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O D  R E D A K C J I

[...] Oto „teatr” – to nie budynek, scena, widownia, kulisy, 
nie aktorzy nawet, ani nie publiczność wzięte z osobna. 
To wszystko są dopiero warunki, czynniki, z których te-
atr może powstać. Teatr bowiem to nie coś gotowego, 
lecz coś, co się wciąż od nowa tworzy i dzieje. Teatr nie 
jest, lecz się odbywa w czasie, tak jak muzyka. Jest póty, 
póki trwa, a potem być przestaje. Teatr to proces ducho-
wy, akt, który rodzi się z zespołu odpowiednich warun-
ków [...]. Teatr bowiem powstaje wszędzie tam, gdzie jest 
ktoś, kto gra, i ktoś, kto tę grę widzi, słyszy, odczuwa, 
a zatem aktor i widz; pomiędzy nimi wywiązuje się owa 
specyficzna fluktuacja wpływów, będąca właściwym te-
atrem, magią teatru czy też jego „duszą”.

Józef  Mirski, Dusza teatru, Warszawa 1939

Tak! To już kiedyś było w „Gabicie”, ale warto przypomnieć 
dziś w chwilach szczególnie ważnych i trudnych dla nas wszyst-
kich: widzów i ludzi teatru. Spotkania z Państwem w internecie 
nie zastąpią nam teatru. Pojawiają się wypowiedzi, że tego teatru 
sprzed pandemii już nie będzie, że nie wróci taki, jak jeszcze 
przed chwilą – ja wierzę, że wróci! Pokonamy lęk przed „nie-
znanym” i wrócimy do tamtych wspaniałych chwil. Zasiądziemy 
wygodnie w fotelach i z emocjami będziemy czekać na pod-
niesienie kurtyny. I znów stanie się teatr taki, jakiego chcemy 
i jaki pamiętamy: ten dla najmłodszych naszych widzów, którzy 
pierwszy raz są w teatrze, i tych, którzy przychodzą tu po raz 
kolejny, bo jest im w teatrze nie tylko dobrze, lecz także widzą 
w nim sens i chcą go wciąż jeszcze i jeszcze.

Z pozdrowieniami i serdecznymi życzeniami szybkiego spotka-
nia w teatrze

Zbigniew Niecikowski
dyrektor naczelny i artystyczny

Teatru Lalek „Pleciuga”

Ten numer „Gabita” miał się ukazać w Światowym Dniu Lal-
karstwa. Przed Międzynarodowym Dniem Teatru. Przed pre-
mierą spektaklu Gwiazdka i Chłopiec. Jeszcze wtedy, gdy obraz 
zbliżającej się wiosny był „normalny”. I choć rosło zaniepoko-
jenie informacjami z Chin, chyba wszystkim się wydawało, że to 
tak daleko, że nas to nie dotyczy. Ba, nawet później, na samym 
początku marca, niektórzy powracający z nart we Włoszech 
potrafili powiedzieć: „Jaki wirus? Na stokach jest czyste powie-
trze”. Jeszcze wtedy pracowaliśmy normalnie. Próby szły pełna 
parą, jak zawsze – mnóstwo działań przed zbliżającą się premie-
rą, ostatnie poprawki do „Gabita”. Tylko tematy rozmów pod-
czas przerw na kawę zaczęły się zmieniać. Przerażający obraz 
Wuhan, pierwsze zarażenia w Europie, coraz większy niepokój. 
W połowie marca... W połowie marca zaczęliśmy żyć w innej 
rzeczywistości...
Świat się zatrzymał. A my zatrzymaliśmy się powodowani stra-
chem, niepewnością i totalnym brakiem odpowiedzi na pytanie: 
co dalej? Przez pierwsze tygodnie wielu z nas kursowało mię-
dzy aktualizowanymi wiadomościami w necie a stałymi komu-

nikatami Ministerstwa Zdrowia transmitowanymi na okrągło 
w telewizji. Chyba nikt nie odczuwał, że to jakiś darowa-
ny „czas wolny”. W większości zatrzymaliśmy się w bezna-
dziejnym trwaniu. Po pierwszym szoku zaczęliśmy się od-
najdywać w nowej sytuacji. Dzieci i młodzież coraz więcej 
czasu musiały poświęcić zdalnemu nauczaniu. Artyści napę-
dzani potrzebą działania ruszyli z masowymi prezentacjami 
w sieci. A my powodowani pragnieniem jakiegokolwiek kon-
taktu z naszymi widzami rozpoczęliśmy „Weekendowe Poranki 
z Pleciugą”.
A „Gabit”? Nasza gazeta była w zasadzie gotowa przed ogło-
szeniem pandemii. Gdy wszystko stanęło, do premiery brako-
wało kilku (no, może kilkunastu) prób. Z kronikarskiego obo-
wiązku chcieliśmy zamieścić w „Gabicie” zaktualizowaną datę 
pierwszego spektaklu. Nawet do dziś okazało się to niemożliwe. 
Co prawda, wolno już wznowić próby, ale nadal nie wiemy, jak – 
teoretycznie – będą wyglądały wizyty widzów w teatrze. Do cza-
su spotkania na żywo Pleciuga niech plecie w necie. To nowy 
projekt, o którym piszemy w dalszej części naszego pisma. 
I to jedyna zmiana w „Gabicie” wobec materiału przygotowa-
nego w marcu. Wyjątkowo, z oczywistych względów, ten nu-
mer Gazety Teatralnej „Gabit” ukaże się (przynajmniej na razie) 
w internecie. Nie zmieniamy daty na okładce – ale właściwie to 
nasz mały podarek na Dzień Dziecka. Trudno pisać o dalszych 
planach, skoro precyzyjne planowanie jest niemożliwe. Zatem 
bądźmy w kontakcie, jakimkolwiek, odwiedzajcie naszą stronę 
i szukajcie nowości na Facebooku. Przetrwajcie. Bądźcie zdrowi.

Anna Garlicka
zastępca dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”

W przygotowywaniu „Gabita” dwa momenty są najważniejsze: 
pierwszy to pomysł na kształt całości i poszczególnych części, 
drugi – rozmowy, rozmowy z twórcami spektakli, aktorami, pra-
cownikami teatru, widzami. Ten drugi moment jest tak napraw-
dę najbardziej znaczący – bo to właśnie dzięki wszystkim roz-
mowom udaje się uchwycić ducha Pleciugi. Rozmowy są tym, co 
pamiętam od samego początku swojej pracy w szczecińskim te-
atrze lalkowym – wymiana myśli, wrażeń, pomysłów, wątpliwo-
ści, nadziei, marzeń dotyczących naszych działań. Rozmowy – 
czasem na poważnie, czasem na wesoło, raz w gabinecie, raz 
w kuchni, raz na korytarzu, raz na scenie.
Rozmowy tworzą Pleciugę i wszystkie działania Pleciugi. Roz-
mowy tworzą też nasz zespół – i naszą gazetę.
Za wszystkie rozmowy, które podczas przygotowywania tego 
numeru mogłam przeprowadzić – z aktorami Pleciugi, z pra-
cownikami innych działów, z twórcami najnowszej premiery, 
z przedstawicielami uczelni wyższej – bardzo serdecznie dzięku-
ję. Bez rozmów z Wami, bez Was – nie byłoby „Gabita”.
Nie byłoby też „Gabita” bez widzów-czytelników. Zapraszam 
więc serdecznie do przyłączenia się do naszej rozmowy – w Ple-
ciudze każdy znajdzie dla siebie miejsce.

Barbara Popiel
redaktor naczelna

O duszy teatru
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P O Ż E G N A N I A

Dagny Koczorowska-Kornacka urodziła się 26 lutego 1930 
roku w Warszawie. Do Szczecina przybyła na przełomie lat 
1949/50. W 1951 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne 
w Szczecinie i rozpoczęła pracę w Pałacu Młodzieży jako 
instruktorka oraz nauczycielka. W 1954 roku, na zapro-
szenie dyrektora Stanisława Laguna, związała się na stałe 
z nowo powstałym Teatrem Lalek „Rusałka” (obecną Ple-
ciugą). W 1959 roku zdała eksternistyczny egzamin aktorski 
o specjalizacji lalkarskiej.
Poza pracą w Pleciudze Dagny Koczorowska-Kornacka 
współpracowała z Doświadczalnym Ośrodkiem Telewi-
zyjnym, a potem z Ośrodkiem TVP w Szczecinie. W 1960 
roku wraz z mężem, aktorem Juliuszem Kornackim, wzięła 
udział w realizacji jednej z pierwszych w Polsce dobrano-
cek dla dzieci pt. Wicek Marynarzyk. W późniejszych latach 
występowała także w spektaklach Teatru Lalek „Pleciuga”, 
które emitowano przez szczecińską telewizję w programie 
ogólnopolskim.
Była aktywną popularyzatorką sztuki teatralnej wśród dzie-
ci i młodzieży oraz teatru lalek w małych miejscowościach. 
Działała w Towarzystwie Kultury Teatralnej jako wiceprze-
wodnicząca szczecińskiego oddziału oraz członkini Prezy-
dium Zarządu Głównego. W 2015 roku obchodziła 60-lecie 
pracy artystycznej. W 1983 roku otrzymała Złoty Krzyż 
Zasługi, natomiast w 2007 – Srebrną Odznakę Honorową 
Gryfa Zachodniopomorskiego.

Dagny KoczorowsKa-
-KornacKa

Widzowie Rusałki i Pleciugi pamiętają wiele wspaniałych 
kreacji stworzonych przez Dagny Koczorowską-Kornacką 
w spektaklach reżyserowanych za czasów dyrekcji Krzysz-
tofa Niesiołowskiego i Włodzimierza Dobromilskiego. 
Przypomnijmy choćby kilka: Księżna z Ballady o niesłycha-
nej wojnie kaszanej Joanny Kulmowej w reżyserii Krzyszto-
fa Niesiołowskiego (1972), Kowalowa w spektaklu O Kasi, 
co gąski zgubiła Marii Kownackiej w reżyserii Włodzimierza 
Dobromilskiego (1976), Matka Słonka z Baśni o zaklętym ka-
czorze Marii Kann w reżyserii Włodzimierza Dobromilskie-
go (1977), Sarabanda-świerszcz i Żagiewka z przedstawienia 
O krasnoludkach i o sierotce Marysi Marii Konopnickiej w reży-
serii Stanisława Stapfa (1979), Mysz i Płaksa II z Latającego 
wiatraka Aliny i Jerzego Afanasjewów w reżyserii Krzysztofa 
Niesiołowskiego (1984).
Dagny Koczorowska-Kornacka zmarła 1 stycznia 2020 roku. 
Podczas pogrzebu 7 stycznia została pożegnana przez obec-
ny zespół Pleciugi oraz dawnych pracowników. 
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W S P O M N I E N I A

Dagny KoczorowsKa-
-KornacKa

Dagny poznaliśmy, kiedy przyjechaliśmy z żoną Barbarą 
do Szczecina w 1980 roku. Pierwsze przedstawienie, Bajkę 
o Emilu, graliśmy właśnie z Dagny Koczorowską i z jej mę-
żem Juliuszem Kornackim. To spotkanie było dla nas bar-
dzo ważne, bo byliśmy świeżo upieczonymi aktorami, nie 
znaliśmy teatru, nie znaliśmy miasta. Zostaliśmy bardzo cie-
pło przyjęci przez starszych kolegów, w tym przez Dagny, 
która była już wtedy dojrzałą aktorką. Zaprzyjaźniliśmy się 
z nią i jej mężem, byliśmy u nich kilka razy w domu, na nie-
samowitych pierogach i niesamowitej szarlotce, którą Dagny 
piekła – do dziś pamiętam i czuję ten smak.
Dagny pomagała naszej grupie młodych aktorów, wprowa-
dzała nas w życie. Miała świadomość, że otwiera się nowa 
karta historii teatru lalek, bo pojawiają się pierwsi absolwen-
ci szkół teatralnych – coś, co jej pokoleniu nie było dane, 
ponieważ ówcześni lalkarze byli aktorami po egzaminach 
eksternistycznych. Dagny, tak jak inni, chciała, żebyśmy 
szybko weszli w teatr, żebyśmy się go nauczyli w prakty-
ce. Nie było w tym cienia zazdrości. Była wspaniałą osobą, 
z wielką klasą, traktowała młodych aktorów jak własne dzie-
ci, pomagała nam wejść w to dorosłe teatralne życie.
Aktorsko pamiętam Dagny z bardzo charakterystycznej roli 
Żmii w Bajce o Iwanie. Pięknie zagrała. Mnie z kolei zwracała 
uwagę na różne szczegóły, podpowiadała, jak zagrać postać, 
jak ją budować i prowadzić. Dagny byłą jedną z naszych na-
uczycielek zawodu – i była wspaniałą nauczycielką. Takich 
ludzi się nie zapomina.

Zbigniew Niecikowski

Dagny Koczorowską-Kornacką 
wspominają członkowie zespołu 
Pleciugi, którzy mieli przyjemność 
z Nią pracować.

Przyjechałem do Szczecina w 1960 roku. Dagny Koczorow-
ska i jej mąż Juliusz Kornacki już pracowali w Pleciudze. 
Mam wobec nich dług wdzięczności w związku z pierwszym 
okresem mego pobytu w teatrze, ponieważ bardzo się mną 
oboje zajęli jako młodym człowiekiem, aktorem adeptem, 
który jeszcze robił dyplom. Bardzo mi pomagali. Pani Da-
gny była urokliwą, bardzo ciepłą osobą; w pewnym sensie 
mi matkowała. Ona i jej mąż niejako poprowadzili mnie za 
rękę przez różne etapy i doprowadzili do dyplomu. Oczywi-
ście nie byłoby to możliwe, gdybym sam nie pracował nad 
sobą, ale oni i inni koledzy służyli mi pomocą.
Pani Dagny była bardzo dobrą aktorką, zagrała wiele pięk-
nych ról, miała świetne przygotowanie wokalnie, uczyła się 
śpiewu przez wiele lat. Reżyserzy wykorzystywali to, obsa-
dzając ją w tak zwanych śpiewanych rolach.
Po odejściu na emeryturę udzielała się w promowaniu te-
atru: jeździła z wykładami po całym województwie, spoty-
kała się z młodzieżą, z dziećmi, prezentowała różne formy 
teatru, a dzięki długiemu stażowi miała naprawdę wiele do 
opowiedzenia. Długo utrzymywała kontakt z teatrem, była 
członkiem naszego Związku Artystów Scen Polskich i dzia-
łała w zarządzie oddziału ZASP-u przez wiele lat.

Leszek Czyż
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W S P O M N I E N I A

Dagny Koczorowską pamiętam nie artystycznie, tylko bar-
dzo „babsko”. Świetnie gotowała – gdy wyprawiała swoje 
imieniny, wiedziało się, że ciężko będzie wyjść, bo tam cze-
kały liczne pyszności. Była też bardzo ciepłym człowiekiem. 
Pamiętam, że mieliśmy raz gości – zespół zagraniczny. Gdy 
członkowie zespołu wsiadali już do pociągu, Dagny przypę-
dziła na dworzec z blachą ciasta, szarlotki, dla nich na drogę. 
To było piękne i wzruszające! A szarlotka była przepyszna!
Kiedyś, gdy jeszcze nie było inspicjentów na etacie i ich 
obowiązki wykonywali aktorzy, zdarzyła się pewna zabawna 
historia. Jeździliśmy wtedy po terenie z przedstawieniem Jaś 
i Małgosia – był to spektakl głównie w żywym planie, mie-
liśmy dwie lalki, tytułowych Jasia i Małgosię, a Dagny była 
naszą inspicjentką.
I raz Dagny zapomniała o zabraniu tych lalek. Okazało się, 
że nie wzięła ich z teatru – a my już jesteśmy na miejscu, 
dzieci siedzą na widowni! Dagny pobiegła do kiosku, ku-
piła dwie lalki z gumy, odcięliśmy im tułowia, wycięliśmy 
dwa kółka z jednej z pelerynek, zrobiliśmy z tego pacynki – 
i spektakl się odbył! Świetna była reakcja zespołu: nikt nie 
narzekał, nie krzyczał, po prostu trzeba było razem ratować 
sytuację, zespołowo. Taki był (i jest) zespół Pleciugi, do któ-
rego należała Dagny Koczorowska.

Magdalena Bogusławska

Poznałem Dagny w 1967 roku. Gdy przyszedłem pracować 
w Pleciudze, ona już była dyplomowaną aktorką, po egza-
minach eksternistycznych. Grałem z nią w wielu przedsta-
wieniach. Miała ładny głos, kształciła się wokalnie. Gdy była 
taka potrzeba, by zająć się moją małą wówczas córką, Dagny 
nigdy nie odmówiła, wraz z mężem Juliuszem bardzo chęt-
nie mi pomagali.
To była ciepła, życzliwa osoba, uczulona na krzywdę ludzką, 
na niesprawiedliwość. Bardzo ciepło wspominam współpra-
cę z Dagienką.

Zbigniew Wilczyński
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GWiazDKa 
I ChłOPIEC

tekst, reżyseria, muzyka: Tomasz Man
scenografia, kostiumy: Anetta Piekarska-Man
choreografia: Artur Dobrzański
projekcje: Zuzanna Piotrowska
przygotowanie wokalne: Maja Koterba

występują:
Danuta Kamińska
Dariusz Kamiński
Mirosław Kucharski
Paulina Lenart
Katarzyna Majewska
Maciej Sikorski
Przemek Żychowski

inspicjent: Marzena heropolitańska

Data premiery zostanie podana jesienią 
na stronie internetowej Pleciugi
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p r e m i e r a

w marcu 
gwiazDKa 
przybywa 
na ziemię

O spektaklu Gwiazdka 
i Chłopiec, inspiracjach 
i gwiazdkach specjalnie 
dla czytelników „Gabita” 
opowiedzieli: autor 
tekstu, reżyser 
i kompozytor Tomasz Man 
oraz scenograf 
i autorka kostiumów 
anetta Piekarska-Man. 
Gdy rozmawialiśmy, 
był koniec lutego, co 
oznaczało, że musimy 
jeszcze miesiąc poczekać 
na najnowszą premierę. 
Gdy to czytacie, Gwiazdka 
i Chłopiec są już prawie 
gotowi do podbicia 
Waszych serc.

Barbara Popiel: Jak narodził się pomysł na spektakl Gwiazdka 
i Chłopiec?
Tomasz Man: Przypomniałem sobie o swoim pokoju dziecięcym: 
jak się tam bałem, bo kiedyś szafa się „sama” otworzyła. Opowie-
działem tę historię moim dzieciom, a wiadomo, że dzieci lubią, 
gdy rodzice opowiadają im o swoim dzieciństwie. I tak wpadł mi 
do głowy pomysł na napisanie bajki.

Co jest według Pana największym wyzwaniem w tworzeniu 
spektaklu lalkowego?
Właśnie pomysł na formę plastyczną spektaklu. To jest piękne 
w teatrze lalek, że można się „bawić” w różne rodzaje teatru formy, 
plastyki, zobaczyć świat oczami dziecka. Z Aneczką, moją żoną 
i scenografką, wpadliśmy na pomysł „komiksowych” masek – 
dużych i zabawnych, kolorowych i przerysowanych. 

Co chciałby Pan przekazać w swoim spektaklu widzom – tym 
młodszym i tym starszym?
Chciałbym powiedzieć, że strach i koszmar produkujemy sobie 
sami, że wystarczy je wygonić kolorowymi myślami. Dobrą ener-
gią. Odpuszczeniem. Życzliwością. Spokojem. 

Czym (kim) może być gwiazdka dla dziecka? Czym (kim) jest 
dla Pana?
Gwiazdka to miłość, serdeczność. To źródło energii pozytyw-
nej, która pompuje serce. Łatwo ją znaleźć, wystarczy otworzyć 
szeroko oczy, oderwać się od ekranów.
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p r e m i e r a

Barbara Popiel: Co jest szczególnie ważne podczas tworzenia 
scenografii w spektaklu lalkowym?
Anetta Piekarska-Man: Do spektaklu lalkowego przygotowujemy 
się tak samo, jak do każdego innego. To są czasem długie roz-
mowy na temat tego, jak połączyć formę z treścią; to znalezienie 
konwencji, którą reżyser z aktorami będą się bawić, aby zachęcić 
widzów, w tym przypadku dzieci, do wzięcia udziału w zabawie.

Jak powstał pomysł na scenografię do Gwiazdki i Chłopca?
Pomysł zrodził się podczas rozmów, kim jest bohater sztuki, 
jaki jest świat tego chłopca – autora (z czasów, kiedy codzien-
nością nie były komputery, tylko zeszyty i kredki lub ołówki) 
oraz współczesnego dziecka. Dziś świat jest szybki, dynamiczny 
i obrazkowy. Uznaliśmy z reżyserem, że chcielibyśmy połączyć 
te światy, pokazać historię trochę komiksowo, trochę jak z chło-
pięcego pamiętnika, którego kartki są zarysowane obrazkami  
 historyjkami. Tomasz jest bardzo muzyczny, sam zresztą kompo-
nuje muzykę do spektakli, więc opiera je na rytmach i dynamice. 
Scenografia do jego spektakli musi być dynamiczna, wszystko, 
co pojawia się na scenie, musi czemuś służyć, musi grać, brać 
czynny udział w spektaklu.

Który element scenografii, kostiumów w tym spektaklu sta-
nowi szczególne wyzwanie lub jest dla Pani jako twórczyni 
szczególnie ważny?
Wszystko jest ważne, jak zawsze w spektaklach.

Czym (kim) dla Pani jest gwiazdka ze spektaklu?
Gwiazdka jest powiernikiem, jest również nadzieją, że zawsze 
znajdzie się ktoś, kto nam pomoże, kiedy smutno i źle, kto nauczy, 
co jest w życiu ważne, na przykład równowaga między braniem 
i dawaniem, wzajemna troska i podobne.

Dziękuję za rozmowę... i zapraszamy na przedstawienie!
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Kosmiczny 
słownik

Co można spotkać w kosmosie, 
z którego przybywa Gwiazdka? 
Zapraszamy do małej wyprawy 
poza Ziemię!

KOSmOS
Kosmos na co dzień nazywamy 
wszechświatem. To wszystko, co 
istnieje: przestrzeń, planety i gwiaz-
dy, prawa fizyki, energia i materia. 
Kosmos jest bardzo stary, ma ponad 
13 miliardów lat. Gdyby był dziad-
kiem, miałby pewnie okropnie długą, 
siwą brodę! 

GRAWITACJA
To zjawisko występujące w przyrodzie: 
wszystkie obiekty, które mają masę (czyli 
ważą choć trochę), działają na siebie i się 
przyciągają. Tak działa na nas Ziemia: przy-
ciąga nas do siebie. Dlatego gdy podskoczy-
my, spadamy z powrotem. Grawitacja jednak 
nie jest wszędzie taka sama, na Księżycu jest 
słabsza (prawie sześciokrotnie), więc tam 
podskoczylibyśmy znacznie wyżej i spadali 
znacznie wolniej.

GALAKTYKA
Galaktyka to duży zbiór gwiazd, pla-
net, pyłu i gazu. Galaktyki mają różne 
kształty. Naszą galaktyką jest Droga 
Mleczna – mieszka w niej bardzo, 
bardzo dużo gwiazd. Znajduje się 
tu również Układ Słoneczny – zbiór 
planet, księżyców, planetoid, komet, 
meteoroidów oraz Słońce – stąd na-
zwa Układ Słoneczny.

Kosmos – to takie na niebie, księżyc, Mars, 
planety i takie świecące gwiazdy.
Gwiazda – to jak jest ciemno na niebie 
i świeci taki trójkąt, dużo tego jest.
Planety – to jest taki kosmos, są one okrą-
głe, jest Wenus i Mars, i jest jeszcze jed-
na planeta, co wygląda jak takie wielkie 
słońce.
Słońce – to takie coś, żeby ludziom było 
ciepło, jak jest, to można wychodzić na 
dwór i jeść lody.

Jagoda, 6 lat

Co to jest Słońce? Hm... My 
mówimy w przedszkolu, 
że to jest Sonny. Ale grzeje 
i świeci. Gwiazdy są na nie-
bie, inne stoją, a inne lecą 
w dół. Kosmos to jest, jak 
ktoś leci na Księżyc.

Aleksander, 5 lat 
Planeta – żyjemy na plane-
cie. Słońce – dzięki niemu 
mamy światło codziennie. 
Kosmos – planet w nim dużo. 
Gwiazdy – są ich miliony na 
niebie.

Gabrysia, 10 lat 

Planeta są to kule, na których 
się żyje, na niektórych nie. 
Słońce ogrzewa całą ziemię 
i inne planety. Kosmos są 
to planety, Droga Mleczna. 
Gwiazda – białe, świecące 
w ciemności.

Hubert, 10 lat 
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GWIAZDA
Gwiazda to kuliste ciało niebieskie, które 
wysyła promieniowanie elektromagne-
tyczne (my widzimy je jako światło). Duże 
skupiska gwiazd nazywamy gwiazdozbio-
rami; niektóre gwiazdozbiory wyglądają 
jak przedmioty lub postacie, które znamy 
z Ziemi. Mamy więc Wielką Niedźwie-
dzicę i Małą Niedźwiedzicę, Wielki Wóz 
i Krzyż Południa. Również znaki zodiaku, 
które znamy, to gwiazdozbiory.

SŁOŃCE
Nasze Słońce to gwiazda w Układzie 
Słonecznym, wokół której krążą plane-
ty ze swoimi księżycami oraz inne ciała 
niebieskie. Słońce nie jest zbyt młode – 
ma ponad 4 miliardy lat. Energia sło-
neczna, którą daje nam Słońce, oświetla 
Ziemię, daje ciepło, wpływa na pogodę 
i sprawia, że na naszej planecie możliwe 
jest życie (a nawet chodzenie do teatru!).

KSIĘŻYC
To naturalny satelita ziemi, który cały czas 
okrąża Ziemię – jedno okrążenie zajmuje 
mu mniej więcej miesiąc. Czasem widzimy 
cały Księżyc (pełnia), czasem kawałek (kwa-
dra), czasem prawie go nie widzimy (nów).
Nie tylko Ziemia ma Księżyc – własne księ-
życe (pisane już małą literą) mają także inne 
planety. Mars ma dwa księżyce, Neptun ma 
14, Uran – 27, Jowisz – 79, a Saturn – aż 
82 księżyce!

Kosmos to jest planeta za chmurami, do której 
trzeba lecieć rakietą. Tam jest zimno i musimy 
brać kombinezon. W kosmosie są planety.
Gwiazda to jakby krzyżyk, który świeci na nie-
bie, jak jest ciemno.
Planety to są kule małe i duże. Jedna planeta 
ma pierścień. Jest Wenus, Księżyc, Mars, Jowisz.
Słońce to gwiazda, grzeje ludzi i zwierzęta. Jest 
okrągłe i żółte. Jak jest duże słońce na niebie, 
możemy się bawić, grać w piłkę, pływać w mo-
rzu. Jak jest słońce, mogę jechać ciągnikiem 
dużym na pole.

Michał, 6 lat

PLANETA
To (prawie) kuliste ciało niebieskie, 
które okrąża gwiazdę. Nie ma wła-
snego światła, lecz odbija światło 
innych obiektów. W Układzie Sło-
necznym jest osiem planet (kiedyś 
za dziewiątą uznawano Plutona). 
Najbliżej Słońca znajduje się Merku-
ry, następnie Wenus, Ziemia, Mars, 
Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Jak 
dotąd jedyną znaną nam planetą, na 
której istnieje życie, jest Ziemia.

Źródło definicji: J.M. Kreiner, Astronomia z astrofizyką, Warszawa 1992; M. Jaroszyński, Galaktyki i budowa Wszechświata, Warszawa 1993.
Wypowiedzi zebrały studentki I roku kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna SSW Collegium Balticum.

Planeta to takie coś, co wiruje 
koło Słońca. Słońce ma promy-
ki i oświetla kosmos. Kosmos to 
noc i jest w niebie, i tam wirują 
planety. Gwiazda na niebie świe-
ci i jest wysoko na niebie. Księżyc 
jest to planeta, na której mieszka 
dziadek.

Marcelinka, 3 lata

Planeta jest to koło małe 
lub duże i świeci. Słońce jest 
to kółko żółte, które mocno 
świeci. Kosmos – są tam takie 
kolorowe guziki. Gwiazda to 
świeci, jak jest ciemno.

Hanna, 3 lata

Słońce to gwiazda wiel-
ka; kosmos – próżnia; 
planeta – utrzymuje 
grawitacje. Gwiazda – 
promyk na niebie.

Kuba, 13 lat 
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Pedagogicznie
Wprowadzanie dziecka w świat wartości jest zadaniem zarów-
no oczywistym, jak i trudnym. Oczywistym – gdyż towarzyszy 
po prostu procesowi wychowania; realizują to zadanie rodzice 
i nauczyciele. Trudnym – ponieważ wartości nie nauczymy tak, 
jak tabliczki mnożenia czy alfabetu. To konkretne zachowania 
dorosłych wskazują dzieciom pożądane w wychowaniu reguły gry, 
uświadamiają, co jest dobre, a co złe, uczą wrażliwości moralnej 
i stosunku do innych ludzi. Możemy tylko praktycznie pokazać 
dzieciom, co oznaczają pojęcia: prawdomówność, odwaga, od-
powiedzialność, szacunek czy wreszcie zło i dobro. Bezskuteczne 
jest wygłaszanie tyrad moralnych.
Chcemy zaspokajać potrzeby naszych dzieci, chcemy, żeby były 
silne i zdrowe psychicznie, chcemy dać im miłość i czas, chcemy 
ich rozwoju intelektualnego – a często nie zauważamy, że możemy 
zaniedbywać potrzeby moralne. W rozwoju człowieka równie 
ważne są dwa tory: pierwszy to nabywanie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do pozyskania samodzielności życiowej; drugi – to 
właśnie tor moralny, poznawanie zasad stosunków między ludźmi, 
zasad, których musimy przestrzegać. Jeżeli dorośli opierają swoje 
działania i relacje z dzieckiem na wartościach, to mogą liczyć, że 
dziecko stanie się szczęśliwym i mądrym dorosłym człowiekiem, 

Uczyć (dzieci)
wartości
Aksjologia pedagogiczna i filozoficzna

który szanuje innych ludzi, wchodzi z nimi umiejętnie w bliskie 
relacje i potrafi z tego się cieszyć. Wrażliwość na innych, na ich 
potrzeby i przeżycia uczy nieinstrumentalnego traktowania czło-
wieka, a to jest bardzo ważne.
Chcemy, by dziecko potrafiło dokonywać trafnych wyborów 
w swoim życiu, kierując się jakimiś moralnymi drogowskaza-
mi. Chcemy zarazem, żeby zyskało wewnętrzne przekonanie, 
że te moralne drogowskazy nie prowadzą na manowce, lecz są 
korzystne. Nie chcielibyśmy zostawić dziecka sam na sam tylko 
z przekazami medialnymi czy presją grup towarzyskich. Sztuką 
jest przekazanie, że szacunek dla wartości, postępowanie zgodne 
z nimi, spojrzenie na innych ludzi przez pryzmat wartości po 
prostu się opłaca, pozwala osiąga satysfakcjonujące sukcesy.
Niektórzy się dziś zastanawiają, czy w ogóle we współczesnym 
świecie warto uczyć wartości moralnych, skoro mogą one osłabić 
skuteczne przystosowanie się do otoczenia, w którym nie liczą się 
skrupuły, lecz przebojowość i wygrane. Życie często pokazuje, że 
wrażliwość moralna, rozważanie swoich decyzji i ich konsekwen-
cji przegrywają w zetknięciu z bezwzględnym postępowaniem 
innych ludzi. Te wątpliwości warto rozwiać. Odpowiedzialność 
moralna idzie w parze z rozwojem poznawczym człowieka, od 
dziecka po dorosłość.
Mamy zobowiązanie wobec dzieci, żeby pokazywać im, dopaso-
wując przykłady do ich wieku, jak wyglądałby świat, w którym 
nie przestrzega się żadnych reguł moralnych, w którym każdy 
robi, co mu się żywnie podoba i nie liczy się z innymi. Trzeba 
umiejętnie pokazać, że w takim świecie same dzieci mogą stać 
się skrzywdzonymi ofiarami, więc przestrzeganie wartości i reguł 
moralnych dotyczy również indywidualnie każdego dziecka.
Wychowanie moralne daje dziecku od najmłodszych lat pewien 
stabilny układ odniesienia. Jeżeli udaje się dziecku wpoić pewne 
zasady, przekonać do ich ważności, to dziecko jest mniej podatne 
na presję mediów, przypadkowych impulsów czy grup rówieśni-
czych. Jest bezpieczniejsze. Nie ulega bezmyślnemu naśladownic-
twu pod presją okoliczności. Zyskuje pewność siebie, ufa swo-
jemu myśleniu. W życiu odnosi sukces oparty na wewnętrznych 
przekonaniach. 
Dobrze przygotowany pedagog jest niezastąpionym przewodni-
kiem dla dziecka w świecie wartości. Pedagog wie z całą pewno-
ścią, że dziecko w przedszkolu nie pojmie abstrakcyjnych nazw 
i pojęć, które tylko usłyszy. Moralizowania o tym, że trzeba być 
dobrym, szlachetnym i cenić piękno, nie usłyszymy już dzisiaj na 
pewno w żadnym przedszkolu. Dobrze by było, gdyby i szkoły 
były od nich wolne.
Wewnętrzny świat wyobraźni dziecięcej jest kształtowany przez 
zindywidualizowane doświadczenia dziecka: kontakty z rodzin-
nym środowiskiem, innymi dziećmi, nauczycielami, otoczeniem 
szkolnym. Dziecko marzy, ma fantazje, ale już od trzeciego roku 
życia potrafi odróżnić zdarzenia realne od swoich wyobrażeń. 
Wykorzystując ten twórczy aspekt psychiki dziecięcej, powinni-
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śmy wiedzieć, że nigdy do końca nie jest on dorosłym dostępny: 
nasze wyobrażenie o tym, co dziecko sobie wyobraża, jest raczej 
odległe od wewnętrznych konstrukcji wyobrażeń dziecięcych. 
Dzieci w wyobraźni wędrują tam, gdzie w rzeczywistości nie 
mogą. Wyobraźnia stymuluje postępowanie dziecka, stanowi 
teren jego marzeń, pobudza je do działania w realnym świecie. 
To w wyobraźni dzieci mogą poznać swoje uczucia, dobre czy 
złe, wyobraźnia daje możliwość odreagowania smutku czy lęku, 
pozwala lepiej zrozumieć siebie i innych.
Każdy doświadczony pedagog potrafi skutecznie i inspirująco 
dla rozwoju dziecka – poprzez zabawy, szczególnie te kreatywne, 
i przez rozmowy umożliwiające ekspresję artystyczną – bazować 
w swojej pracy na dziecięcej wyobraźni, nawet jeśli jest ona na-
cechowana lękami i obawami. Bogactwo wyobraźni dziecięcej 
można w pełni wykorzystać do wprowadzania dzieci w świat 
wartości, opierając się na kreatywności dzieci budzonej przez 
wyobraźnię. 
Pedagodzy i rodzice przez stałą obserwację są w stanie rozpoznać 
stan i poziom wrażliwości konkretnego dziecka. Musimy tu myśleć 
o dalece zindywidualizowanej wrażliwości, zależnej od historii 
dziecięcych doświadczeń. To oczywiste, że inna jest wrażliwość 
dziecka wychowywanego w rodzinie pełnej miłości, a inna w ro-
dzinie cechującej się chłodem emocjonalnym. Wrażliwość dziecka 
może również być punktem wyjścia do unaocznienia dziecku 
wybranych wartości.
Wyobraźnia dziecięca, wrażliwość to tylko płynne podstawy do 
wprowadzenia dzieci w świat wartości. Mądrze wykorzystane 
pomogą już w we wczesnych latach dzieciństwa zbudować pewien 
kompas moralny dla dziecka.

Tatiana Staroń
pedagog

Filozoficznie
Prawie wszyscy filozofowie, kiedy odchodzili od rozważań meta-
fizycznych o bycie, o jego naturze, podejmowali w taki czy inny 
sposób rozważania o wartościach ważnych z punktu widzenia 
kondycji ludzkiej. W ten sposób w filozofii ukonstytuowała się 
aksjologia, czyli nauka o wartościach. W ramach rozważań ak-
sjologicznych podejmowano dyskusję na temat wartości mo-
ralnych i zasad moralnego postępowania – jest to obszar etyki. 
A badania wartości związanych z pięknem i sztuką – to estety-
ka. (By przybliżyć obszar aksjologicznych dyskursów filozoficz-
nych, potrzebny byłby solidny wykład akademicki). Filozofowie 
dyskutowali również o kwestii wpajania ludziom odpowiednich 
wartości; w czasach współczesnych pałeczkę tę przejęli psycho-
logowie i pedagodzy.
Współczesny świat może generować lekceważenie wobec warto-
ści, niepewność co do ich sensu (klasyczne wartości się zdewa-
luowały) albo konflikty wartości (np. czy naród powinien mieć 
charakter religijny, czy świecki?).
Klasyczny konflikt wartości można opisać na przykładzie różnic 
zachodzących pomiędzy dwiema teoriami etycznymi: obiektywi-
styczną i subiektywistyczną. Zwolennicy tej pierwszej twierdzą, 
że dobro jest własnością wszechświata niezależną od ludzkich 
ocen, uniwersalną i niezmienną. Wyznawcy tej drugiej dowodzą 
natomiast, że o wartościach stanowią osobiste bądź grupowe 
preferencje – upodobania i uprzedzenia – które zależą od kon-
kretnych okoliczności, czasu i miejsca. Według nich wartości nie 
są uniwersalne, lecz relatywne, gdyż kształtują się pod wpływem 
określonych sytuacji.

Nieczęsto zastanawiamy się nad estetycznym aspektem ludzkiej 
egzystencji, czyli nad kształtowaniem gustu i poczucia piękna. 
Filozofowie tworzyli teorie estetyczne, w których opisywali zakres 
doznań i intuicyjnie odbieranych treści związanych z różnego 
rodzaju formami sztuki, a także pokazywali, jak istotne jest wy-
chowanie ludzi wrażliwych na harmonię, równowagę i piękno.
O wartościach filozofowie dyskutowali już w starożytności; w IV 
wieku p.n.e. sofista Protagoras powiedział znamienne zdanie, że 
to „człowiek jest miarą wszystkich rzeczy” – decyduje  o war-
tościach, ważnych dla niego jako jednostki, ale jednostki uzgad-
niającej te wartości w swojej grupie społecznej (greckim polis). 
Filozofia wartości, czyli nauka o tym, co dla człowieka w życiu 
jest ważne, cenne i godne, rozwinęła się pod koniec XIX wieku – 
wtedy zaczęto uważnie zgłębiać świat człowieka, który jest świa-
tem kultury, światem rozumienia sensów i wartości właśnie.
Dyskusja o wartościach, o spojrzeniu na świat pod kątem war-
tości, nigdy się nie zdezaktualizuje. We wszystkich czasach, za 
każdym razem od nowa, rozmawiamy o wartościach. Bolejemy 
nad ich utratą, sięgamy do przeszłych wartości, czasem staramy 
się odczytać nowe wartości, które współcześnie stają się istotne. 
Dla filozofa, a także antropologa, socjologa czy pedagoga, waż-
ne jest trzymanie ręki na pulsie wartości, rozpoznawanie tych 
wartości, które się rodzą, i zachowanie tych wartości, o których 
czasem się mówi, że są nieśmiertelne.

dr Andrzej Staroń
filozof
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Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzimy 27 marca. To święto aktorów i dyrektorów, reży-
serów, scenarzystów i scenografów, kompozytorów i choreografów, kompozytorów i muzyków, 
dramaturgów i kierowników literackich, inspicjentów, pedagogów, marketingowców, osób z działu 
obsługi widza, kadr i księgowości, elektroakustyków, techników, osób odpowiadających za szatnie 
i sprzątanie. Jednym słowem: wszystkich, którzy pracują w teatrze lub z teatrem współpracują. To 
dzień wyjątkowy – moment, gdy przypominamy sobie i innym, jak ważny jest teatr.

Święto zostało uchwalone w 1961 roku w czasie 9 Światowego Kongresu Międzynarodowego 
Instytutu Teatralnego w Helsinkach. Od tej pory Międzynarodowy Instytut Teatralny co roku 
zaprasza wybitnego artystę do wygłoszenia z tej okazji orędzia. Z kolei polski Instytut Teatralny 
wskazuje rodzimego artystę, który przygotowuje orędzie skierowane do polskiego świata teatralnego.
Już wkrótce poznamy orędzia, które uhonorują obchody 59 Międzynarodowego Dnia Teatru. 
Zanim to jednak nastąpi, warto przypomnieć fragmenty wystąpień z okazji Międzynarodowego 
Dnia Teatru w 2019 roku.

Orędzie międzynarodowe przygotował Carlos Celdrán – wielokrotnie nagradzany i uznany ku-
bański reżyser teatralny, dramatopisarz, pedagog, wykładowca akademicki, twórca grupy Argos 
Teatro. Orędzie polskie przygotowała Antonina Grzegorzewska, absolwentka Wydziału Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie specjalizująca się w ceramice, dramatopisarka, reżyser, 
scenograf  i twórczyni kostiumów.

Zanim obudziłem się w teatrze, moi mistrzowie już tam byli. Zbudowali domy i zasady na 
resztę swego życia. Nie zna się wielu z nich albo ledwie pamięta, pracowali bowiem w ciszy, 
w skromnych salach prób i salach pełnych widzów, powoli, aby po latach pracy i wspaniałych 
osiągnięć opuścić swoje miejsca i zniknąć. Kiedy zrozumiałem, że moim zajęciem i moim 
osobistym przeznaczeniem będzie pójście w ich ślady, zrozumiałem też, że odziedziczyłem 
po nich tę ponurą i jedyną tradycję – życia czasem teraźniejszym, bez oczekiwania na coś 
innego niż osiągnięcie jasnej, niepowtarzalnej chwili, chwili spotkania z drugim człowiekiem 
w ciemnościach teatru, bez żadnego innego wsparcia niż prawda gestu i odkrywczego słowa.
Mój kraj teatralny to chwile spotkań z widzami, którzy przybywają noc w noc do naszej 
sali z najdalszych zakątków miasta, aby towarzyszyć nam i dzielić z nami godziny, minuty. 
Z tych wyjątkowych chwil buduję swoje życie, przestaję być sobą, cierpieć ze swojego po-
wodu, rodzę się na nowo i wtedy rozumiem, co znaczy robić teatr: żyć chwilami czystej, 
ulotnej prawdy; wiedzieć, że to, co mówimy i robimy, tam w świetle sceny, jest prawdziwe 
i odzwierciedla to, co najgłębsze i najbardziej w nas osobiste. Mój kraj teatralny, mój i moich 
aktorów, to kraj utkany z tych momentów, w których zostawiamy maski, retorykę, strach 
bycia kim jesteśmy i podajemy sobie ręce w ciemności. [...]
Kiedy zrozumiałem, że teatr jest krajem samym w sobie i że to ogromne terytorium, które 
obejmuje cały świat, zrodziła się we mnie myśl, że to jest także wolność: nie musisz się od-
dalać ani ruszać z miejsca, w którym się znajdujesz, nie musisz biec ani się przemieszczać. 
Żyjesz tam, gdzie jest publiczność. [...]

Carlos Celdrán
przeł. Urszula Aszyk

http://www.e-teatr.pl/pl/img/oredzie2019.pdf

międzynarodowy 
dzień teatrU
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[...] Teatralne orędzia są miechami nerwowo dostarczającymi tlen do ledwo widocznego ognika. 
Opisują płomień, który nie istnieje. Operują mitem, który nie przetrwał. Chronią swoje tabu. 
Podtrzymują fikcję łączności z dawno zrąbanym genealogicznym drzewem. Z chwilą gdy teatr 
oderwał się od pierwotnych związków z religijnym przeczuciem, zaczęła się jego emancypacja, 
która prowadzi do uzurpatorstwa i zakłamania. Gdyby nie istniały burze, słońce i księżyc, być 
może nie byłoby teatru. Pierwotne zaklinanie przyrody, oswajanie lęków, starożytne uwalnianie 
traum, zostało jednak przejęte przez psychologię i naukę. Sam teatr działa na zasadzie imitacji, 
reprodukcji kolejnego piętra udawania, rozpięty między komentarzem i kabaretem, powoli staje 
się tłem dla filmowej projekcji obecnej w teatralnych przedsięwzięciach, medium koniecznego, by 
sceniczny wywód był pełny. [...]

Proces schyłku teatru postępuje nieubłaganie, mimo górnolotnych odezw, zaklęć towarzystwa 
teatralnych magów. Teatr uległ procesowi ewolucji. Z chwilą gdy jego duch ostatecznie sublimował 
się w materii, w strukturze zorganizowanej, w idei etatu, zgodnie z zasadą dostosowania został roz-
kradziony przez szereg dziedzin i zmutowany. Jego los podobny jest do losu niektórych kościołów 
zamienionych w kawiarnie czy hotele. Pierwotnych szamanów zamienił w aktorów czekających 
na propozycję ról. Ekspresję wątpliwości, gniewu, lęku przerodził w projekty, nad którymi meta-
pieczę ma Międzynarodowy Instytut Teatralny. Freud ubezwłasnowolnił symbolicznie Ajschylosa. 
Manifestacje uliczne ze złowrogim, tlącym się lontem stały się Jungowskim zbiorowym snem. To 
one, bez teatralnych kart wstępu, jednoczą ludzi, aktorów wybranej idei. [...]

Teatr jest właściwie ostatnim bastionem utopii i jako taki, jak wydmy i zasłużone, a niepotrzebne już 
dziedziny rzemiosła, być może zasługuje na specjalną ochronę. Trzeba jednak odważnie przyznać, 
że jest to utopia obnażona. [...]

Antonina Grzegorzewska
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/272962.html
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Teatr lalek to dla mnie bardzo ma-
giczne miejsce. Kiedy wchodzę 

do naszego teatru i czuję ten specy-
ficzny zapach, przenoszę się do inne-
go świata. W teatrze wszystko może 
się zdarzyć, a zwłaszcza w teatrze 
lalkowym. Człowiek nigdy nie będzie 
w stanie unieść się nad ziemię, odcze-
pić głowy od ciała czy nagle zniknąć; 
lalki potrafią to i dużo więcej. Dają 
możliwość umowności. W teatrze zapomina się o wszystkich troskach 
i zmartwieniach prywatnych, liczy się tu i teraz, a to tu i teraz często 
jest bardzo dalekie od naszego codziennego życia. I za to właśnie 
uwielbiam pracę w teatrze.

Maja Bartlewska

To, że zostałem lalkarzem, wiąże 
się z moim zainteresowaniem 

sceną w ogóle. Urodziłem się, miesz-
kałem i wychowałem w Lublinie, gdzie 
powstał na pół amatorski lalkowy teatr, 
który miał bardzo duże powodzenie. 
Ogromnie mnie wtedy fascynowało, 
jak to się dzieje, że osoby nie widać, 
a słychać głos i widać tylko postać, 

która nie jest żywa, a jednak się rusza, mówi. To była fascynacja 
nieograniczonymi możliwościami martwego przedmiotu, jaką jest 
lalka czy w ogóle rekwizyt, którym można wyrazić bardzo dużo. 
Gdy jeszcze teatr lalkowy zaczął robić przedstawienia dla starszej 
młodzieży i dla dorosłych, okazało się, że ma wielką, nieograniczoną 
możliwość wyrażania na scenie wszystkiego, co chce, czego nie ma 
teatr dramatyczny.

Leszek Czyż

Myślę, że wyjątkowe jest zmaganie 
się z kolejnym wyzwaniem, bo 

każda nowa sztuka to nowe wyzwanie, 
każda nowa lalka to nowy przedmiot, 
który trzeba ożywić. Fascynujące jest 
też to, jak można dzięki sztuce anima-
cji wpływać na emocje dzieci.

Mariola Fajak-Słomińska

Bycie lalkarzem jest super, jeżeli 
traktuje się lalkarza poważnie. 

Znam wielu lalkarzy z krwi i kości. 
Sam siebie nie nazwę lalkarzem, bo 
dla mnie prawdziwy lalkarz to oso-
ba, która poza tym, że gra lalkami  
 sobą – to jeszcze te lalki buduje. Ja 
nie buduję, ale kiedy dostanę lalkę, ro-
bię, co mogę, żeby z niej wycisnąć jak 

z cytrynki wszystko, co tylko się da. Co więcej, z mojego doświadcze-
nia wynika, że lalkarze są lepsi od aktorów dramatycznych z jednego 
względu: my oprócz tego, że gramy sobą – gramy lalkami, potrafimy 
zagrać przedmiotem, potrafimy się obchodzić z rekwizytem. Według 
mnie mamy też większe poczucie humoru i większy luz – to też coś, 
co mi się podoba w byciu lalkarzem. Mamy większy dystans, ale 
mamy też większe kompleksy.

Rafał Hajdukiewicz

Interesowało mnie aktorstwo, ale miałam o nim takie ogól-
ne wyobrażenie, teatr lalkowy widziałam tylko w telewi-

zji. Moja o rok starsza koleżanka z liceum zdała do szkoły 
w Białymstoku i gdy przyjeżdżała, opowiadała mi, jak jest wspa-
niale. Były tam konsultacje, jak we wszystkich szkołach teatralnych. 
Pojechałam na te konsultacje, bardzo mi się spodobało, dostałam 

Ś W I A T O W Y  D Z I E Ń  L A L K A R S T W A

wielkie święto 
lalKarzy Światowy Dzień Lalkarstwa 

obchodzimy 21 marca. Może jest 
w tej dacie coś symbolicznego: 
pierwszy dzień wiosny, która 
ożywia na nowo świat, to zarazem 
dzień tych, którzy potrafią ożywić 
każdy przedmiot, przekonać nas, 
że rekwizyt czuje, porusza się, 
towarzyszy nam w spektaklowej 
przygodzie.

„W sztuce lalkarskiej chodzi bowiem o to, by podarować życie 
nieożywionemu przedmiotowi i zgromadzić ludzi wokół tego 
magicznego rytuału”  (Światowy Dzień Lalkarstwa. Posłanie od 
Joana Baixasa, www.polunima.pl/swiatowy-dzien-lalkarstwa). To 
właśnie codziennie robią aktorzy Pleciugi – a my, powracając do 
nich, oglądając ponownie i ponownie ich animacyjną sprawność, 
przyznajemy, jak bardzo potrzebujemy w życiu teatralnej magii.
Dlaczego zostali lalkarzami? Co najbardziej lubią w swojej pracy? 
Dlaczego praca z lalką tak ich fascynuje? Z okazji święta lalkarzy 
zgodzili się podzielić z nami przemyśleniami, wspomnieniami, 
uczuciami.
Drogie aktorki i drodzy aktorzy Pleciugi, życzymy Wam – oraz 
wszystkim lalkarkom i lalkarzom w Polsce – wszystkiego naj-
lepszego!
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też dobrą opinię, zostałam zachęcona, 
i tak niejako z rozpędu zdałam wła-
śnie tam. Zamarzyło mi się później 
zmierzyć się z teatrem dramatycz-
nym, więc przez kilka lat pracowałam 
w szczecińskim Teatrze Polskim, a po-
tem wróciłam do Pleciugi i nie żałuję 
tego. Cieszę się, że oprócz sceny dla 
dzieci jest też scena dla dorosłych – to 
dla aktora coś uzupełniającego warszta-
towo i kontakt z innym widzem. To, że jestem w teatrze lalkowym, 
zawsze dawało mi dużo satysfakcji, bo mamy tu wszystkie techniki: 
i lalkowe, i maski, i żywy plan. Ten teatr daje dużo możliwości.

Danuta Kamińska

Grałem w teatrze amatorskim 
w Białymstoku, teatrze 

„Klaps”, miałem kontakt z ludźmi 
ze szkoły teatralnej, spodobało mi się 
tam, zdałem więc egzamin i jestem 
tym, kim jestem.
Teatr lalkowy to teatr, w którym się 
można schować. Chciałem spróbo-
wać teatru, który daje dużo możliwo-
ści formalnych, a jednocześnie daje 

możliwość swoistego schowania się za lalką, za formą. Każda forma 
plastyczna jest czymś, co ożywiamy i co musi zagrać na scenie. Jeśli 
ożywimy tę formę na swój sposób, to przynosi to satysfakcję. Poza 
tym jest to pożyteczna praca. Jak mówił Andersen w baśni o lnie: 
najważniejsze to być pożytecznym. W tej pracy szybko widać, bo 
już na spektaklu, po uśmiechu dziecka, czy nasza praca ma sens. 
Poza teatrem też jest życie – ale to właśnie życie w teatrze przynosi 
mi dużo satysfakcji.

Dariusz Kamiński

Bycie aktorem to wielka przygoda, bo nigdy nie wiem, co się może 
wydarzyć, jaka rola mnie spotka, 

a każda rola jest czymś nowym, budu-
je się ją od podstaw. Ta praca to taka 
klasówka, bo gdziekolwiek jestem na 
scenie – czy to próba, czy to spektakl – 
zawsze ktoś na mnie patrzy: reżyser, 
widz. Aktorstwo wymaga dużej sa-
momobilizacji: trzeba się uczyć tekstu, 
trzeba nad nim pracować. Czy się je-
dzie samochodem, czy chodzi między 
pólkami w sklepie – człowiek cały czas myśli o roli. Miałem kiedyś 
przygodę na rondzie: jechałem samochodem, był maj, miałem uchy-
loną szybę i powtarzałem sobie jakąś kwestię, ćwiczyłem piosenkę. 
Tak się rozkręciłem, że pani w aucie na drugim pasie pokazała mi 
gestem, że jestem niezrównoważony, jakiś dziwny facet, który gada 
do siebie i jeszcze śpiewa. Ale to jest normalne w życiu aktora. Ak-
torem nie jest się tylko w teatrze, aktorem jest się cały czas. Piękno 
tego zawodu polega na tym, że są ciągle nowe wyzwania, nigdy nie 
wiem, co mnie spotka, jaka rola, jaki reżyser. To ciągłe zmagania, 
wieczne powtarzanie, gimnastyka umysłu, ciała. Zawsze jest coś no-
wego; nigdy nie można powiedzieć, że jest się aktorem skończonym, 
że wie się wszystko – i jest piękne. Człowiek się uczy całe życie – 
w zawodzie aktora widać to bardzo wyraźnie.

Mirosław Kucharski 

Wydaje mi się, że publiczność 
dziecięca jest bardziej wdzięcz-

na, bardziej prawdziwa, od razu po-
kazuje emocje: jeśli się podoba, to się 
podoba, jeśli się nie podoba, to się nie 
podoba. Najmocniej się z tym zmie-
rzyłam się w Zuzu i Lulu: z tym, jak 
można dzieci wciągnąć w historię, jakie 
są szczere, gdy coś je naprawdę zainte-
resuje. Dlaczego lalkarstwo, a nie teatr 

dramatyczny? Bo teatr lalek daje o wiele więcej możliwości, o wiele 
szerzej można wszystko pokazać: za pomocą form, lalek, przedmio-
tu, obiektu. To jest ta moc, ta siła: można pokazać o wiele więcej, 
o wiele pełniej i o wiele ciekawiej. To właśnie sedno teatru lalek. My 
to potrafimy, bo potrafimy lalki ożywić.

Edyta Niewińska-Van der Moeren

Uważam, że mamy o wiele większe 
moce wyrazu, możemy zagrać 

nie tylko sobą, lecz także przedmio-
tem, lalką, co jest bardzo atrakcyjne 
dla widza. Myślę, że starszy widz lubi 
przychodzić do nas na spektakle dla 
dorosłych, ponieważ mamy do zapro-
ponowania coś zupełnie innego niż 
teatry dramatyczne. Mamy też bardzo 
muzyczny zespół, więc czas na kolejny 
musical dla dzieci!

Grażyna Nieciecka-Puchalik

Kiedyś praca w teatrze lalek była 
dla mnie spełnieniem marzeń, 

pragnęłam zostać aktorką, lalki mnie 
bardzo kręciły. Teraz jako świeżo 
upieczona matka jestem przeszczę-
śliwa, gdy moje dziecko przychodzi 
do Pleciugi i mogę je w jakiś sposób 
wyedukować, poszerzyć wyobraźnię. 
Wiem, że telewizja nie zastąpi tego 
wszystkiego, tej magii, którą daje teatr 

lalek. To pewien rodzaj zaczarowania widza, rozrywka i edukowanie. 
Uważam, że nasze dzieci mają fantastycznie, bo mogą wejść do teatru, 
możemy im pokazać zaplecze, mogą zobaczyć te lalki, najpierw na 
scenie, a potem poza sceną, mogą zobaczyć tę magię.

Paulina Lenart

Zawód aktorki lalkarki jest fajny, bo 
jest trochę nietypowy, jest cieka-

wy, jest pełen wyobraźni. Ma w sobie 
nieco abstrakcyjnego świata. Wielu 
ludzi niewiele wie o lalkarstwie, więc 
jest też odrobinę tajemniczy.

Marta Łągiewka

W takim teatrze lalkowym, teatrze formy, cenię współpracę, 
położenie dużego nacisku na pracę zespołową, zbiorową. 

Ś W I A T O W Y  D Z I E Ń  L A L K A R S T W A
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Wspaniała jest też magia: ze wszystkie-
go można coś zrobić, wszystko może 
być teatrem. To poszerza wyobraźnię, 
daje więcej możliwości; inaczej się pa-
trzy na świat, na rzeczywistość, żyje 
się trochę w innym świecie. Jest bar-
dziej magicznie, bo ożywiamy mar-
twy, materialny świat. Jest ciekawiej, 
widzisz więcej, doświadczasz inaczej. 
Nie ma miejsca na dosłowność, me-

tafora staje się codziennością, w pozytywnym znaczeniu, staje się 
naturalna.

Katarzyna Majewska

Przede wszystkim jest to dla mnie 
zawód, w którym non stop są 

znaki zapytania, każdy rok, każdy 
miesiąc, każda sytuacja, która się wy-
darzy, są inne. Bycie aktorem, osobą, 
która pracuje w kulturze, to wielkie 
wyzwanie, które też polega na tym, 
że człowiek przełamuje swoje bariery 
wewnętrzne, przełamuje pewne nie-
doskonałości i bardzo mocno się przy 
tym rozwija. Są chwile lepsze i gorsze. Jak powiedział mój profesor 
Andrzej Beya-Zaborski: będąc aktorem, raz jest się na wozie, raz 
pod wozem. Ale ogólnie zawsze człowiek wychodzi z tego obronną 
ręką i zawsze jest na plusie.

Maciej Sikorski

Gdy zaczynałem w tym zawodzie, 
interesował mnie zupełnie inny 

rodzaj teatru. Byłem recytatorem, 
uwielbiałem żywe słowo na scenie, 
a dzisiaj interesuje mnie teatr formy, 
teatr bez słów. Słowa przestały mnie 
interesować; teraz jako reżyser wolę 
się wyrażać poprzez formę, gesty 
i poprzez muzykę, bo jest to bardzo 
subtelne i ma ogromną siłę. Widzę, jak 

do małych dzieci trafia ten przekaz, gdy proponujemy im formę, coś 
delikatnego; robi to na nich ogromne wrażenie. Lalką w naszym za-
wodzie można nazywać wszystko; myślę, że ma ogromną przyszłość 
przed sobą, to coś takiego, co zawsze będzie dobre i aktualne, można 
wciąż robić coś nowego, coś, co trafi do odbiorcy. Jestem więc nadal 
lalkarzem! Gdy zaczynałem, lalkarstwo traktowane było trochę jak 
peryferie sztuki; gdy powstało szkolnictwo teatralne, nagle się okazało, 
że artyści dramatyczni zaczynają nam trochę zazdrościć, bo oni nie 
potrafią grać formą. Wielu twórców dramatycznych mówi mi, że 
lalki są inspirujące i też chcieliby to robić.

Janusz Słomiński

Lalkarza zachwycają reakcje dzieci – 
nieprzewidywalne, zaskakujące. 

Oczywiście gdy przygotowujemy 
spektakle, można po części przewi-
dzieć, że dzieci będą reagowały tak, 
a nie inaczej, ale one jednak zawsze 
zaskakują, przede wszystkim szczegó-
łowym zauważaniem rzeczy, na które 

dorośli nie zwracają uwagi – to jest niesamowite. A jeśli chodzi 
o lalki, wydaje mi się, że to się z powietrza nie wzięło: po pierwsze, 
wychowałem się przy teatrze lalek; po drugie, moja mama organizo-
wała przegląd amatorskich teatrów lalek, więc każdy taki przegląd 
spędzałem od strony kulis i stąd się wzięła miłość do tego typu 
teatru. Podobało mi się to i stwierdziłem, że chcę być w środku, 
nie tylko obserwować.

Krzysztof  Tarasiuk

Zostałem lalkarzem trochę przez 
zbieg okoliczności. Nie znałem 

teatru lalek przed rozpoczęciem pra-
cy, poznawałem go w trakcie. Zasko-
czyło mnie, że lalka, którą animuję, 
to nie lalka z witryny sklepowej – to 
lalka, z którą mogę rozmawiać, która 
może uczestniczyć w przeżyciach, 
która ożywa na czas przedstawienia, 
na czas prób. To, że dalej gram, to 
kwestia pokochania tego, co się robi, fascynacja. Kiedyś uczestni-
czyłem przy powstawaniu każdej lalki, którą miałem zagrać. Był 
to czas spędzany w pracowni, słuchanie uwag ludzi mądrzejszych, 
starszych, znających metody produkcji lalek. Starałem się uczest-
niczyć w powstawaniu lalki, z którą miałem pracować, by ta lalka 
była w stanie przekazać ruchem, gestem, spojrzeniem to, co sobie 
wyobraziłem. Tak mnie nauczyli starsi koledzy i to mi się spodo-
bało. Wydawało mi się, że aby być uczciwym wobec siebie, wobec 
widza, wobec lalki – tak powinno być.

Zbigniew Wilczyński

Nigdy nie miałem kompleksu 
lalkarza – ponoć istnieje coś 

takiego, kompleks lalkarza, czyli ak-
tora, który zajął się lalkami, bo się 
nie dostał do teatru dramatycznego. 
To kompletna bzdura i jakieś bolesne 
szyderstwo. Im dłużej pracuję w tym 
zawodzie, tym bardziej mogę powie-
dzieć z całą stanowczością, że lalkarze 
mają w sobie „plus więcej” niż zwykli 

aktorzy. Już w szkole uczono nas, że się pracuje wspólnie, że każdy 
aktor jest poniekąd reżyserem. Gdy grasz na przykład lalką na 
parawanie, to nie możesz patrzeć na to, co robisz, od strony para-
wanu, tylko musisz przejść na wyższy poziom: musisz popatrzeć 
na to, co robisz, od strony widowni, sprzed parawanu. Jak mówił 
Aleksander Maksymiak, w ostatnim rzędzie ludzie płacą takie same 
pieniądze jak ci w pierwszym rzędzie, dlatego trzeba mówić tak, by 
było cię słychać nawet w ostatnim rzędzie, i mieć świadomość tego, 
co czynisz na scenie, jak to wygląda z perspektywy widowni. Poza 
tym już Edward Gordon Craig powiedział, że aktorem idealnym 
jest nadmarioneta, czyli coś, co jest niesterowane przez aktora, co 
nie ma własnych emocji, tylko przekazuje emocje. My, lalkarze, 
właściwie każdego dnia spełniamy teorię Edwarda Gordona Craiga 
o nadmarionetach. Druga sprawa: teatr lalek jest najbardziej czaro-
dziejskim teatrem na świecie. Wyobraź sobie, że przychodzi reżyser 
i mówi: nie mam scenariusza. Wiem, co chcę zrobić, ale nie mam 
scenariusza. Musicie zagrać to, co ja chcę, wszystkie te emocje, 
zawiłości i inne, chociaż nie mam scenariusza. Lalkarze to zrobią.

Przemek Żychowski
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Sięgnijmy do historii... Pierwszym takim spektaklem w Pleciudze 
była Ballada o niesłychanej wojnie kaszanej Joanny Kulmowej w re-
żyserii Krzysztofa Niesiołowskiego, której premiera odbyła się 
w 1972 roku. Z kolei jednym z najważniejszych dzieł scenicznych 
w dziejach polskiego lalkarstwa był dyptyk dla młodzieży i dorosłych 
Rzecz o Jędrzeju Wowrze Jana Wilkowskiego, na który składały się 
Spowiedź w drewnie Jana Wilkowskiego oraz Żywoty świętych według Ję-
drzeja Wowry w reżyserii Bohdana Głuszczaka i Jana Wilkowskiego 
z 1983 roku (zob. http://www.pleciuga.pl/scena-dla-doroslych).
W 2000 roku w Pleciudze powstała Scena dla Dorosłych, którą 
nasi widzowie polubili i regularnie odwiedzają. Tu pojawiają się 
inscenizacje tekstów klasycznych i współczesnych, reżyserują ar-
tyści polscy i zagraniczni, wykorzystywane są różnorodne gatunki 
i formy, w tym fascynujące połączenia lalek i żywego planu. 
W 2020 roku Scena dla Dorosłych świętuje dwudziestolecie. Z tej 
okazji na deski sali Kameralnej powraca Kubuś i jego pan w reżyserii 
Pawła Aignera. Zanim jednak zajrzymy do Kubusia, przypomnij-
my, jakie spektakle współtworzyły przez dwie dekady repertuar 
tej wyjątkowej sceny.

DwuDziestolecie 
sceny Dla 
dorosłych

Teatr lalek to teatr nie tylko dla 
dzieci, o czym wie każdy, kto 
teatrem się interesuje. Również 
Pleciuga poza przedstawieniami 
dla dzieci wykorzystuje 
formy lalkowe w spektaklach 
skierowanych do dorosłych.
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S C E N A  D L A  D O R O S Ł Y C H

Aneta Wróbel 
Co się dzieje z modlitwami niegrzecznych dzieci?
reżysera: Anna Augustynowicz
prapremiera 25 lutego 2000

Michel de Ghelderode
Duvelor albo Farsa o starym diable
reżyseria i scenografia: Konrad Dworakowski
premiera 23 lutego 2001

Louis Lemercier de Neuville
Dramat niemożliwy
reżyseria: Krzysztof Zemło
premiera 17 stycznia 2003

Jon Fosse 
Imię
reżyseria: Anna Augustynowicz
premiera 9 października 2004

Tł
um

ac
z s

nó
w

, f
ot

. P
io

tr
 N

yk
ow

sk
i P

O
ZA

 O
KI

EM

Spektakle prezentowane na Scenie dla Dorosłych 
Teatru Lalek „Pleciuga”

Leszek Mądzik 
Korozja
reżyseria i scenografia: Leszek Mądzik
premiera 25 marca 2006

Leszek Mądzik 
Droga
reżyseria i scenografia: Leszek Mądzik
premiera 1 kwietnia 2006

Milan Kundera 
Kubuś i jego pan. Hołd w trzech aktach 
dla Denisa Diderota
przekład: Marek Bieńczyk
reżyseria: Paweł Aigner
premiera 29 maja 2009
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Molier 
Don Juan, czyli...
na podstawie przekładu Tadeusza Boya-Żeleńskiego
reżyseria: Aleksiej Leliavski
premiera 5 listopada 2011

Szekeniuk 
Szczur
reżyseria: Agata Biziuk
premiera 7 stycznia 2012
Spektakl dofinansowany ze stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

April De Angelis 
Stworzenia sceniczne
przekład: hanna Szczerkowska 
(fragmenty Makbeta Williama Shakespeare’a 
w przekładzie Józefa Paszkowskiego; 
fragmenty Antoniusza i Kleopatry 
Williama Shakespeare’a 
w przekładzie Leona Ulricha)
reżyseria: Paweł Aigner
premiera 20 września 2013

Dariusz Kamiński 
Wybierz Osiecką raz jeszcze
reżyseria: Dariusz Kamiński
prapremiera 9 listopada 2014

E.E. Cummings 
Poruszenie
przekład: Stanisław Barańczak, Artur Międzyrzecki
wybór wierszy, scenariusz i inscenizacja: Marta łągiewka
opieka reżyserska: Wiesław łągiewka
prapremiera grudzień 2015
Projekt zrealizowany w ramach stypendium 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Projekt dofinansowany przez Miasto Szczecin
Patronat projektu: Związek Artystów Scen Polskich
Partner projektu: Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie

Piotr Rowicki 
Disco macabre
reżyseria i choreografia: Arkadiusz Buszko
prapremiera 4 listopada 2016

Tłumacz snów 
według Snu nocy letniej Williama Shakespeare’a
przekład: Stanisław Koźmian
reżyseria: Aleksiej Leliavski
premiera 23 marca 2018

Piotr Rowicki 
Ballada szczecińska
reżyseria i ruch sceniczny: Arkadiusz Buszko
drugi reżyser: Punch Mama
asystent reżysera: Marta łągiewka
prapremiera 15 listopada 2019
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przekład: Marek Bieńczyk
reżyseria: Paweł Aigner

scenografia: Jan Polivka
kostiumy: Elżbieta Terlikowska
muzyka: Jacek Wierzchowski

obsada: 
Rafał hajdukiewicz 
Mirosław Kucharski 
Grażyna Nieciecka-Puchalik 
Edyta Niewińska-Van der Moeren
Janusz Słomiński 
Przemek Żychowski

premiera 29 maja 2009
wznowienie 21 lutego 2020

Milan Kundera

KUBUŚ I JEGO PAN. 
hOłD W TRZECh 
AKTACh DLA 
DENISA DIDEROTA

Ku
bu

ś i
 je

go
 p

an
, f

ot
. P

rz
em

ys
ła

w
 S

to
do

ln
y



23

K U B U Ś  I  J E G O  P A N :  W Z N O W I E N I E

Jestem zadowolona, bo ten spektakl jest bardzo wartościo-
wy, ma bardzo dobry tekst i przekaz na czasie. Wróciłam 
z ogromnym sentymentem. Gdy teraz gramy, mamy w sobie 
spokój, bo czujemy się w pewnym sensie dojrzalsi, mamy inne 
odczucia, przemyślenia. Jest to powrót do tego samego garnituru, 
ale nosi się go zupełnie inaczej.
Moją markizę też gra mi się inaczej – może nie jest już taka nerwo-
wa, jak siedem lat temu. Może już wyzbyła się tych emocji sprzed 
siedmiu lat, takich zbyt eksponowanych, bardziej wszystko prze-
żywa w sobie i może już mniej ją to kosztuje?

Grażyna Nieciecka-Puchalik

niezmienna 
historia znów 
na scenie
Wiesz, wczoraj wieczorem, słuchając historii pani de la Pommeraye, 
rzekłem sobie: czy nie jest to wciąż ta sama, niezmienna historia? 

Pan do Kubusia

Obchodzone w tym roku 
dwudziestolecie Sceny dla 
Dorosłych zostało uczczone 
w wyjątkowy sposób: do 
repertuaru powrócił Kubuś i jego 
pan Milana Kundery w reżyserii 
Pawła Aignera. To właśnie Kubuś 
był pierwszym spektaklem 
wystawionym dla dorosłej 
widowni w nowym budynku 
Pleciugi – i to właśnie Kubuś jest 
uważany za jedno z najlepszych 
przedstawień, jakie pojawiło się 
na deskach szczecińskich teatrów.
Jak się wraca do Kubusia po kilku 
latach przerwy?
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To inna dojrzałość, zdecydowanie inna dojrzałość. W chwili pre-
miery byłam o jedenaście lat młodsza, może bardziej skrępowana, 
może trochę inaczej widziałam sam utwór. Teraz mam większy 
dystans. Bardzo ciekawie mi się powraca.

Edyta Niewińska-Van der Moeren

Trudno się wraca do czegoś, czego się nie grało siedem lat.
Co było szczególnym wyzwaniem w Kubusiu? Wychodzisz ze szko-
ły aktorskiej i dostajesz do zagrania dwugodzinny spektakl bez 
przerwy, w którym jest masa tekstu, masa działań – to świetne 
zadanie na początek, rodzaj skoku na głęboką wodę. Zazwyczaj 
na studiach robisz etiudy albo masz egzamin, który trwa czter-
dzieści minut, a tu nagle wrzucają cię do dwugodzinnego spek-
taklu. Trudno mi było wtedy połączyć to z teatrem lalek, który 
jest postrzegany przez ludzi jako coś dla dzieci – ludzie nie biorą 
cię za bardzo na poważnie, gdy mówisz, że grasz w teatrze lalek. 
Wyzwaniem była też konfrontacja z tym, że ludzie się dziwią, że 
gramy dla dorosłych.

Rafał Hajdukiewicz

Do Kubusia wraca się fantastycznie, to wspaniała przygoda. Spektakl 
jest za każdym razem inny, z nową energią, nową publicznością. 
Spektakle dla dorosłych wymagają innej mobilizacji, bo problemy, 
które przedstawiamy, są odmienne, trzeba inaczej do tego podejść. 
Kubuś jest takim specyficznym przedstawieniem, w którym musi 
być zachowany rytm, musimy być bardzo czujni: jesteśmy przez 
dwie godziny na scenie, wszystko się rozgrywa na oczach widza, 
publiczność obserwuje i to, co się dzieje na scenie, i to, co z boku, 
to, jak wchodzimy, jak się włączamy w akcję. Ale gra się fantastycz-
nie, a Kubuś był zawsze bardzo dobrze odbierany. Wracamy do 
tego spektaklu z ogromną radością. Takie powroty są też dobrym 
wydarzeniem w teatrze, widzowie mają okazję obejrzeć coś, co im 
się bardzo podobało.

Mirosław Kucharski 

To kawał teatru i wielkie zadanie dla nas wszystkich, a także też 
sprawdzian dla człowieka, ile jeszcze jest wart. Jestem zbudowany 
tym powrotem, gra mi się ten spektakl jak przed laty. Zawsze lubi-
łem go grać i nie czuję czasu, który minął; myślę, że Kubuś się nie 
zestrzał, widać, jak ludzie na niego reagują. Dziesięć lat doświad-
czeń oczywiście jakoś nas zmienia, mamy nowe doświadczenia, 
i aktorskie, i reżyserskie, ale ten powrót oceniam bardzo dobrze.

Janusz Słomiński

Powrót po kilku latach – to się prawie nie zdarza w teatrze. Kubuś 
cieszył się powodzeniem, publiczność wychodziła zadowolona, 
a my byliśmy zadowoleni z grania w tym spektaklu – bardzo trud-
nym dla aktorów, bo to dwie godziny bez przerwy, cały czas wszyst-
ko dzieje się na oczach publiczności, nie ma kulis ani możliwości 
zejść choćby na chwilę, by odpocząć. Cały czas mamy świadomość, 
że widownia nas widzi, więc nie ma momentów odpuszczenia, 
a tempo, które narzucił nam Paweł Aigner, jest zawrotne. To dwie 
godziny intensywnej pracy, ale na końcu jest satysfakcja i zawsze 
nam się to dobrze grało.
To sztuka napisana po doświadczeniach czechosłowackich z sześć-
dziesiątego ósmego roku; wiadomo, że to tekst polityczny i na pew-
no na świecie czytany inaczej niż u nas. My chcieliśmy uniknąć poli-
tyczności, graliśmy go bardzo uniwersalnie: jako opowieść o miłości, 
o tym, jak sobie radzić w życiu z rzeczami, które są napisane z góry 
i z którymi musimy się borykać. Myślę, że każdy widz znajdzie tu 
coś dla siebie.
Ten spektakl wymaga absolutnego wzajemnego odczuwania na 
scenie – i to się rzeczywiście dzieje. Po tylu latach nadal współod-
czuwamy na tyle intensywnie, że nasze porozumienie jest pozawer-
balne, co się prawie nie zdarza. Paweł Aigner doprowadził nas do 
tego ciężką pracą i reżimem reżyserskim – a my teraz potrafimy 
się Kubusiem bawić.

Przemek Żychowski

K U B U Ś  I  J E G O  P A N :  W Z N O W I E N I E
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F e r i e

takie sobie coś, 
czyli ferie 
w pleciuDze
Teatralne ferie w Pleciudze to już u nas wieloletnia tradycja. W tym 
roku zajęcia teatralne prowadziła gościnnie Marysia Dąbrowska 
z Teatru Współczesnego; za działania plastyczne odpowiadała 
Karolina Babińska, a za muzykę – Zuza Bogusławska i Natalia 
Szwarczak. Sięgnęliśmy po książkę Dong, co ma świecący nos Edwarda 
Leara i pracowaliśmy nad wierszem Takie sobie coś – taki był też 
tytuł spektaklu.
Mieliśmy dwadzieścioro troje dzieci w wieku od siedmiu do je-
denastu lat, czyli bardzo młodą grupę. Towarzyszyła nam trójka 
naszych dawnych wychowanków – czternasto- i piętnastolatków, 
którzy przyszli jako pomoc, jako przyjaciele teatru. Było cudownie, 
bo oni wiedzieli, na czym to wszystko polega i okazali się bardzo 
pomocni, bardzo chętni. To młodzież, którą wychowaliśmy sobie 
w teatrze i która Pleciugę kocha, nie chce się z nią rozstać.
Efektem końcowym naszych kilkudniowych działań było zgrab-
ne dwudziestominutowe przedstawienie, które obejrzeli rodzice, 
sąsiedzi, nauczyciele dzieci. Spektakl bardzo się podobał! Staramy 
się zawsze, by każde dziecko miało wkład w przedstawienie, by 
każde się zaprezentowało. Myślę, że to ważne: dzięki temu dzieci 
wciągają się w całe wydarzenie, bo robią to wspólnie.
Warto przy tym dodać, że pierwszy dzień ferii teatralnych to, jak 
zwykle, moment integracji, a przez kolejne cztery dni nasi uczest-
nicy stają się zespołem: pomagają sobie, podpowiadają, widać po 
nich zmiany. Wspaniałe jest też to, że uczestnicy chcą do nas wra-
cać, pytają o lato, mówią: „Wracamy, chcemy znów z wami być”.
Bardzo lubię te działania i bardzo na nie czekam, bo ogromnie 
cenię sobie spotkania z dziećmi; lubię, gdy przychodzą codziennie, 
gdy się angażują, zmieniają. Największym zaskoczeniem jest dla 
mnie (zawsze, co roku!) to, że choć dzieci są rozbiegane, czasem 
rozkrzyczane, czasem rozproszone, nawet wydaje się niekiedy, że 
jest im wszystko jedno, czy wystąpią, czy nie – jednak gdy przy-
chodzi dzień, w którym mają wystąpić, tak się spinają, że właściwie 
nie trzeba im w niczym pomagać, one już wszystko wiedzą. To jest 
dla mnie zaskakujące – mimo że za każdym razem jest tak samo. 
To zaskakujące – i wspaniałe. Jak całe teatralne ferie.

Magdalena Bogusławska
specjalista ds. edukacji teatralnej 

i koordynator teatralnych ferii w Pleciudze

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 te
at

ru
fo

t. 
ar

ch
iw

um
 te

at
ru

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 te
at

ru



27

P R O J E K T

pleciuga plecie 
w necie
Pod koniec maja miała mieć miejsce kulminacja projektu Teatral-
ny Ty-Dzień Dziecka. Zgodnie z planem prace przygotowawcze 
rozpoczęły się na początku lutego, finalne działania przewidziane 
były na wrzesień. Na tej stronie „Gabita” pierwotnie zapowiada-
liśmy działania projektu i zapraszaliśmy do udziału tych widzów, 
którzy mieli już okazję w nim uczestniczyć, oraz tych, którzy nie 
poznali jeszcze tej propozycji. Jednym słowem – wszystkich, bo 
dotychczasowy kształt Teatralnego Tygodnia Dziecka pozwalał na 
szerokie uczestnictwo naszej drogiej publiczności.
W połowie marca teatr został zamknięty. Brakowało nam kontaktu 
z Wami, mieliśmy też trochę nadziei, że Wam – drodzy Widzowie – 
także za nami tęskno... Stąd pomysł, by zaproponować powrót do 
znanych tytułów, spektakli zrealizowanych w poprzednich sezonach, 
i rozpocząć „Weekendowe Poranki z Pleciugą”. Dwudziestego 
ósmego marca na naszej stronie zamieściliśmy link do pierwszego 
przedstawienia i wspólnie mogliśmy obejrzeć Bajkę o szczęściu.
Zaczęło się też dziać na Facebooku, na którym pojawiły się filmiki 
naszych aktorów oraz warsztaty (wraz ze wskazówkami) do samo-
dzielnych działań w domu. A pionierką w tej dziedzinie była Marta 
Łągiewka, która niezrażona pandemią już 18 marca przeniosła do 
sieci warsztaty przygotowujące do powstania spektaklu Halo Ziemia! 
Realizacja tego przedstawienia jest jednym z punktów Teatralnego 
Tygodnia Dziecka. Projektu, który mamy nadzieję zrealizować 
jesienią w kształcie dostosowanym do możliwości wynikających 
z ogólnej sytuacji.
Teatr zamknięty nie oznacza jednak teatru, który nie istnieje. 
W naszych aktorach kumulowała się i aż buzowała energia, dla 
której wspólnie poszukiwali twórczego ujścia. Gdy w kwietniu 
został ogłoszony program „Kultura w sieci”, nasza komunikacyjna 
platforma aż huczała od pomysłów. „Pleciuga plecie w necie” to 
wspólnie stworzony program, na którego realizację otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury (ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i z którym startujemy 
1 czerwca – na Dzień Dziecka.
Projekt zakłada „przeniesienie” teatru do netu w tygodniowym 
wymiarze odpowiadającym tradycyjnej pracy teatru, od wtorku do 
niedzieli włącznie (w stałych porach każdego dnia). Będziemy się 
z Wami spotykać przez dziewięć tygodni, z umowną przerwą waka-
cyjną. Każda nasza propozycja zostanie przypisana poszczególnym 
dniom tygodnia. Zaprosimy Was do teatru wyobraźni (Gwiazdka 
i Chłopiec) oraz do ponownego obejrzenia (tym razem w necie) 
pięciu znanych już spektakli. Dla tych – najdłuższych – form zare-
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zerwowaliśmy soboty i niedziele. A od wtorku do piątku zapraszamy 
na wirtualne oprowadzanie po teatrze lalek połączone z realizacją 
„alfabetu teatralnego”, czytania oraz na spotkania z naszymi akto-
rami. Dodatkowo będą realizowane miniatury filmowe poświęcone 
specyfice teatru lalek (zamieszczane na Facebooku), prezentowane 
przy spektaklach i jako instruktaż plastyczny (alfabet teatralny). 
Warto raz jeszcze podkreślić wspólne autorstwo projektu (brawo 
aktorzy!) i indywidualny charakter propozycji. Wszyscy czekamy 
na możliwość spotkania w świecie realnym, ale zanim to nastąpi, 
bądźmy razem w necie. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie 
i Facebooku. Zapraszamy serdecznie!

AG
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JaK to Dobrze 
zachowywać 
się w teatrze 
Dobrze!
ilustrowany przewoDniK 
dla widzów młodszych
i starszych

Gdy wybierasz 
się do teatru, 
koniecznie zerknij 
do przewodnika. 
Dzięki naszym 
podpowiedziom 
wyjście zawsze 
będzie udane!

Ubierz się ładnie
Gdy wyglądamy schludnie i ele-
gancko, czujemy, że wyjście do 
teatru to wyjątkowe wydarzenie.

Zostaw kurtkę 
i plecak w szatni

Tak będzie wygodniej i Tobie, 
i innym osobom.

Wycisz lub wyłącz telefon 
komórkowy

Jeśli telefon zadzwoni w czasie spektaklu, zepsuje Ci to przy-
jemność oglądania. Innym osobom też to może przeszkodzić.

Idź do toalety 
przed spektaklem
Dzięki temu nie musisz wy-
chodzić w czasie przedsta-
wienia. Jeśli jednak naprawdę 
musisz wyjść do toalety – zrób 
to bardzo cicho i ostrożnie.
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Pytaj i proś o pomoc
Jeśli czegoś nie wiesz, coś Cię nie-
pokoi albo potrzebujesz pomocy 
– powiedz o tym swoim nauczy-
cielom albo paniom bileterkom 
w teatrze. Wszyscy chcą, by dzieci 
dobrze się w teatrze czuły, więc 
chętnie Ci pomogą!

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

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

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

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

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

Jeśli coś Cię zdziwi lub zaciekawi, 
powiedz o tym po spektaklu

W czasie przedstawienia wszyscy są przejęci tym, co się dzieje na scenie. 
Po wyjściu z teatru i koledzy, i nauczyciele chętnie z Tobą porozmawiają.

Śmiej się!
Gdy aktorzy grają śmieszne sceny, bardzo chcą, żeby widzowie 
się śmiali. Więc śmiej się! Każdy aktor cieszy się, gdy uda mu 
się rozśmieszyć publiczność..

Klaszcz
Oklaski to takie teatralne „dzię-
kuję”. Aktorzy lubią oklaski, więc 
kiedy kłaniają się na scenie, mo-
żesz klaskać z całych sił.

Zjedz przed przedstawieniem
lub po nim

Jeśli jemy w czasie spektaklu, to przez nasze chrupanie i mlaska-
nie trudno usłyszeć, co mówią aktorzy.

Zostaw po sobie porządek
Przed wyjściem zerknij, czy na Twoim fo-
telu lub pod nim nie ma śmieci – na przy-
kład papierka lub chusteczki. Po Tobie na 
spektakl przyjdą inne dzieci – one też lubią 
siedzieć w czystym miejscu.

a na koniec...
narysuj własną 
propozycję 
dobrego 
zachowania 
w teatrze!
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K R O N I K A

10 grudnia
W Pleciudze odbył się wieczór z prozą Olgi Tokarczuk. Frag-
menty utworów noblistki interpretowali aktorzy: Danuta 
Kamińska, Mirosław Kucharski i Marta łągiewka. Za muzykę 
na żywo odpowiadał Tomasz Licak, za prowadzenie – Marta 
łągiewka.

13 grudnia
Kołysanki-mruczanki ze spektaklu Kołysanki Północy zostały 
wydane na płycie CD. Wokalistkom – Marcie łągiewce i Mai 
Bartlewskiej – towarzyszyli muzycy: Patryk Matwiejczuk (in-
strumenty klawiszowe), Maciej Cierlecki (gitara basowa), Jakub 
Fiszer (perkusja), Michał Starkiewicz (gitara), Sandra Kasperek 
(harfa) i Tomasz Licak (klarnet, klarnet basowy, instrumenty 
perkusyjne). Nagranie zrealizowali Tomasz Licak i Borys Sa-
waszkiewicz, a okładkę zaprojektowała Kaja Cykalewicz-Licak.

1 stycznia
Zmarła Dagny Koczorowska-Kornacka, długoletnia aktorka 
Teatru Lalek „Pleciuga”. Wspomnienia o pani Dagny zamie-
ściliśmy w tym numerze „Gabita”.

26 i 29 stycznia
W Pleciudze odbyły się warsztaty dla najnajów i ich rodziców: 
karnawałowa zabawa z tańcami, przebierankami i tworzeniem 
masek.

10 lutego
Spektakl Calineczka został gościnnie zaprezentowany w Cen-
trum Kultury w Połczynie-Zdroju.

10–14 lutego
Podczas ferii odbyły się warsztaty teatralne dla dzieci i mło-
dzieży. Uczestnicy wybrali się w artystyczną podróż pod opieką 
świetnego zespołu: Marii Dąbrowskiej (aktorki Teatru Współ-
czesnego), Karoliny Babińskiej, Zuzanny Bogusławskiej i Natalii 
Szwarczak. Nad całością czuwała nasza pedagog teatralna 
Magdalena Bogusławska.

16–17 lutego
Pleciuga w drodze! Spektakl Zuzu i Lulu został gościnnie za-
prezentowany w Suliszewie, Drawsku Pomorskim, Zarańsku 
i Ostrowicach.

Kronika Teatru Lalek „Pleciuga” grudzień 2019 – marzec 2020

21 lutego
Nadeszło długo wyczekiwane wznowienie spektaklu Kubuś 
i jego pan. Hołd w trzech aktach dla Denisa Diderota Milana 
Kundery. Reżyseria: Paweł Aigner. Przekład: Marek Bieńczyk. 
Scenografia: Jan Polivka. Kostiumy: Elżbieta Terlikowska. Mu-
zyka: Jacek Wierzchowski. Nasi widzowie mogli ponownie 
podziwiać postacie wykreowane przez aktorów: Grażynę 
Nieciecką-Puchalik, Edytę Niewińską-Van der Moeren, Rafała 
hajdukiewicza, Mirosława Kucharskiego, Janusza Słomińskiego 
i Przemka Żychowskiego.

26 lutego i 1 marca
Odbyły się warsztaty dla najnajów: spotkanie z papugą Arą 
Faląfalą. Zajęcia prowadziła Agnieszka Kołodziejczyk-Królik, 
pedagog, animatorka, twórczyni przestrzeni Zabawa Rozwija, 
trenerka Cyrku Zodiak.

1 marca
Pleciuga gościła dzieci ze Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy, 
Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka”. Dzięki audiodeskrypcji 
dzieci mogły aktywnie uczestniczyć w spektaklu Karmelek. 
Przed przedstawieniem Marta łągiewka opowiedziała małym 
widzom o spektaklu, scenografii oraz małych i dużych zwie-
rzątkach grających w przedstawieniu. 

9 marca
Trzecia edycja projektu Teatralny Ty-Dzień Dziecka otrzymała 
dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

11 marca
Z uwagi na ogłoszony stan pandemii oraz zgodnie z wytycz-
nymi Urzędu Miasta Szczecin wszystkie spektakle, działania 
i wydarzenia zaplanowane w Pleciudze zostały odwołane aż 
do momentu zniesienia wprowadzonych ograniczeń.
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Za współpracę i pomoc w przygotowaniu obecnego numeru szczególne podziękowania składamy:
Zespołowi Teatru Lalek „Pleciuga” – aktorom i pracownikom wszystkich działów

PLECIUA 
DLA MłODSZYCh WIDZÓW

spektakle

Teatralne Podwieczorki

warsztaty

Lato w teatrze

ferie w teatrze

gry miejskie

edukacja teatralna

PLECIUGA 
DLA STARSZYCh WIDZÓW

Scena dla Dorosłych

spektakle 18+

belfer za kurtyną

zeszyty metodyczne „Kocham Teatr”

warsztaty dla rodziców i seniorów

publikacje

konferencje
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sekretariat: tel. 91 44 55 101 
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centrala: tel. 91 44 55 100
Biuro Obsługi Widzów: tel. 91 43 35 804 
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www.pleciuga.pl

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

PACYNKA
Pacynka to lalka, którą aktor nakłada na dłoń (jak rę-
kawiczkę – stąd określenie „lalka rękawiczkowa”) 
i animuje za pomocą palców. Jeśli pacynka jest więk-
sza, w jej głowie lalkarz umieszcza dłoń i w ten spo-
sób animuje mimikę, natomiast ciało lalki porusza się 
wraz z przedramieniem aktora.
Pacynka to ulubiona lalka dzieci – wyjątkowo łatwo ją 
wykonać, nawet w domowych warunkach. Podstawo-
wy przepis: weź skarpetkę, doszyj lub narysuj oczy, 
nos, usta, naciągnij materiał na dłoń – i gotowe!
W jednej z dawnych dobranocek, którą mogli oglą-
dać starsi członkowie waszych rodzin, występował 
Pan Cerowany – taka właśnie skarpetkowa pacynka.
Natomiast podczas naszych warsztatów w Pleciudze 
najczęściej tworzona pacynka ma formę skarpetki lub 
rękawiczki, do której doczepia się piłeczkę – głowę 
lalki z dorysowaną twarzą.
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