dla Dorosłych w Pleciudze powróciło 
Poruszenie – lalkowo-muzyczny monodram 
o zakochaniu i rozstaniu, pożądaniu i zobojęt-
nieniu, zachwycie i cierpieniu. Marta Łągiewką, 
słowami poety E.E. Cummingsa przypomniała 
nam, że „wiosna to miłosna pora, więc wiwat 
słodka miłość”.
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21 marca – Światowy Dzień Lalkarstwa
27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 

Róbmy teatr: sztuka teatru to chwila, która pozwala przy-
łapać człowieka na autentyczności – pomiędzy jego inten-
cją i pragmatyzmem gracza. Moment, kiedy można ujrzeć 
ludzką twarz, zanim rozpłynie się w swoim wykreowanym 
wizerunku.
Żaden człowiek na świecie nie chce pozostać nikim. Pra-
gnie imienia, roli. Wyraża własne pragnienia i tęsknoty 
w grze – zdobywa uznanie, potwierdzenie własnej warto-
ści. Gra staje się jego żywiołem. Stwarza sobie partnerów 
i przeciwników, rozpoznaje przyjaciół i wrogów. Człowiek 
potrzebuje grać, bo tylko tak może uzasadnić własny sens. 
Buduje swoją rolę, wchodzi w relację z ludźmi, wiąże się 
ze światem.
Gra, w której chcąc nie chcąc uczestniczymy, toczy się 
o wolność. Kiedy wolność staje się igraszką, widowisko 
przestaje być bezpieczne. Rzeczywistość polityczna funduje 
spektakle, które przestają być obliczalne, jakby jej aktorzy 
zapomnieli, że przestrzeń gry jest prawdziwa. Może wchło-
nąć wszystkich jego aktorów wraz ze sceną.
Społeczeństwo spektaklu gubi kierunek, zatracając siebie 
w grze dla gry. Z powodu pragnień, dla urzeczywistnienia 
własnych „chceń”, grę o wolność zamieniamy w granie 
wolnością. Żeby wygrać, potrafimy w trakcie rozgrywki 
zmieniać reguły. Dopiero co burzyliśmy granice i mury, 

dziś – w masce tolerancji – stawiamy je na nowo, jakby-
śmy wyciągali na scenę stare dekoracje. Świat przybiera 
rozmiary nachalnie teatralnej formy, uruchamianej przez 
mechanizm starych marionetek w nowych kostiumach.
Tracimy z oczu horyzont.
Wracamy do iluzji.
Ta forma, pomimo że dobrze ją znamy, generuje lęk. Zmiana 
reguł podczas gry, brak szacunku dla jej praw usuwa grunt 
spod nóg. Scenę, która jest płaszczyzną równoległą i na któ-
rej wszyscy jesteśmy jak rozbitkowie na tratwie, zamienia 
w równię pochyłą.
Zadanie teatru, „którego przeznaczeniem tak dawniej jak 
i dziś, było i jest służyć niejako za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, 
a światu i duchowi wieku postać ich i piętno” – wcale się 
nie zmieniło. Sztuka zdolna jest przenikać przez mury au-
torytaryzmu, poprzez granice ideologii i wyznania. Jest 
zdolna przywrócić sens słowom ukradzionym na potrzeby 
propagandy. Zdjąć uśmiech z maski hipokryzji, by bez po-
gardy spojrzeć drugiemu człowiekowi w twarz.
„Musimy coś zrobić, co by od nas zależało...” – artysta 
świadczy dziełem, jest wolny. Samodzielnie powołuje 
i odpowiada za stworzony na scenie sens. Jest sobą u siebie. 
Róbmy teatr! Tego nam życzę.

Przesłanie Anny Augustynowicz

W tym roku Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony jest na świecie po raz 56. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Mię-
dzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) w 1961 roku dla upamiętnienia inauguracji w Paryżu w 1957 roku Teatru Narodów 
– festiwalu, na którym spotkały się zespoły z obu stron żelaznej kurtyny. Z tej okazji co roku 27 marca publikowane jest orędzie 
napisane przez uznanego twórcę teatru i adresowane do całego teatralnego świata. W roku ubiegłym przygotowali je dyrektor 
artystyczna Teatru Współczesnego w Szczecinie i reżyserka Anna Augustynowicz oraz rosyjski reżyser teatralny i pedagog Anatolij 
Wasiljew. 
Zamieszczamy orędzia ubiegłoroczne, ponieważ „Gabit” ukaże się, zanim pojawi się orędzie z 2017 roku, a słowa zarówno Anny 
Augustynowicz, jak i Anatolija Wasiljewa są niezwykle ważne i zawierają uniwersalne przesłanie nie tylko dla ludzi teatru, lecz 
także dla jego odbiorców.
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Pytają tysiące rozczarowanych teatrem profesjonalistów 
i miliony zmęczonych nim ludzi.
Do czego on nam potrzebny?
W czasach, kiedy scena jest tak nieistotna w porównaniu 
z placami miast i przestrzeniami państw, na których rozgry-
wają się prawdziwe tragedie z życia wzięte.
Czym on jest dla nas?
Pozłacanymi balkonami, aksamitnymi fotelami, brudnymi 
kulisami, wymęczonymi głosami czy na odwrót – czarnym 
pudełkiem, zachlapanym brudem i krwią z masą wściekłych, 
kłębiących się, nagich ciał.
Co on nam może powiedzieć?
Wszystko!
Teatr może powiedzieć wszystko!
O tym jak bogowie mieszkają w niebiosach, i o tym jak więź-
niowie tracą siły w jaskiniach, o tym jak namiętność uwznio-
śla, i o tym jak miłość niszczy, i o tym jak dobry człowiek nie 
jest potrzebny, i o tym jak oszustwo króluje, i o tym jak ludzie 
mieszkają w domach, a dzieci – w obozach dla uchodźców, 
i o tym jak się wraca na pustynię, i o tym jak rozstać się 
z ukochanym, teatr może opowiedzieć o wszystkim.
Teatr był i zostanie z nami na zawsze.
A szczególnie teraz, w ciągu ostatnich pięćdziesięciu–siedem-
dziesięciu lat jest wyjątkowo potrzebny. Dlatego że wśród 
wszystkich sztuk publicznych tylko teatr jest – z ust do ust, 

z oczu do oczu, z rąk do rąk, i od ciała ku ciału. Niepotrzeb-
ny mu jest pośrednik między człowiekiem a człowiekiem 
– to przezroczysta strona świata, ani południe, ani północ, 
ani wschód, ani zachód – to świat sam w sobie, świecący ze 
wszystkich czterech stron, natychmiast rozpoznawalny przez 
każdego człowieka – wroga czy przyjaciela.
Teatr powinien być różnorodny.
I wśród różnorodności, i odmienności form – archaiczne 
formy teatru będą potrzebne najbardziej. Teatru form rytu-
alnych nie powinno się konfrontować z teatrem cywilizowa-
nych narodów. Kultura świecka degeneruje się, prostota bycia 
i sens spotkania zamieniane są przez „informację kulturową”.
Teatr otwarty. Wejście bezpłatne.
Do diabła z gadżetami i komputerami – idźcie do teatru, zaj-
mujcie miejsca na parterze i na balkonach, wsłuchajcie się 
w słowa i przyjrzyjcie się uważnie żywym obrazom – przed 
wami teatr, nie lekceważcie go i nie przepuśćcie w swoim 
zagonionym życiu.
Teatr potrzebny jest w każdej formie.
I tylko jedna forma teatru nie jest potrzebna – jest nią teatr 
gier politycznych, teatr politycznych pułapek, teatr polity-
ków, teatr polityki. Teatr codziennego terroru – osobistego 
i zbiorowego, teatr trupów i teatr krwi na placach i ulicach, 
w stolicach i na prowincji, między religiami i etnosami.

Anatolij Wasiljew

Czy potrzebny 
nam teatr?
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Jest to osoba, której biografia owiana jest tajemnicą i raczej 
trudno ją odnaleźć w Internecie. Ze skromnych informacji 
wiemy, że Rada Stefanova Moskova urodziła się 3 maja 1933 
roku w miejscowości Gabrovo w Bułgarii. W 1960 roku ukoń-
czyła studia na Uniwersytecie Medycznym. Pracowała jako 
medyk w Gabrovie, a także dramaturg w Centrum Teatru 
Lalek, w Teatrze Narodowym Dla Młodzieży (1962–1980) 
i Teatrze Lalek (1981). Jest autorką spektakli lalkowych, 
w tym między innymi Angry Letters i Brzęczyk. Wśród jej 
najbardziej znanych książek są Butterfly – wiersze dla dzieci 
z 1968 roku, Hej, nag! (1982), Pieces of Time (wiersze, 1995). 
Moskova pisała też scenariusze do filmów takich jak Pies 
w szufladzie (1982), Up Cherry (1984), Cześć babciu! (1992), 
Rozmowa z ptakami (1997), Pani Dinozaur i wiele innych. 
We wszystkich pracach podejmuje tematykę wewnętrznej 
potrzeby dawania i otrzymywania miłości. Pies w szufladzie 
otrzymał Nagrodę Związku Filmowców Bułgarskich (1982) 
oraz pierwszą nagrodę na festiwalu w Warnie (1983). 
Kiedy zakwitnie margerytka Rady Moskovej, którą właśnie 
wystawia Teatr Lalek „Pleciuga”, to urzekająca opowieść dla 
najmłodszych dzieci o sile i znaczeniu przyjaźni. Opowiada 
o tym, co się wydarzy, gdy małe kaczątka wraz z mamą wy-
ruszą na poszukiwanie pierwszych margerytek. W piękny 
letni dzień dwa małe kaczątka wybierają się wraz z mamą 
na polanę, by zobaczyć, jak rozkwita margerytka. Po dro-
dze spotykają zaspanego niedźwiadka, tchórzliwego zająca 
i marzącego o sławie osiołka. Świeżo zawiązanej przyjaźni 
i wspólnej wyprawie na polanę zagraża podstępny lis, który 
pragnie schwytać kaczątka... Ta prosta i urokliwa historia 
w piękny sposób wprowadza dzieci w świat wartości.

oprac. jj

Rada Moskova 
autorka sztuki „Kiedy 
zakwitnie margerytka”

| Na stronie 7 Marta Łągiewka, Edyta Niewińska-Van der Moeren
  próba spektaklu „Kiedy zakwitnie margerytka”, reż. Dariusz Kamiński
  fot. Piotr Nykowski
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Rada Moskova... Czy to autorka, którą znasz od dawna?
Rada Moskova to pani, która w polskim i europejskim te-
atrze lalek jest znana, a jej teksty, takie jak Dokąd pędzisz, 
koniku, Margerytka, Kulawy kogucik, przeleciały przez polskie 
sceny w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku. Także zupełnie niedawno w niektórych teatrach 
były grane spektakle na podstawie tekstów Moskovej. Tekstu 
Margerytki nie szukałem, bo zawsze go miałem w pamięci. 
Pamiętam, gdy z Janem Wilkowskim, moim duchowym 
mistrzem, rozmawialiśmy na ten temat. Na podstawie Mar-
gerytki aktorzy ćwiczyli etiudy w szkole teatralnej. Ten tekst 
jest nieźle napisany, Moskova pisała także scenariusze do 
filmów dla dzieci i młodzieży, a Margerytka ma konstrukcje 
takiego scenariusza. 

Margerytka – o czym jest ten tekst?
Margerytka to mała bajka o wielkich rzeczach. To tekst o sile 

Trzeba się zachwycać
Z Dariuszem Kamińskim, reżyserem spektaklu „Kiedy zakwitnie margerytka”, rozmawia Violina Janiszewska

| Przemek Żychowski, próba spektaklu „Kiedy zakwitnie margerytka”
  reż. Dariusz Kamiński
  fot. Piotr Nykowski
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przyjaźni, a przede wszystkim o solidarności, takiej praw-
dziwej, która wymaga i poświęcenia, i zaufania do kogoś. 
Nie o solidarności politycznej, ale międzyludzkiej. W bajce 
występują zwierzęta, a dzieci identyfikują się z bohatera-
mi. Identyfikują się z zajączkiem czy z misiem, może także 
z kaczkami czy lisem. Dzięki temu mogą własne problemy 
przeżyć i może lepiej je zrozumieć. Ważne, by wszyscy byli 
razem i wiedzieli, że każdy jest do czegoś potrzebny. Miś 
leniuch i obżartuch też się do czegoś przydaje. Jest wielki 
i swoją masą przygniótł lisa. Skomplikowana psychologicz-
nie postać osiołka to jest po prostu temat na cały odrębny 
spektakl. Zresztą ten tekst był pisany w latach siedemdzie-
siątych, w głębokiej komunie. Sceny o pomniku. Czy osioł 
to pomnik? Czy osioł ma być pomnikiem, czy nie ma być 
pomnikiem. Cenzura w teatrze dla dorosłych by tego nie 
puściła, a tutaj, w bajeczce dla dzieci, jakoś się przemyciło. 
Ten tekst jest bogaty i można go interpretować na wiele 
sposobów. 

| Próba spektaklu „Kiedy zakwitnie margerytka”, reż. Dariusz Kamiński
  fot. Piotr Nykowski
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Osiołek jest niezwykle strojną postacią...
Osiołek nie jest akceptowany, sądzi, że musi cudować, musi 
się przebierać, jakieś kokardki zakładać, żeby zdobyć ak-
ceptację. A to nie o to chodzi, jak mówi kaczka. My cię 
kochamy, my cię akceptujemy, nie musisz być, śmieszny, 
wystarczy, że jesteś sobą. Nie wszystko zależy od tego, ile 
masz na sobie błyskotek. Właśnie o tym jest ta bajeczka. 
Czytałem ostatnio wywiad z Baumanem, który napisał, że 
aby człowiek spokojnie spał i społecznie się zachowywał, 
potrzebne mu jest zaufanie, solidarność i odpowiedzialność. 
To jest właśnie najbardziej potrzebne do życia. 

Na widowni bardzo małe dzieci... 
Nie jest łatwo znaleźć tekst dla małych dzieci dobrze napi-
sany. Jest sporo tekstów, ale ja chciałem klasyczny temacik, 
by dzieci, które przyjdą do teatru i jeszcze im nóżki nie się-
gają do ziemi z krzesełka, poznały teatr za pomocą takiego 
właśnie tekstu. Jestem zainteresowany tym, jak dzieci będą 

| Próba spektaklu „Kiedy zakwitnie margerytka”, reż. Dariusz Kamiński
  fot. Piotr Nykowski
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odbierały spektakl. Ciekawie napisana bajka o dydaktyzmie 
nienachalnym, między słowami. To są wartości, które trzeba 
dzieciom przekazywać. Mówić o tym, aby być razem, uczyć 
współdziałania. W naszych szkołach za mało uczy się dzieci 
pracy w grupach. To niestety później widać w życiu, a współ-
działanie jest nam potrzebne. 
Myślę, że mój wkład w wychowanie społeczeństwa obywatel-
skiego jest minimalny, ale jakiś jest. Dzieci powinny wiedzieć, 
że jeśli będą razem działać, to mogą pokonać zło. Zło, które za 
każdym razem wygląda inaczej. Raz jest lisem, raz, wilkiem, 
a raz grzybami. Nie trzeba się bać, to jest bardzo ważna nauka, 
którą może z tego tekściku dzieci wyniosą. 

Gdzie w tym wszystkim margerytka? 
To najważniejsza rzecz... To jest bajka o margerytce. Ja mam 
w swoim życiu dużo margerytek. To jest rzeka dzieciństwa, 
nad którą się wychowałem, dawny ogród babci. To są te kwiat-
ki, którymi zachwycamy się w dzieciństwie, a później o nich 
zapominamy na długie lata. Kiedy dojrzewamy i starzejemy 
się, przypominamy sobie o tych pierwszych zachwytach.
Jeśli o czymś można marzyć w starszym wieku, to właśnie 
o tym, by się tak zachwycać, jak dziecko się zachwyca. Dzie-
ci poznają kwiatek, który się nazywa tak, a nie inaczej, i są 
zachwycone. Wiele rzeczy jest dla nich niezwykłych i urze-
kających.
Zachwytów jest dużo. Ja też się zachwycam. Każdym dniem 
się zachwycam. Budzę się i myślę, że życie jest piękne. Im 
jesteśmy starsi, tym się mniej zachwycamy. Szkoda, bo 
z młodych gniewnych stajemy się starzy i wkurzeni. Trzeba 
się zachwycać. Trzeba chcieć oglądać ciekawe rzeczy w swoim 
życiu i przede wszystkim trzeba mieć przyjaciół. 

Teatr jest potrzebny...
No a co by było, gdyby teatru i sztuki nie było? Sztuka jest 
dla nas jak lustro, w którym się przeglądamy. Dzieci po-
dobnie – w tych bohaterach mogą zobaczyć siebie, mogą 
przezwyciężyć traumy, mogą w tym dziwnym obrazie nie-
realistycznym, w tym abstrakcyjnym świecie teatru zna-
leźć jakąś myśl i coś dla siebie. Każdy znajduje coś innego. 
Ostatnio w teatrze ważna jest wolność, ktoś może iść do 
teatru i zobaczyć, że aktorom o coś chodzi. Teatr może ludzi 
zainspirować do wielu niezwykłych rzeczy. Dla mnie teatr to 
sposób na życie, nie na przeżycie, ale na życie. W przypadku 
takich przedstawień jak Margerytka czuję misję. Cieszę się 
z dziecięcych uśmiechów. To jest najważniejsze. I myślę, 
że skoro są zasłuchane, skoro klaszczą i oczy mają szeroko 
otwarte, to znaczy, że dzieje się coś ważnego. Każde dziecko 
w teatrze zobaczy i doświadczy czegoś zupełnie innego, ale 
na pewno będzie to coś niezwykłego. 

| Tytułowa margerytka – fragment scenografii autorstwa Katarzyny Banuchy
  fot. Piotr Nykowski
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| Próba spektaklu „Kiedy zakwitnie margerytka”, reż. Dariusz Kamiński
  fot. Piotr Nykowski
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| fot. Piotr Nykowski

Z ogromną radością informujemy, że otrzymaliśmy dofi-
nansowanie na projekt, który już niebawem zaczniemy re-
alizować!

W ramach programu „Wydarzenia artystyczne dla dzieci 
i młodzieży” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt „Teatralny Ty-Dzień 
Dziecka” (dobra ocena i bardzo wysoka punktacja, zajęliśmy 
siódme miejsce na trzydzieści jeden przyjętych projektów 
spośród ponad trzystu złożonych).
Ponadto czekamy na rozstrzygnięcie dwóch innych projek-
tów, które przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że dzięki nim 
będziemy mogli jeszcze bardziej wzbogacić i uatrakcyjnić 
naszą ofertę przeznaczoną dla młodszych i starszych dzieci.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz terminarz wy-
darzeń znajdą się wkrótce na naszej stronie internetowej 
www.pleciuga.pl oraz na Facebooku. Cieszymy się, że bę-
dziemy mogli zaprosić Was do udziału w wielu wspaniałych 
i ciekawych wydarzeniach!

Barbara Popiel

A po zimie zakwitną... 
projekty Pleciugi!

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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| Projekty kostiumów Katarzyny Proniewskiej-Mazurek
  do spektaklu „Wodna opowieść” 

Teatralny Ty-Dzień Dziecka to projekt, w którym oprócz 
Pleciugi będą uczestniczyć teatry z Danii, Finlandii, Islan-
dii, Norwegii i Szwecji. Najmłodsze i nieco starsze dzieci 
zaprosimy na polskie premiery zagranicznych spektakli 
oraz przygotowywaną przez Pleciugę prapremierę polskiej 
sztuki Wodna opowieść Maliny Prześlugi. Poza spektaklami 
w skład projektu wejdą między innymi: działania edukacyjne 
i animacyjne dla dzieci oraz rodziców, warsztaty prowadzo-
ne przez polskich i zagranicznych artystów i edukatorów, 
wystawy, dwujęzyczny blog dla rodziców i polsko-duńsko-
fińsko-norwesko-szwedzko-islandzko-angielski słownik 
o tematyce przyrodniczej, który przygotują dzieci. Teatralny 
Ty-Dzień Dziecka będzie miał charakter interaktywnego fe-
stiwalu, podczas którego spotkamy się z twórczością teatralną 
i kulturą krajów skandynawskich, poznamy lepiej otaczającą 
nas przyrodę i będziemy się wyśmienicie bawić!
Szczegółowe informacje o projekcie zostaną zamieszczone 
na naszej stronie www.pleciuga.pl, a już od kwietnia ruszy 
„MaMaMa blog” (http:// mamama-blog.blogspot.com/) – 
specjalny blog dla wszystkich rodziców i osób zainteresowa-
nych wychowaniem dzieci, w tym wychowaniem przez sztukę. 

Barbara Popiel 

Teatralny Ty-Dzień Dziecka

A tak o spektaklu Wodna opowieść mówi reżyser Robert 
Drobniuch:

Obalamy bzdurę, że dzieci i ryby głosu nie mają, a na dowód 
zapraszamy do fascynującego podwodnego świata, w którym 
poznacie niezwykłych bohaterów – Tosię i Franka. Popłynie-
my z nurtem nieodkrytych dźwięków kropel i fal, nauczymy 
się rozróżniać karpia od szczupaka, sprawdzimy, czy gupiki 
mogą być mądre.
A wszystko po to, by poznać piękną historię o wielkiej przyjaźni 
i pozornie niemożliwej miłości. Tak, tak! Pod taflą stawu może 
przecież mieszkać jakiś rybowaty Romeo albo żabkowata Julia. 
Sami się przekonacie.
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Druga w tym sezonie premiera belferska odbyła się 13 stycz-
nia 2017 roku. W piątkowe popołudnie zebraliśmy się, by 
obejrzeć spektakl Czarodzieje, a następnie porozmawiać 
z artystami zaangażowanymi w stworzenie tego przedstawie-
nia i pedagogami.
W popremierowym spotkaniu udział wzięli: Wojciech Ko-
brzyński, autor sztuki (opartej na motywach powieści Kaj-
tuś Czarodziej oraz Król Maciuś Pierwszy Janusza Korczaka) 
i reżyser; odtwórcy głównych ról: Maciej Sikorski (król Ma-
ciuś) i Krzysztof Tarasiuk (Kajtuś); Iwona Bogus, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie; 
a także autorzy scenariuszy zamieszczonych w najnowszym 
zeszycie metodycznym „Kocham Teatr”: Beata Gierczyńska, 
nauczycielka języka polskiego; Lidia Wasilewska, nauczyciel-
ka języka polskiego; Anna Zdobylak, nauczycielka edukacji 
wczesnoszkolnej (wszystkie panie ze Szkoły Podstawowej 
nr 54 im. Janusza Korczaka); Ewa Szpakowska, nauczyciel 
dyplomowany ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie; 
Krzysztof Pilarz, nauczyciel matematyki i wicedyrektor Gim-
nazjum nr 34 w Szczecinie. Spotkanie poprowadziła Barbara 
Popiel, sekretarz literacki Pleciugi.
Dyskusję otworzyli artyści. Wojciech Kobrzyński opowie-
dział widzom o wspomnieniu z dzieciństwa, które wią-
zało się z Czarodziejami, oraz o przyczynach, dla których 
postanowił zmierzyć się z twórczością Korczaka. Maciej 
Sikorski i Krzysztof Tarasiuk podzielili się wrażeniami 
z prób i własnymi refleksjami dotyczącymi przedstawienia.
Następnie głos zabrali pedagodzy. Najpierw nauczycielki ze 
Szkoły Podstawowej nr 54 opowiedziały, jak realizują dzia-
łania aktywizujące wyobraźnię, wiedzę i energię uczniów, 
pokazały nam też zdjęcia z różnych akcji oraz trzy krótkie 
filmy, które uczniowie nakręcili po obejrzeniu Czarodziejów.
Po prezentacji najnowszego, czterdziestego ósmego zeszytu 
metodycznego „Kocham Teatr”, poświęconego właśnie Cza-
rodziejom, autorzy scenariuszy opowiedzieli o dydaktycznych 
poszukiwaniach związanych z tym spektaklem, inspiracjach 
(nie tylko teatralnych) i celach, które sobie postawili.
Pytania i uwagi, które pojawiły się podczas rozmowy z pu-
blicznością, dotyczyły przede wszystkim aktualności Korcza-

kowskich powieści dla dzieci i ich wartości pedagogiczno-
-dydaktycznej w dzisiejszym świecie, a także konkretnych 
rozwiązań fabularnych samej sztuki. Widzowie zgodnie 
stwierdzili, że spektakl jest ogromnie ciekawy i wciągający; 
jest też, owszem, trudny, ale trudny w sposób wartościowy 
i inspirujący, a my wszyscy – dorośli, rodzice, nauczyciele, 
twórcy – nie powinniśmy się tej trudności bać. Warto po-
zwolić dziecku, by się z tą trudnością zetknęło przy wspar-
ciu i pomocy dorosłych. Warto też pozwolić dziecku marzyć 
i rozwijać wyobraźnię, aby nawet wtedy, gdy już dawno prze-
stanie być dzieckiem, pamiętało, że „dwa razy dwa może się 
równać tysiąc”.

Barbara Popiel

Premiera belferska spektaklu „Czarodzieje”

Tam, gdzie dwa razy dwa 
równa się tysiąc
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„Kurier Szczeciński” po raz 35. zorganizował w ubiegłym 
roku plebiscyt Bursztynowe Pierścienie. Są to nagrody przy-
znawane najlepszym spektaklom i wyróżniającym się w da-
nym sezonie aktorom scen zachodniopomorskich teatrów. 
Gala wręczenia wyróżnień odbyła się w grudniu 2016 roku 
w szczecińskiej Operze na Zamku. 
Podobnie jak w poprzednich edycjach głosowanie publicz-
ności odbywało się za pomocą SMS-ów i kuponów zamiesz-
czonych w wydaniach „Kuriera Szczecińskiego”.

Teatr Lalek „Pleciuga” z nagrodami
Aż dwie najważniejsze nagrody publiczność przyznała twór-
com szczecińskiej Pleciugi.
Za najlepszego aktora sezonu 2015/2016 widzowie uzna-
li Krzysztofa Tarasiuka z Teatru Lalek „Pleciuga”, który gra 
aniołka w spektaklu Rosnę.
Najlepszym przestawieniem roku według widzów okazał się 
spektakl Rosnę również Teatru Lalek „Pleciuga”. Jest to sztu-
ka stworzona przez autorski duet: Mariolę Fajak-Słomińską 
i Janusza Słomińskiego, jako nastrojowa i prosta opowieść 
o oczekiwaniu na narodziny dziecka oraz o pierwszych chwi-
lach niemowlęcia. Utrzymany w rodzinnej atmosferze spek-
takl pozbawiony jest słów, a na dziecięce zmysły oddziałuje 
poprzez dźwięki, ruch i barwy. Rosnę to propozycja dla całych 
rodzin i pomysł na wprowadzenie małego widza w świat, 
w którym na pytanie „skąd się wziąłem?” można odpowie-
dzieć za pomocą teatru. Scenografię wykonała Jolanta Brej-
dak, muzykę skomponował Zbigniew Krzywański, a chore-
ografię stworzył Arkadiusz Buszko.

Nagrody jury
Bursztynowym Pierścieniem jury plebiscytu nagrodziło ak-
torkę Teatru Współczesnego Marię Dąbrowską, a za najlepszy 
spektakl uznało moja mama leczy się u doktora oetkera, rów-
nież z Teatru Współczesnego, w reżyserii Wojtka Klemma.  
Srebrną Ostrogę, czyli nagrodę dla najbardziej obiecującego 
młodego aktora, otrzymał Maciej Sikorski z Teatru Lalek 
„Pleciuga”.
Oko Recenzenta, czyli nagroda za wybitne osiągnięcia sce-
niczne, przypadło Jackowi Piątkowskiemu z Teatru Współ-
czesnego.
Nagrodę Specjalną „Bursztynowy Pierścień 2016” otrzymała 
Anna Garlicka za dwadzieścia lat współtworzenia, organi-
zowania i kreowania KONTRAPUNKTU – szczecińskiego 
festiwalu festiwali.

JJ

Bursztynowe Pierścienie 2016

Krzysztof Tarasiuk

Maciej Sikorski

| fot. Piotr Nykowski
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Nowy rok rozpoczął się dla Pleciugi wystawowo. Książnica 
Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Teatr Lalek 
„Pleciuga”, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział 
Ekonomiczny w Szczecinie, Katedra Nauk Społecznych 
i dr Michał Urbas zorganizowali wystawę Teatralia – kufer 
różności szczecińskich teatrów. Przez cały styczeń w Sali pod 
Piramidą w Książnicy Pomorskiej można było podziwiać ów 
„kufer różności”: kostiumy, elementy scenografii, plakaty, 
programy i zdjęcia pochodzące ze szczecińskich teatrów.
Pleciuga zaprezentowała się w najbogatszy i najatrakcyjniej-
szy sposób. Zwiedzających wystawę witała olbrzymia lalka 
z Pinokia, rozpościerająca szeroko ręce w geście zaproszenia. 
W przezroczystych kubikach wdzięczyły się do gości lalki 
z Kopciuszka (zła macocha i jedna z brzydkich sióstr), wśród 
plakatów uśmiechała się wielka lalka z Parady Andersenow-
skiej, a książę, księżniczka Karen i stary król (Mała Syrenka) 
stali zamyśleni w pobliżu najnowszych plakatów naszego 
teatru.
Plakaty to osobna historia. Poza tymi najnowszymi, które 
nasi widzowie zapewne doskonale znają (np. plakat do Ma-
łej Syrenki, Balbaryka i Złotej Piosenki czy Smoka w Krainie 
Parasoli), na wystawie można było zobaczyć także plakaty 

o wiele starsze, nawet z czasów, gdy Pleciuga zwała się jeszcze 
Rusałka. Trafił się również rarytas – plakat z 1949 roku, czyli 
z okresu z działalności Szczecińskiego Zespołu Kukiełkowego 
„Czarodziej”, który powstał tuż po wojnie i położył podwaliny 
pod Pleciugę.
Wernisaż wystawy odbył się 5 stycznia. Spotkaniem z or-
ganizatorami kierował dr hab. Jan Nikołajew, prof. WSH. 
Artystyczną część wernisażu poprowadziła nasza aktorka, 
Marta Łągiewka. Jej wspaniały pokaz technik lalkarskich 
i świetny kontakt, jaki nawiązała z widownią, zagwarantowały 
niezapomniane wrażenia. Po pokazie goście mogli oglądać 
wystawę... lub rekwizyty, które Marta przywiozła ze sobą. 
Trzeba przyznać, że lalki animowane przed chwilą przez ak-
torkę cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem niż lalki 
wystawione do podziwiania w sali.
Teatralia – kufer różności szczecińskich teatrów to nie pierwsza 
wystawa Pleciugi w Książnicy – i z pewnością nie ostatnia. 
W tym roku i następnym szykujemy dla Was kolejne niespo-
dzianki, a ich część również będzie zlokalizowana w głównej 
bibliotece miasta. Poczekajcie jeszcze chwilę, a wszystkiego 
się dowiecie...

Barbara Popiel

Kufer teatralnych różności 
w Książnicy

| fot. Piotr Nykowski



19

Nr 1 (49) 2017 wydarzenie

W pierwszą sobotę lutego w Pleciudze pojawili się niezwykli 
goście: dzieci z Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” 
przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Zazwyczaj w weekendy ci mali studenci uczą się języków 
obcych lub uczestniczą w rozmaitych warsztatach, niekiedy 
jednak opuszczają mury uczelni i wyruszają na zwiedzanie 
instytucji kultury. Tego dnia gościli u nas!
Dzieci zobaczyły salę kameralną, dużą scenę i salę prób; mogły 
zajrzeć za kulisy, dotknąć scenografii, pobawić się w aktorów. 
W salach edukacyjnych młodsi i starsi bawili się w najlepsze 
(niektórzy zresztą chwalili się, że już tu byli na warsztatach 
lub Teatralnym Podwieczorku). W sali konferencyjnej na 
wszystkich czekały drobne upominki: gazety „Gabit”, pro-
gramy teatralne, plakaty i kredki.
Jednak najbardziej zachwycający okazał się magazyn starych 
lalek i dekoracji – to właśnie tam dzieci radośnie oglądały, 
dotykały elementów scenografii oraz przymierzały kostiumy.
Małych gości po teatrze oprowadzała Barbara Popiel, odwie-
dziny w magazynie lalek odbyły się przy udziale Katarzyny 
Jaroszewskiej. W niezwykłej podróży po zakamarkach świata 
teatru lalek dzieciom towarzyszyły Radio Szczecin oraz TVP3 
Szczecin.

Barbara Popiel

Mali poligloci 
zwiedzali Pleciugę

| fot. Piotr Nykowski
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Jak co roku w czasie ferii zimowych Teatr Lalek „Pleciuga” 
tętnił życiem, trwały bowiem warsztaty teatralne dla dzieci. 
Instruktorami byli Grażyna Wojtczak, Karolina Babińska 
i Wojciech Górecki.
Scenariusz tegorocznych ferii został stworzony na pod-
stawie poezji dwóch autorek: Agnieszki Frączek i Urszuli 
Kozłowskiej. Tytuł Pokłóciły się poetki nawiązuje do książki, 
z której pochodzi większość wierszy. Podczas warsztatów 
dzieci miały przyjemność gościć jeszcze jedną poetkę, tym 
razem na żywo. Odwiedziła je pani Róża Czerkawska-Karcz 
przepięknie opowiadająca o poezji, wrażliwości, wyobraźni 
i marzeniach. Przeczytała kilka własnych utworów, które zo-
stały wysłuchane w wielkim skupieniu. Końcowy pokaz był 
kompilacją kilku technik teatralnych: żywy plan przeplatał się 
z teatrem cieni, na scenie pojawiały się wielkie formy lalkowe 
i malutkie skarpetkowe pacynki. Wszystkie oczywiście według 
własnych pomysłów i własnoręcznie wykonane przez dzieci. 
Wspólne spotkania, pracę i zabawę zakończył pokaz spek-
taklu.

Magdalena Bogusławska
koordynatorka projektu

Gorące ferie
zimowe

wydarzenie

| fot. Piotr Nykowski
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| fot. Piotr Nykowski
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Dwudziestego piątego stycznia 2017 roku całe nasze 
gimnazjum wybrało się na spektakl Nie dość blada 
królewna. 

O godzinie 10.45 szczęśliwi uczniowie z chęcią opuścili bu-
dynek szkoły. Około 300 osób skierowało się na przystanek 
tramwajowy. Oczywiście wszyscy nie zmieścili się do jedne-
go tramwaju. Druga tura przyjechała kilka minut później od 
nas. Podekscytowani ruszyliśmy do Pleciugi. Chwilę później 
cała szkoła znalazła się w holu i tym samym obległa szatnię. 
Powstało małe zamieszanie, ale doświadczeni nauczyciele i pra-
cownicy szybko je opanowali. Usłyszeliśmy pierwszy dzwonek, 
więc prędko odłożyliśmy kurtki. Później zostaliśmy ustawieni 
i mogliśmy wejść na widownię. Każda klasa była pokierowana do 
innego rzędu. Każdy z członków mojej klasy, włącznie ze mną, 
widział całą scenę doskonale. Zanim się obejrzeliśmy, usłysze-
liśmy również drugi i trzeci dzwonek, więc zaczął się spektakl. 
Oglądaliśmy „świat doskonałych”, w którym królewska rodzina 
walczyła o popularność. W pierwszym królestwie narodziła się 
księżniczka, więc i w drugim, oglądanym przez nas, przyszła 
na świat Miranda. Niestety, gdy dziewczynka podrosła, okazało 

się, że jest kompletnie nieidealna. Stwierdził to UDUP, czyli 
Urządzenie do Ustalania Poziomu (doskonałości). Miranda 
została przez nie tak bardzo skrytykowana, że uciekła. Dostała 
się do świata niedoskonałości i poznała przemiłe krasnoludki. 
To one potraktowały ją jak rodzinę, zapraszając na obiad do 
swojego rozpadającego się auta. Miranda postanowiła z nimi 
zamieszkać. Tymczasem zaginięciem owej postaci zaintereso-
wały się media. Tamira, mama Mirandy, udawała zrozpaczoną, 
ale ojciec księżniczki bardzo przejmował się ucieczką córki. 
Dzięki nawigacji ukrytej w karcie przyczepionej do ubrania 
dziewczyny łatwo było ją znaleźć. Królowa wysyłała prezen-
ty w postaci lustra czy tabletek, aby córka wróciła do domu. 
Przez przedawkowanie leków na doskonałość Miranda trafiła 
do szpitala. Po powrocie do domu matka znów chciała z niej 
zrobić doskonałą, więc ta ze złości rozbiła lustro. Wtedy Tamira 
zrozumiała, że nie warto być doskonałym. To, co najważniejsze, 
jest wewnątrz nas.
Mnie spektakl bardzo się podobał. Polecam go zwłaszcza oso-
bom, które mają niską samoocenę.

Milena Matusiak, kl. 1b

Głos widza

recenzje

| Scena zbiorowa, próba spektaklu 
  „Nie dość blada królewna”, reż. Ewa Piotrowska
  fot. Piotr Nykowski
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Dwudziestego piątego stycznia 2017 roku o go-
dzinie 9.45 uczniowie naszej szkoły wyszli na 
przedstawienie do Teatru Lalek „Pleciuga”. 

Wraz z wychowawcami dotarli tam tramwajem. Przed-
stawienie, które oglądaliśmy, to Nie dość blada królewna 
w reżyserii Ewy Piotrowskiej. Autorką scenariusza jest 
Roksana Jędrzejewska-Wróbel. W głównych rolach: Pau-
lina Lenart jako Miranda, Katarzyna Klimek jako Tamira 
i Maciej Sikorski jako Król.
Po wejściu do budynku teatru oddaliśmy kurtki do szatni 
i udaliśmy się w kierunku widowni. Usiadłam na wskaza-
nym przez wychowawcę miejscu. Zadzwonił trzeci dzwonek. 
Światła zgasły i na scenie pojawiły się postaci – król i królowa 
Tamira wraz ze służącymi. Wydarzenia rozgrywały się w Kró-
lestwie Doskonałości, w którym wszyscy byli idealni. Jednak 
wyjątkiem była córka króla i królowej, królewna Miranda. 
UDUP, czyli Urządzenie do Ustalania Poziomu (doskonało-
ści), stwierdziło, że Miranda nie jest taka idealna, jak wszyscy 
w królestwie, więc jej matka była bardzo rozczarowana, gdyż ry-
walizowała z królową Blandyną o popularność i miała nadzieją, 
że córka – dzięki urodzie – pomoże jej wygrać tę rywalizację. 
Królewna była przygnębiona z powodu swojego wyglądu, choć 
wcale nie była brzydka, tylko tak jej się wydawało. Uciekła do 
lasu i spotkała krasnoludki, które ją przygarnęły. Kiedy miesz-
kała z nimi, Tamira przysyłała córce prezenty, by nakłonić ją 
do powrotu do domu i zadbania o urodę. W końcu Król zaczął 
szukać córki, bo się o nią martwił i kochał taką, jaka jest. Po 
pewnym czasie odnalazł Mirandę i zaprowadził ją do domu. 
Królowa, opamiętawszy się, zrozumiała, że wygląd nie jest naj-
ważniejszą rzeczą, i pokochała córkę ze wszystkimi jej wadami.
Moim zdaniem, spektakl był ciekawy, interesujący i zabawny. 
Zawiera morał: „Nie wyrabiajcie sobie zdania o człowieku, 
wiedząc o nim tylko, jak wygląda”. Miranda z wyglądu nie 
była modelką, ale miała inne zalety: była śmieszna, urocza 
i miła. Przedstawienie wywołało u mnie pozytywne emocje 
i polecam je wszystkim moim rówieśnikom.

Anastazja Uscat, kl. 1b

Nie dość blada królewna to spektakl w reżyserii Ewy 
Piotrowskiej, który 28 maja 2016 roku wszedł na 
deski Teatru Lalek „Pleciuga”. Scenariusz napisała 

Roksana Jędrzejewska-Wróbel, a wspaniałą scenografię za-
projektowała Eva Farkašová.
Spektakl rozpoczyna się dość nietypowo. Na monitorach 
powyżej sceny wyświetlają się głośne, przesycone kolorem 
reklamy, a właściwie parodia reklam, które na co dzień oglą-
damy w telewizji. Niewątpliwie już na samym początku uwaga 
widza zostaje zwrócona na to, jak reklamy mogą manipulować 
ludźmi. W tym dziwacznym świecie show-biznesu ciężar po-
pularności spoczywa na pewnej idealnej parze „nadludzi”: Ta-
mirze oraz jej wiecznie uśmiechniętym mężu – królu Edwinie. 
Poprzebierani w niewygodne, ale wpasowujące się w trendy 
kreacje, walczą, by utrzymać się na fali popularności. Nie-
oczekiwanie dowiadują się, że zeszli na drugi plan, gazety są 
przepełnione najnowszymi informacjami dotyczącymi naro-
dzin dziecka pewnej mniej znanej gwiazdy. Para królewska 
nie znosi konkurencji i wciela w życie plan odzyskania popu-
larności, prezentując nowy obiekt w swojej kolekcji bogactwa 
i doskonałości – córkę Mirandę. Dziewczynka okazuje się zbyt 
frywolna, nieidealna, a przede wszystkim nie dość blada i zbyt 
gruba. Odrzucona przez matkę, która za wszelką cenę chce 
zmienić dziewczynkę, Miranda ucieka do lasu, gdzie poznaje 
grupkę krasnoludków. Reprezentują one świat zupełnie od-
wrotny do świata rodziny Mirandy. Są pogodne, roztrzepane, 
znają swoje wady i akceptują je. Wkrótce za sprawą Mirandy 
historia ma swoje szczęśliwe zakończenie. Dziewczyna wraca 
do domu i wybacza rodzicom, oni, zrozumiawszy swój błąd, 
postanawiają nie być już idealni.
Warto również zwrócić uwagę na scenografię oraz na to, jak 
został rozwiązany problem zbyt dużej ilości aktorów na scenie. 
Jeden krasnoludek był umieszczony na ręce, a drugi na kape-
luszu aktora. W ten sposób krasnali wydawało się dużo, ale 
jednocześnie zgrabnie mieściły się w samochodzie, a wszystkie 
ruchy na scenie przebiegały bardzo sprawnie. Całość tworzyła 
kontrast między roztrzepanymi krasnoludkami a w szczegó-
łach dopracowaną parą królewską. Do zmiany scenografii 
użyto bryły w kształcie ostrosłupa, który z jednej strony był 
pokryty tworzywem przypominającym mech, z drugiej strony 
w jego pustym, odpowiednio zaaranżowanym wnętrzu zasia-
dała para królewska wraz z pomocnikami.



24

Nr 1 (49) 2017

Należy również wspomnieć o starannie przemyślanej postaci 
reportera, który nieustannie towarzyszy rodzinie królewskiej, 
szukając nowej sensacji. Jego ruchy są dynamiczne i dobrze 
kontrastują z głęboko przemyślanym sposobem poruszania 
Tamiry.
W spektaklu najbardziej podobało mi się, jak dobrze zaryso-
wane są poszczególne postacie, bogactwo scenerii oraz oczywi-
ście sama idea. Myślę, że spektakl nie powinien być odbierany 
jedynie jako bajka dla najmłodszych, bo problem jest aktualny 
zarówno w świecie dzieci, jak i dorosłych. Inscenizacja zmusza 
do przemyśleń i postawienia sobie kluczowego pytania: Czy 
ideały w ogóle istnieją? 

Magda Dobrohorska, kl. IIIa

recenzje

Dwudziestego ósmego maja 2016 roku w repertuarze 
Teatru Lalek Pleciuga pojawiła się nowa sztuka, która 
powstała na podstawie opowiadania z tomu Siedmiu 

wspaniałych, o intrygującym tytule: Nie dość blada królewna 
w reżyserii Ewy Piotrowskiej. Tytuł sztuki może przywodzić na 
myśl Królewnę Śnieżkę, ale poza siedmioma krasnoludkami 
nie ma między nimi zbyt wiele podobieństw. 
Historia rozpoczyna się w Królestwie Doskonałości, gdzie 
każdy musi być nieskazitelny. Mieszkańcy są dokładnie spraw-
dzani przez UDUP, czyli Urządzenie do Ustalania Poziomu 
(doskonałości). Najpiękniejsza i najszczuplejsza jest Królowa 
Tamira, która wraz z mężem, królem Edwinem Pięknoustym, 
panuje w królestwie. Idealna para nieustannie bije rekordy 
popularności, które są dla nich całym światem. Niespodzie-
wanie, mimo nieustannych wysiłków, słupki ich popularności 
zaczynają spadać. Przerażona para odkrywa, że wszystkiemu 
są winne narodziny idealnej córeczki innej królowej. Nie wi-
dzą innego sposobu na odzyskanie sławy poza spłodzeniem 
własnego, jeszcze cudowniejszego dziecka. Niestety, sprawy 
nie poszły zgodnie z planem. Królewska córka Miranda nie 
rodzi się taka, jaką ją chcieli rodzice. Co prawda, jest wesoła 
i pełna energii, ale nie dość blada i szczupła. UDUP przyczepia 
jej etykietkę niedoskonałej. Dziewczynka czuje się okropnie, 
a matka, która ponad wszystko pragnie sławy, nie okazuje jej 
wsparcia. Miranda nie wytrzymuje tej sytuacji i postanawia 
uciec z domu. Trafia do zupełnie innej, niedoskonałej krainy, 
w której poznaje wspomniane krasnoludki, z nimi wreszcie 
może być sobą. W tym samym czasie królowa Tamira knuje 
plan, który ma umożliwić przemienienie nie dość bladej kró-
lewny w zapatrzoną w siebie księżniczkę. Czy Miranda oprze 
się matce? Jak daleko królowa posunie się dla władzy? Na te 
pytania można znaleźć odpowiedzi podczas oglądania sztuki. 
Duże wrażenie robi pomysłowa i oryginalna scenografia, którą 
zaprojektowała Eva Farkašová. Mnie osobiście bardzo spodo-
bała się również gra aktorska Macieja Sikorskiego (Edwin 
Pięknousty). Wszystkim bardzo polecam tę sztukę, a w szcze-
gólności dzieciom i młodzieży, które coraz mocniej odczuwają 
presję bycia najlepszym, oraz rodzicom, dla których przykład 
królowej Tamiry może okazać się trzeźwiący. Podoba mi się, 
że ta sztuka nie daje nam tylko suchego morału, a poprzez 
wydarzenia zachęca do wyciągnięcia własnych wniosków. 
Przedstawienie pokazuje, że władza wcale nie daje szczęścia, 
a przede wszystkim pomaga w zaakceptowaniu swoich słabości 
i zrozumieniu, że nikt nie jest doskonały. Może pomóc dzie-
ciom o niskiej samoocenie i braku pewności siebie zobaczyć, że 
są wyjątkowe takie, jakie są. Jeszcze raz serdecznie wszystkich 
zachęcam do pójścia na ten spektakl. 

Aleksandra Szydłowska, kl. IIIa

Nie dość blada, nie dość ładna, nie dość szczupła... 
Królewna Miranda jest uosobieniem niejednej 
współczesnej nastolatki, która za wszelką cenę pra-

gnie wpasować się w ramy współczesnego, idealnego świa-
ta. Tytułową bohaterkę można więc odnaleźć na niejednym 
szkolnym korytarzu, w niejednej klasie czy miejskim parku. 
Czy na deskach teatru, czy w „realu” musi sprostać trudnemu 
zadaniu – byciu idealną!
Spektakl Ewy Piotrowskiej niezwykle sugestywnie odzwier-
ciedla życie współczesnych nastolatków, które za wszelką cenę 
muszą pozostać na topie. Jest prawdziwy, choć w ocenie współ-
czesnego świata – okrutny. Polecam nie tylko nastolatkom, 
lecz także ich rodzicom.

Dominika Kotłowska-Wypych
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Na strychu wróżki Zapodziewanny
Odcinek 19

Ludwiczka przyciskała do siebie zabawki i książeczki za-
brane ze swojego pokoju.
– Jak dobrze, że mama pozwoliła oddać je tym dzieciom 
– cieszyła się w duchu. 
Wróżki chętnie zgodziły się polecieć jeszcze raz do domu 
pod świerkami, więc uniosły się nad miastem, potem nad 
lasem, jeziorem, aż wylądowały na podwórku, pod starym 
dębem. I, tak jak poprzednio, zaczęły znikać.
– To całkiem wygodnie być sobie taką niewidzialną – po-
myślała dziewczynka i kiedy tylko zrobiła się całkiem prze-
zroczysta, podbiegła do drzwi domku. Uważała, żeby nie 
upuścić żadnej książki czy zabawki, by nie narobić hałasu. 
Dzieciaki, wraz z mamą, siedziały przy stole i jadły zupę, 

która pachniała warzywami i pietruszką. Ludwiczka 
przecisnęła się między krzesłami a kredensem i na 

paluszkach przeszła do pokoju. Ustawiła na pół-
kach niewidzialne zabawki i książki i wróciła 

do kuchni. Po cichu minęła zajadające dzieciaki i wyszła 
na dwór, do wróżek. 
Pobiegła za dom, żeby zobaczyć, czy zabawki się ujawniły 
i poczuła, że przestaje być niewidzialna. Zamajaczyły jej 
przed oczami przezroczyste ręce, które już po chwili wy-
glądały zupełnie zwyczajnie i zobaczyła wróżki w pełnej 
krasie, przytulone do szyby dziecinnego pokoju. Zajrzała 
przez okno i przekonała się, że zabawki i książki stoją rów-
niutko, tak jak to zaplanowała. 
– Kochane wróżki! Jestem taka podek... podek... pod-
ekscytowana! – Ludwiczka poczuła piekące rumieńce na 
policzkach.
– Rzeczywiście, to niezwykle ekscytująca chwila – mruk-
nęła Zapodziewanna.
– Spodziewam się, że dzieci będą zachwycone – szepnęła 
Spodziewanna.
– Nie spodziewałam się, że przeżyję taką fascynującą przy-
godę – dorzuciła Niespodziewanna.
– Cicho! Idą dzieci – przerwała rozmowę sióstr dziew-
czynka i przycisnęła nos do szyby.
Chociaż nie było nic słychać, zobaczyła, jak bardzo dzieci 
ucieszyły się z jej podarunków. Oglądały książeczki, dziew-
czynki tuliły lalkę, a Jurek przeglądał duży atlas świata. 
Ludwiczka poczuła coś zaskakującego: cieszyła się tak 
bardzo, jak nigdy przedtem w całym swoim życiu.
– Jeszcze nigdy nie byłam taka szczęśliwa – powiedziała 
po cichu.
– To przedziwne. Przecież właśnie straciłaś najładniejsze 
zabawki – zdziwiła się Niespodziewanna.
– Oj tam. Mam w domu jeszcze bardzo dużo zabawek – 
odparła pewnym tonem.
– I nie żałujesz tej cudnej lalki? Ani piłki urodzinowej? – 
zapytała Zapodziewanna z tajemniczym uśmiechem na 
twarzy.
– Wcale a wcale. Wydaje mi się... Nie, jestem pewna, że 
miło jest dostawać prezenty, ale kiedy możesz podzielić się 
z innymi, to jest dopiero największa radość – odkryła Lu-
dwiczka, a kiedy to mówiła wydawała się o wiele starsza...

Mariola Fajak-Słomińska
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Pokoloruj
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wszystkie!

Który cien zgubiła margerytka?
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Kto pierwszy do celu?
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Alicja Szewczuk, 
kl. IIh, SP nr 16 w Szczecinie
Balbaryk i Złota Piosenka

Laura Czekała, Oliwia Mieźwińska, 
Lena Zalas, Karolina Świniarska, 

Eliza Witkowska
Tutajanie 

Balbaryk i Złota Piosenka

Tatiana Wróblewska, 
Gabrysia Ojzanowska, 
Wiktoria Wolny, Oliwia Zielińska
Smutlandia 
Balbaryk i Złota Piosenka

Kamil Karwacki, Michał Szymczak, 
Ernest Mirosławski, Hubert Jarmolik

Mru-Mru 
Balbaryk i Złota Piosenka

Emilia Włodarska, Wiktoria Wagner, 
Oliwia Baraniewicz, Zuzia Rybak, 
Oliwia Wolnowska
Kraina Puf-Puf
Balbaryk i Złota Piosenka
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Informator Teatru Lalek „Pleciuga” 
Bilety do nabycia w kasie teatru pl. Teatralny 1
wt.−czw. 8.30−15.30, pt. 9.00−17.00
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Zabawa i nauka przychodzą do Pleciugi!
MÓJ TEATR
SPOTKAJMY SIĘ, ŻEBY TWORZYĆ

EDUKACJA TEATRALNA
Warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne dla 
grup zorganizowanych i widzów indywidual-
nych.

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, tworze-
nie 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

Dominik Gostkowski, kl. 2d, SP nr 1 w Gryfinie

Gabrysia Wesołowska, kl 2d, SP nr 1 w Gryfinie

Paweł Witkoś, kl 2d, SP nr 1 w Gryfinie
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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
DRZEWO
Dzień leniuchowania. Leżę sobie leżę. Palcami u sko-
ków kiwam, wąsiskami potrząsam, oczywiście od czasu 
do czasu, a nosem wciągam powietrze. Leżę na plecach, 
brzuszek mi się puchaty unosi to w górę, to w dół. I leżę. 
Ciepło mi w uszy i w łapki mi ciepło. Taki fajny dzień 
leniuchowania. 
I oczywiście, jak zwykle! Kiedy leżenie jest takie przy-
jemne i takie błogie, nagle w głowie pojawiają się myśli. 
Najpierw jedna, później druga, za chwilę jest ich tak wiele 
i są tak szybkie, jakby ktoś rozsypał worek z piłeczkami 
pingpongowymi. Lecą jedna za drugą, bez ładu i składu, 
a w dodatku każda jest innego koloru. Sio, myśli, sio! Nie 
teraz – myślę sobie. Nie tutaj! I oto jedna myśl zatrzy-
mała się na chwilę i pojawiło się w mojej głowie takie 
pytanie... Co by było, gdyby w lesie nie było drzew. No 
jak to? To przecież niemożliwe. Nie ma lasu bez drzew. 
Las to drzewa, drzewa to las. No ale gdyby... Myśl nie 
dawała spokoju. 
Gdyby nie było drzew... Gdyby nie było drzew, nic tak 
pięknie nie szumiałoby mi nad głową. Nie leżałbym so-
bie teraz w przyjemnym cieniu, tylko słońce paliłoby 
mi boki. Ptak, który właśnie usiadł na gałęzi i śpiewa, 
latałby wkoło bezradnie i szukał miejsca na spoczynek. 
Wiewiórka biegałaby z orzechem w poszukiwaniu gałęzi, 
po których mogłaby poskakać. A gałązek po prostu by nie 
było. Niedźwiadek chodziłby zasmucony, szukając pnia, 
o który mógłby się oprzeć. Zwinne liski zrezygnowały-
by z zabawy w chowanego, bo nie miałyby się za czym 
skryć. No i jeszcze Pani Sowa! Nie byłoby jej biblioteki 
i zbioru mądrych książek, bo Pani Sowa nie miałaby dziu-
pli. Drzewa dają tlen, cień, schronienie, pożywienie. Na 
drzewach rosną szyszki i wesołe kasztany. Drzewa lipowe 
to herbatka, a drzewo jaśminowe pięknie pachnie. 
Wierzby płaczą, dęby są najmądrzejsze i najstarsze. Ja-
rzębiny mają korale, a liście osiki trzęsą się na wietrze. 
Drzewa są zielone, są wysokie, milczące i piękne. 
Koniec leżenia i leniuchowania! Usiadłem przejęty. Drze-
wa są bardzo ważne! Są potrzebne! Muszę zrobić coś, by 
wszyscy o tym wiedzieli, by rozumieli – pomyślałem. 
I wtedy właśnie wziąłem do ręki małą wierzbową gałązkę 
i napisałem na piasku taki wiersz:
Drzewo szumi zielenią
Historię lasu dobrze zna
Pomiędzy niebem i ziemią
Drzewo tak ważne jak ty i ja. 

Ściskam zębiskami
Biały Królik


