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| fot. Karolina Machowicz 
| Na okładce lalki ze spektaklu „Pamiętniki Tatusia Muminka”, 
reż. Laura Słabińska, scenografia Pavel Hubićka
fot. Karolina Machowicz 

Drodzy Czytelnicy i Widzowie,
w połowie listopada ubiegłego roku uroczystości jubile-
uszowe sześćdziesięciolecia szczecińskiej sceny lalkowej 
stały się próbą podsumowania artystycznej działalności nie 
tylko tego okresu, lecz także intensywnej pracy Teatru na 
rzecz mieszkańców naszego miasta w ostatniej dekadzie, ze 
szczególnym uwzględnieniem dorobku ostatnich pięciu lat, 
w nowej lokalowej rzeczywistości. 
Pragnę podziękować wszystkim, którzy te uroczystości przy-
gotowali i zrealizowali: współpracownikom i sympatykom 
Teatru, przyjaciołom i gościom – nie tylko jubileuszowym 
– twórcom naszych ostatnich przedstawień i realizatorom 
wszystkich teatralnych pomysłów i projektów. Ale szczególne 
podziękowania kieruję do Was – WIERNI WIDZOWIE – za 
Waszą, nie tylko od święta, lecz także codzienną obecność 
z nami. Dziękuję za wszystkie życzenia jubileuszowe, wy-
razy szczerej sympatii, wiele ciepłych słów i opinii o nas 
i naszej pracy. 

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJĘ!

Zbigniew Niecikowski 
dyrektor naczelny i artystyczny 

Teatru Lalek „Pleciuga”      
Szczecin, marzec 2014

Szanowni Państwo, 
tym razem, 
zamiast wstępu, 
serdeczne słowa 
podziękowań.
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Przy okazji takich dni, jak – przypadających na trzecią dekadę 
marca – Dzień Lalkarza czy Dzień Teatru (oczywiście Między-
narodowych) sporo się mówi o znaczeniu kultury, a zwłasz-
cza sztuki teatru. Oczywiście takie okazjonalne wypowiedzi, 
spotkania etc. są miłe, nierzadko wzruszające, cieszą, radują, 
czasami inspirują do refleksji. Tylko że ten jeden umowny 
dzień przemija tak szybko...
Gdzieś we foyer jeszcze szum ostatnich rozmów, jeszcze ktoś 
przechodzi z naręczem kwiatów. Ale już coraz wyraźniejsze 
ślady powrotu do... codzienności: pospieszne pożegnanie, bo 
jutro spektakl, jakieś papiery do „przerobienia” czy po prostu 
zwykłe ludzkie zmęczenie z racji późnej pory... Uroczyste 
spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru dobiega 
końca. I właśnie teraz oglądam „bardzo wstępną wersję” Gabi-
ta. A w nim relacja z naszego jubileuszu, premier, zapowiedź 
kolejnej, słów kilka o festiwalu...
Z perspektywy czasu tytuł jubileuszowego projektu Ple-
ciugi „Teatr i miasto. Przestrzeń świętowania / przestrzeń 
codzienności” wydaje mi się niezwykle adekwatny do spo-
sobu naszego działania i... odczuwania. Można by przecież 
pomyśleć, że w teatrze trwa nieustające święto: jubileusze, 
premiery, festiwale. Ale ten szczególny pierwiastek pojawia 
się dopiero podczas kontaktu z publicznością, bez niego to 
jest tylko codzienna praca. Czasami żmudna, częściej inten-
sywna, nierzadko najeżona różnymi, powtarzam – bardzo 
różnymi emocjami. Ale gdy dochodzi do spotkania: naszego, 
wspólnego, wówczas  ta codzienność zaczyna nabierać od-
świętnego charakteru. 
Tak, tak, wiem, już niejednokrotnie o tym pisałam. Nie mogę 
się jednak uwolnić od takiego myślenia, gdy przeglądam naj-
nowszy numer naszej teatralnej gazety. Przecież przed nami 
podwójnie ważna premiera – bo pleciugowa i kontrapunk-
towa zarazem. Przecież przed nami kolejna edycja festiwalu 
– „małego” i tego właściwego, umownie zwanego „dużym”. 
Przecież przed nami... spotkanie z Państwem, naszymi dro-
gimi Widzami.

Drodzy Czytelnicy, mili Widzowie,
tak, tak jesteście dla nas bardzo ważni. To właśnie Wy, Wasze 
emocje kształtują atmosferę wspólnego spotkania, nadają 
mu oryginalny smak. Wiemy o tym od zawsze, a w tym roku 
będziemy o tym dyskutować także podczas festiwalowego 
panelu. A przede wszystkim liczymy na spotkanie. Zapra-
szamy zatem do lektury „Gabita”, zapraszamy na nasze nowe 
(i te starsze – także) propozycje. Z nadzieją, że te nasze co-
dzienno- świąteczne spotkania są dla Państwa równie ważne. 
A na marginesie pytanie: czy ktoś wie, kiedy jest Dzień Widza?

Anna Garlicka 
zastępca dyrektora 

Teatru Lalek „Pleciuga” 
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kronika
To już było
14–16 listopada
Odbyła się trzydniowa sesja teatrologiczna 
„Teatr lalek: gdzie jesteśmy, dokąd zmie-
rzamy, jak tam dojść?”, przygotowana 
przez doktor Halinę Waszkiel, adiunkta 
w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zel- 
werowicza w Warszawie, Wydział Sztuki 
Lalkarskiej w Białymstoku. Obrady doty-
czyły obecnej sytuacji, przemian, zagrożeń 
i możliwości teatrów lalkowych; w dysku-
sjach brali udział dyrektorzy teatrów, re-
żyserzy, pracownicy instytucji związanych 
z teatrem, organizatorzy festiwali oraz wy-
kładowcy wyższych uczelni.
Sesji towarzyszyła promocja najnowszych 
publikacji Pleciugi. Obok jubileuszowego, 
czterdziestego numeru „Gabitu” zostały 
zaprezentowane: polsko-angielska książ-
ka „Szósta dekada. Teatr Lalek »Pleciuga« 
2003–2013” i „PROLOG na otwarcie nowej 
siedziby Teatru Lalek »Pleciuga« w Szcze-
cinie”, zawierający „Prolog” Artura Daniela 
Liskowackiego oraz „Słowo o prologach” 
Henryka Izydora Rogackiego.

16 listopada
Premiera spektaklu „Bajki samograjki” 
Jana Brzechwy w reżyserii Anny Augusty-
nowicz. Scenografia – Marek Braun; ko-
stiumy – Wanda Kowalska; muzyka – Jacek 
Wierzchowski; choreografia – Zbigniew 
Szymczyk; multimedia – Wojciech Kapela. 
Występują: Mariola Fajak-Słomińska, Rafał 
Hajdukiewicz, Danuta Kamińska, Dariusz 
Kamiński, Katarzyna Klimek, Mirosław 
Kucharski, Paulina Lenart, Grażyna Nie-
ciecka-Puchalik, Edyta Niewińska-Van der 
Moeren, Maciej Sikorski, Janusz Słomiński, 
Krzysztof Tarasiuk, Zbigniew Wilczyński, 
Przemek Żychowski.
Po spektaklu odbyła się gala jubileuszo-
wa prowadzona przez Martę Łągiewkę 
i Macieja Sikorskiego, na zakończenie zaś 
– uroczysty bankiet.

1 grudnia
Premiera spektaklu „Tymoteusz i mi-
kołajki” Jana Wilkowskiego w reżyserii 
Zbigniewa Niecikowskiego. Scenografia 
– w opracowaniu Zbigniewa Niecikow-
skiego; muzyka: Burakura. Występują: 
Leszek Czyż, Mariola Fajak-Słomińska, 
Rafał Hajdukiewicz, Danuta Kamińska, 
Dariusz Kamiński, Katarzyna Klimek, Mi-
rosław Kucharski, Paulina Lenart, Grażyna 
Nieciecka-Puchalik, Edyta Niewińska-Van 
der Moeren, Maciej Sikorski, Janusz Sło-
miński, Krzysztof Tarasiuk, Zbigniew Wil-
czyński, Przemek Żychowski.

14 grudnia
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 

3 do 6 i od 7 do 12 lat. Aktorka Grażyna 
Wojtczak przeczytała fragmenty książki 
Iana Whybrowa „Księga straszliwej nie-
grzeczności – napisał Wilczuś z wielkiej 
złości”. Następnie dzieci w trakcie zabaw 
plastycznych tworzyły własne mapy przy-
gód.

21 grudnia
Kiermasz rękodzieła dla wszystkich oraz 
przedświąteczne warsztaty: teatralne (dla 
dzieci od 8 lat, prowadzone przez Martę 
Łągiewkę), plastyczne (dla dzieci w wieku 
od 4 do 8 lat) i teatru cieni (dla dzieci od 
8 lat). 

31 grudnia 2013
Teatralny sylwester. Podczas „Północy 
w południe” dzieci obejrzały spektakl Ty-
moteusz i mikołajki” Jana Wilkowskiego 
w reżyserii Zbigniewa Niecikowskie-
go. Wieczorem z kolei dorośli zobaczyli 
obejrzeli „Stworzenia sceniczne” April 
De Angelis w reżyserii Pawła Aignera. Po 
spektaklu wraz z aktorkami pożegnano 
stary rok i powitano nowy przy lampce 
szampana i poczęstunku.

16 stycznia 2014
Ruszyła nowa strona internetowa Pleciugi.

28 stycznia
Setne przedstawienie „Kopciuszka” w re-
żyserii Valdisa Pavlovskisa.

31 stycznia
Wernisaż wystawy „Morskie opowieści 
– wystawa ilustracji inspirowanych ba-
śniami morskimi”, zorganizowanej przez 
Ambasadę Estonii w Warszawie. W czasie 
wernisażu odbyły się też morskie warsztaty 
dla dzieci; następnie dorośli goście zostali 
zaproszeni na spektakl „Stworzenia sce-
niczne” April De Angelis w reżyserii Pawła 
Aignera.
Wystawa była prezentowana w Teatrze La-
lek „Pleciuga” od 31 stycznia do 23 marca.

1 lutego
Animacja poklatkowa – morskie warsz-
taty dla dzieci w wieku od 3 do 6 i od 7 
do 12 lat.

7 i 14 lutego
Z okazji walentynek zaprezentowano spek-
takl „Stworzenia sceniczne” April De An-
gelis w reżyserii Pawła Aignera.

11 lutego
Rozpoczęły się próby spektaklu „Pamięt-
niki Tatusia Muminka” Tove Jansson 
w reżyserii Laury Słabińskiej.

15 lutego
„Pan Maluśkiewicz i teatr cieni” – morskie 
warsztaty dla dzieci.

17–28 lutego
Teatralne ferie zimowe w Pleciudze.
Przez dwa tygodnie młodsze i starsze dzieci 
brały udział w zimowych feriach teatral-
nych, podczas których przygotowały sce-
nografię i oprawę muzyczną przedstawienia 
„Urodziny Pana Kleksa”.

1 marca
Finałowa prezentacja spektaklu „Urodziny 
Pana Kleksa”, przygotowanego podczas zi-
mowych ferii teatralnych.

4 marca
W Teatrze Lalek „Pleciuga” odbyła się kon-
ferencja prasowa, na której przedstawiono 
program XLIX Przeglądu Teatrów Małych 
Form KONTAPUNKT 2014 i czwartej edy-
cji Małego Kontrapunktu. Po konferencji 
rozpoczęto sprzedaż biletów.

15 marca
Kolejne spotkanie z cyklu „Morskich warsz-
tatów” tym razem odbyło się pod znakiem 
zabawy z wyobraźnią i niczym nieskrępo-
waną fantazją.

24 marca
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 
Związek Artystów Scen Polskich w Szcze-
cinie po raz piętnasty przygotował uro-
czyste obchody teatralnego święta. W tym 
roku uroczystość odbyła się w Pleciudze. 
Świętowano jubileusze: pięćdziesięciopię-
ciolecia pracy artystycznej Leszka Czyża 
(Teatr Lalek „Pleciuga”), pięćdziesięcio-
pięciolecia pracy artystycznej Bolesławy 
Fafińskiej(Teatr Współczesny), pięćdzie-
sięciopięciolecia pracy artystycznej Niny 
Grudnik (Teatr Współczesny), czterdzie-
stopięciolecia pracy artystycznej Ber-
narda Zgorzelskiego (Opera na Zamku) 
i czterdziestolecia pracy artystycznej Wie-
sława Łągiewki (Teatr Polski). Po części 
oficjalnej zaprezentowano „Czerwonego 
Kapturka” – fragment spektaklu „Bajki sa-
mograjki” Jana Brzechwy w reżyserii Anny 
Augustynowicz, dokonano też otwarcia 
wystawy „Teatr w satyrze Gacparskiego”. 
Na zakończenie wszystkich gości zapro-
szono na uroczysty bankiet.
W uroczystościach uczestniczyło środowi-
sko artystyczne ze Szczecina i Koszalina, 
przedstawiciele lokalnych władz i mediów 
oraz przyjaciele i sympatycy teatru. Ob-
chody współfinansowane były ze środków 
Miasta Szczecin i Urzędu Marszałkowskie-
go w Szczecinie.

KRONIKA TEATRU LALEK „PLECIUGA”  listopad 2013 – marzec 2014
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Tove Jansson 

przekład: Teresa Chłapowska
adaptacja i reżyseria: Laura Słabińska
teksty piosenek: Laura Słabińska
scenografia: Pavel Hubička
muzyka: Mateusz Czarnowski
obsada: 
Rafał Hajdukiewicz, 
Dariusz Kamiński, 
Grażyna Nieciecka-Puchalik, 
Krzysztof Tarasiuk, 
Zbigniew Wilczyński, 
Przemek Żychowski

 premiera:  4 kwietnia 2014

Pamiętniki 
Tatusia 
Muminka

| Dariusz Kamiński, „Pamiętniki Tatusia Muminka”, reż. Laura Słabińska
fot. Karolina Machowicz
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Tove Marika Jansson była fińską pisarką szwedzkojęzyczną, 
malarką, ilustratorką i rysowniczką komiksową. Nie udało 
jej się zostać, chociaż bardzo o tym marzyła, latarniczką.
Urodziła się 9 sierpnia 1914 roku w Helsinkach. Jako graficz-
ka prasowa Tove Jansson zadebiutowała w 1928 roku – miała 
wtedy niespełna 14 lat. Rok później wydała siedmioodcin-
kowy komiks o dwóch zakochanych larwach („Przygody 
Kropelli i Fabiana”). W wieku 15 lat zdobyła, co prawda 
o wymiarze lokalnym, pierwszą popularność, lecz nie za 
sprawą napisanych książek, a spodni, które sama sobie 
uszyła. Szerokie, na dole ozdobione skórami kota i innych 
zwierząt futerkowych, wzbudzały niemałą sensację wśród 
mieszkańców archipelagu Pellinge, gdzie Tove spędzała wa-
kacje z rodzicami. 
Studiowała malarstwo w Sztokholmie, Helsinkach i Paryżu. 
Pierwszy raz wzięła udział w wystawie w 1933 roku i wte-

dy też wydała pierwszą książkę z własnymi ilustracjami. 
W latach czterdziestych zaczęła pisać i publikować utwory 
w różnych periodykach.
Niestety, druga wojna światowa dotarła także do Finlandii. 
Tove wychodzi z wojny psychicznie poturbowana, miewa 
długie okresy depresji i melancholii. Nie powrócili z frontu 
jej przyjaciele. Bez reszty oddała się pracy. Katastroficzny 
cień jest obecny po trosze we wszystkich książkach Tove 
– od pierwszych „Muminków” poczynając ( „Małe trolle 
i wielka powódź”), poprzez „Kometę nad Doliną Mumin-
ków” i „Opowiadania”, a na książkach dla dorosłych kończąc. 
Wszystkie są oparte na koncepcie odpartego kataklizmu, 
niebezpieczeństwa, przez co happy end zdaje się bardziej 
happy.
Jesienią 1945 roku wyszła drukiem pierwsza część mumin-
kowej sagi: „Małe trolle i duża powódź”. „Muminkowy” 

„To jest wieczór na piosenkę – pomyślał Włóczy-
kij. – Na nową piosenkę, która składać się będzie 
w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej 
tęsknoty, a jej resztę stanowić będzie niewypowie-
dziany zachwyt, że mogę wędrować, że mogę być 
sam i że jest mi ze sobą dobrze”.

Tove Jansson,  Opowiadania z Doliny Muminków

Setna rocznica urodzin Tove Jansson 

To ona stworzyła 
Dolinę Muminków

premiera

| fot. Per Olov Jansson
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sukces Tove osiągnęła tuż po trzydziestce, po latach gorącz-
kowej, mrówczej pracy. 
Pierwowzór Muminka narodził się na ścianie wychodka. Tove 
stworzyła postać Muminka na ścianie wygódki domku letni-
skowego w Pellinge podczas dyskusji ze swoim bratem Perem 
Olovem. Rysunek nadal się tam znajduje, a obok widnieją 
wyryte przez Tove pierwsze słowa pieśni o wolności biskupa 
Thomasa: „Wolność jest tym, co najlepsze”. Imię Muminek po 
raz pierwszy usłyszała we wczesnej młodości, gdy mieszkała 
w Szwecji u ukochanego wujka Einara. Zauważył on, że sio-
strzenica zagląda nocą do szafki z zapasami, dlatego ostrzegł 
ją przed zimnymi trollami Muminkami, które mieszkały za 
kominkiem i mogły wyjść z ukrycia, otrzeć się noskami o nogi 
albo dmuchnąć szabrownikowi w szyję. Jeśli chodzi o ich wy-
gląd – Jannsson zainspirowała się pniakiem w lesie, zasypanym 
tak, że śnieg zwisał z niego jak wielki, zaokrąglony, biały nos.

premiera

| Przemek Żychowski, Grażyna Nieciecka-Puchalik, Rafał Hajdukiewicz, Dariusz Kamiński, 
próba do spektaklu „Pamiętniki Tatusia Muminka” reż. Laura Słabińska
fot. Karolina Machowicz

Po dwóch kolejnych powieściach: „Komecie nad Doliną 
Muminków” (1946) i „W Dolinie Muminków” (1948), pi-
sarka zyskała ogromną popularność, a jej bohaterowie na 
stałe zagościli w domach i sercach czytelników. Za przyczyną 
napisanych przez Tove książek i na fali ogromnej popular-
ności Muminków powstało coś na kształt przedsiębiorstwa 
Muminków. 
Oprócz cyklu o Muminkach Jansson jest także autorką ksią-
żek dla dorosłego odbiorcy. Zmarła 27 czerwca 2001 roku 
w tym samym mieście, w którym się urodziła – w Helsinkach.
Tove Jansson stworzyła Dolinę Muminków – szczęśliwą 
krainę, o której marzyła podczas wojennych nalotów – pełną 
ciepła, przyjaźni i koloru. Wymarzyła sobie cudowny świat, 
do niego weszła i w nim się spełniła. Dzięki niej i my mo-
żemy do tego świata czasami zaglądać.

vj
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„Pamiętnik Tatusia Muminka” i niebagatelni muzycy.
Do „Pamiętników...” zatrudniliśmy pięciu wspaniałych in-
strumentalistów, pod kierownictwem Mateusza Czarnow-
skiego, który skomponował wszystkie aranżacje. Szerokie, 
szantowe, w nieco irlandzkim charakterze. Mamy też to 
szczęście, że teatr dał naszym muzykom możliwość wykona-
nia wszystkich utworów na żywo, na pierwszych kilku spek-
taklach (Mateusz jest też w zespole – gra na akordeonie). 
Myślę więc, że warto będzie przyjść na premierę! Muzyka 
na żywo zawsze dostarcza dodatkowych przeżyć. 

Ja absolutnie 
z „tych”

Z Laurą Słabińską, reżyserką spektaklu 
„Pamiętniki Tatusia Muminka”, 
rozmawia Violina Janiszewska (via Internet)

A gdyby nie było muzyki, to co mogłoby ją zastąpić?
Nie wyobrażam sobie spektaklu bez muzyki, chyba za bar-
dzo ją kocham. I za bardzo kocham teatr. 

A skąd w pracy nad Muminkami Hubićka? 
Z Pragi :) Pavel jest, bez dwóch zdań, w ścisłej czołów-
ce najlepszych scenografów, jakich znam. Mieliśmy już 
okazję razem pracować, jednak w nieco innym układzie. 
Odkąd go znam (a to już dobrych parę lat), chciałam zrobić 
spektakl z jego scenografią, i wreszcie znalazła się ku temu 
okazja. Poza tym bardzo mi zależało, żeby scenografia do 
„Pamiętników...” różniła się od tych słodkich, cukierko-
wych, które widziałam do tej pory w realizacjach innych 
części „Muminków”. Nie mówię, że tamte są złe czy nie-
poprawne, jednak nie jest to mój styl. Więc do tego, żeby 
nieco „odcukrzyć” Muminki, Hubicka zdawał się idealny. 
Nie pomyliłam się. Mamy podobne myślenie o teatrze, 
o plastyce na scenie, i w ogóle podobne poczucie humoru. 
Humor jest najważniejszy.

To jeszcze o piosenkach. Jak powstają... Do muzyki czy 
najpierw tekst? 
To zależy, o które „moje” piosenki pytasz. W zespole było 
bardzo różnie, ale zazwyczaj najpierw powstawała mu-
zyka, która wywoływała swoim nastrojem temat tekstu. 
W przypadku piosenek do „Muminków” to teksty powsta-
wały najpierw, bo piosenki miały być swego rodzaju zmia-
nami akcji, łącznikami lub komentarzami. Potem dopiero 
Mateusz napisał do nich aranżacje. 

Czy wiesz, że są dzieci, które boją się tej bajki, boją się 
Buki... Czyli z Muminkami ostrożnie. Jakie będą twoje 
Muminki? Straaaaszne?
Pierwszy raz słyszę, że dzieci boją się Muminków! Do tej 
pory, za każdym razem, kiedy mówiłam komuś, że pracu-
jemy w Pleciudze nad Muminkami, słyszałam: „ale super! 
Muminki to była moja ukochana bajka w dzieciństwie!”; 
„Muminki! Moja córka je uwielbia!”; „To cudownie, że bę-
dzie spektakl, mój synek zamęcza mnie, żebym mu czytał 
Muminki, nic, tylko Muminki” etc, etc. 
Szczerze mówiąc, nawet się trochę dziwiłam, że dzieci tak 

| fot. Karolina Machowicz 
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przepadają za tą, bądź co bądź, nostalgiczną i wręcz filozo-
ficzną książką. Wybrałam „Pamiętniki...”, bo na tle innych 
części wyróżniają się niezwykłą dynamiką. Ciągle coś się 
dzieje, ciągle są zmiany, nowe postacie itd. Pisząc adaptację, 
musiałam z kilku ciekawych scen zrezygnować, bo gdyby 
wykorzystać wszystko, przedstawienie trwałoby pewnie 
jakieś cztery godziny! 
Nasz spektakl na pewno nie będzie straszny, na to nie licz 
:) Buka oczywiście wystąpi, uprzedzam twoje pytanie (bo 
w zasadzie każdy, kto dowiedział się, że reżyseruję „Mumin-
ki”, od razu pytał: „a będzie Buka?”). Jednak teatr lalek ma 
to do siebie, że wszystko można pokazać na wiele sposobów. 
Nie sądzę, żeby dzieci bały się naszej Buki, jak na przykład 
boją się tej Buki z popularnej kreskówki o Muminkach. 

Buka to ten stwór (no bo co to jest?), który poszuku-
je miłości. Idzie w stronę domowego ciepła i światła... 
A w którą stronę ty idziesz? No i czy spotkałaś na swojej 
drodze Bukę, pod której stopami zamarza świat?
Gdybym zobaczyła tunel, to na pewno nie szłabym w stro-
nę światła! A tak poważnie... to mnie też przyciąga miłość 
i domowe ciepło. Przy całym artystycznym szaleństwie (w stu 
procentach przyjemnym i pociągającym!), wyjazdach, miesz-
kaniu w hotelach, najbardziej lubię jednak wracać do domu. 
Wiesz, wieczory w ciepłych kapciach, przy gorącej herbacie. 
A takich Buk, które mrożą świat, jest na pewno wiele. Pójdź 
na przykład coś załatwić w jakimś urzędzie... w co drugim 
okienku siedzi Buka! :)

Która z postaci stworzonych przez Tove Jansson jest ci 
najbliższa?
Bardzo podobają mi się wszystkie gadatliwe i nieznośne 
Mimble. Jeśli się z którąś z postaci Tove Jansson utożsa-
miam, to z wredną i złośliwą Małą Mi. W naszym spekta-
klu ona dopiero się urodzi, więc nie będzie miała jeszcze 
pola do popisu, za to widzowie dowiedzą się, kim byli jej 
mama i tata...

Lauro, co jeszcze ciekawego robisz w życiu, albo niecie-
kawego? Fryzjerstwo, zespół muzyczny?
W tej materii mało się zmieniło od ostatniej naszej rozmo-
wy, nadal stylizuję fryzury, robię peruki, zajmuję się takim 
czymś, co w świecie fryzjerskim nazywa się „fantasy hair”. 
Takiego mam fioła na punkcie tych włosów, że już chyba 
nigdy nie przestanę się nimi zajmować. 
A zespół... cóż, odkąd przeprowadziłam się do Szczecina, 
bardzo trudno mi pracować z zespołem w Białymstoku. 
Bardzo rzadko tam bywam, więc nie ma mowy o próbach 
czy wymyślaniu nowego materiału. Ostatni koncert zagra-

liśmy w lutym zeszłego roku... Bardzo mi tego brakuje. Ale 
ja jeszcze coś wymyślę, zobaczysz. 

Lauro, siadasz sobie czasami sama na widowni i wpatrujesz 
w scenę, czy ty nie z tych?
Ja absolutnie „z tych” :)

Kiedy przychodzą ci pomysły do głowy dotyczące spektakli?
Bardzo trudne pytanie. Czasami właśnie na widowni, kiedy 
wpatruję się w pustą scenę. Ktoś mądry powiedział mi kie-
dyś, że na spektakl nie można mieć pomysłu, można mieć 
tylko rozwiązania. Jednak nie wiem, czy do końca tak jest. 
Czasem po prostu idziesz sobie ulicą i nagle widzisz plakat 
z żaglowcem, i świeci ci nad głową taka lampka: „O! zrobiłoby 
się spektakl z szantami...” 

Masz idoli, wszystko jedno w jakiej dziedzinie?
Pewnie ci to już mówiłam, bo mówię to każdemu, moim 
teatralnym idolem jest Paweł Aigner. Jestem zakochana 
w jego twórczości bez pamięci. A poza teatrem... moim naj-
większym autorytetem jest mój Tata. Nikt, kogo znam, nie 
umie poradzić sobie w trudnych sytuacjach tak jak On. To 
bardzo mądry facet, ludzie powinni się od niego uczyć. 

Czy odczuwasz czasem strach przed pracą nad nowym 
spektaklem? Czy obawiasz się pustki, w sensie twórczym, 
czy nigdy nie masz obaw? Tylko zawsze wiesz, wchodzisz 
i masz gotowe pomysły?
Byłabym naprawdę głupia, gdybym nie miała obaw. Zawsze 
się obawiam. Do samego końca się obawiam. Jednak za 
każdym razem znajdują się ludzie i sytuacje, które te obawy 
rozwiewają. 

O czym marzysz?
Bardzo się cieszę, że pytasz o marzenia, bo jak dowiesz się ze 
spektaklu, „marzenia i plany nas ciągną ku górze, marzenia 
i plany w swej mamy naturze”. „Pamiętniki...” to spektakl 
właśnie o marzeniach. Główny bohater ciągle marzy. „Każdy 
w życiu ma jakieś marzenie, czegoś pragnie, o czymś myśli...” 
– cytując klasyka. Ja mam niewiele, bo ogólnie jestem bardzo 
szczęśliwym człowiekiem. Mam chyba tylko zachcianki, bo 
większość moich marzeń już się spełniła.
Podczas naszej ostatniej rozmowy też mnie spytałaś o ma-
rzenia, o ile pamiętam, powiedziałam wtedy, że chciałabym 
coś jeszcze zrobić w Pleciudze. Spełniło się. Chyba to ty 
masz tę moc! Więc muszę uważać, co teraz powiem, bo też 
na pewno się spełni! Ostatnio wymyśliła mi się wycieczka 
do Rzymu, więc jeśli masz nadal tę siłę, żeby ją załatwić, to 
chętnie skorzystam :)
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Artur D. Liskowacki

„Bajki samograjki” nie są już dziś, wbrew tytułowi, samo-
grajem. Dzieci wychowane na telewizji, Internecie i grach 
komputerowych mają do ich bohaterów spory, kulturowy 
dystans... ale wrażliwość niezmienną i ponadczasową. Jeśli 
więc potrafi się do nich dotrzeć, oczaruje ich i bajkowa 
klasyka. 
Jak to się udało Annie Augustynowicz? Trudno orzec 
jednoznacznie, choć przedstawienie zrobiła efektowne 
i błyskotliwie teatralne. 
Nie pierwsza to realizacja Augustynowicz w Teatrze 
Lalek „Pleciuga” – wystawiała tu już, na Scenie dla Do-
rosłych, „Co się dzieje z modlitwami niegrzecznych 
dzieci?” Anety Wróbel oraz „Imię” Iona Fossego, ma 
też w dorobku baśniową klasykę, czyli „Królową śnie-
gu”. Ale „Bajki” Brzechwy to jej pierwsza inscenizacja 
adresowana – przynajmniej z założenia – do dziecię-
cego, małego widza. Cieszy więc, że nie „zniżyła się” 
do niego, wykorzystując sprawdzone chwyty teatru 
dla dzieci, lecz potraktowała go serio, wykorzystując 
w spektaklu najlepsze cechy swojej sztuki: zespołowość, 
precyzję, rytm i sceniczny słuch na tekst. Znając zresz-
tą teatr Augustynowicz, nie można się temu dziwić; jej 
konsekwencja twórcza i wynikła stąd wierność wobec 
własnej stylistyki sprawiają, że teatr to rozpoznawalny 
i w najlepszym tego słowa znaczeniu autorski. Bez względu 
na to, czy reżyseruje komedię, klasykę, dramat współcze-
sny, czy – właśnie – spektakl dla dzieci. 
Mówiąc nieco żartem: jeśli na pustawej scenie dominuje 
czerń z nutą czerwieni, zaś aktorzy poruszają się i mówią 
zgodnie z jakąś widoczną zasadą, możemy mieć pewność, 
że to dzieło Anny Augustynowicz. 
A tak właśnie – by pozostać przy cechach zewnętrznych 
inscenizacji – wyglądają szczecińskie „Bajki samograjki”. 
Można by rzec: Augustynowicz w pigułce. 
Cechą jej teatru jest też wyczucie formy i umiejętność za-
chowania dystansu wobec niej – co widać choćby w jej 
realizacjach klasyki. „Bajki” są tego przykładem. Co ważne, 

Augustynowicz nie tylko bawi się Brzechwą – i swoim te-
atrem – lecz także zaprasza do tej zabawy widzów, czyniąc 
z zabawy właśnie – zabawy dziecięcej z jej zespołowością 
oraz umownością, rytmem i regułami – motor napędowy 
spektaklu. Dzięki temu „Bajki” są, by tak rzec, sceniczną 
wersją podwórkowej wyliczanki i domowego teatrzyku, 
jaki urządzają sobie dzieci. 
Augustynowicz czytająca Brzechwę wyszła więc od melodii 
wpisanej w tekst. A wiadomo, że Brzechwa, ten „dzieciom”, 
to melodia o mocnym, wyrazistym rytmie, naznaczona 
przy tym językową grą, co czyni z jego wierszy przekaz 
intensywny, a zarazem skłaniający do żartu, zabawy właśnie 
(skądinąd podobnie, jak dzieje się to w rapie czy hip-hopie, 
z których Augustynowicz chętnie korzysta, czytając na 
nowo i komediowo klasykę, np. „Zemstę”). Nic dziwnego, 
że i tu odwołała się do tej estetyki, współtworząc z Jackiem 
Wierzchowskim (pulsująca dyskretnie i wciągająca w swój 
świat muzyka) oraz Zbigniewem Szymczykiem (transowa 
i dowcipna choreografia) widowisko utrzymane w „mło-
dych” klimatach, ale i sympatycznie mrugające do widza. 
Widać to i słychać zwłaszcza w części o Czerwonym Kap-
turku (Paulina Lenart), który gra na gitarze (czy raczej 
podaje linię melodii), gdy Wilk w czerwonych rękawicz-
kach i „kultowych” okularach tejże barwy (Maciej Sikorski) 
melorecytuje przetworzonym elektronicznie głosem niby 
lider metalowej, satanistycznej kapeli. 
Muzyczność „Bajek” nie zasadza się jednak wyłącznie na 
muzyce jako takiej; rzec nawet można, że jest ona tylko 
dopełnieniem wewnętrznej muzyki zapisanej w słowach. 
Augustynowicz nadaje nimi całości mocne ramy – rozpo-
czyna i zamyka spektakl wierszem „Na straganie”. Dyna-
miczna i precyzyjna choreografia z użyciem języka migo-
wego, potraktowanego zresztą dość umownie, i recytowany 
rytmicznie przez cały zespół wiersz – tworzą przestrzeń, 
właściwy krąg zabawy. 
Pierwsza z odegranych w nim bajek, o Kopciuszku, choć 
też ujęta w karby zespołowej narracji, ma w sobie ton po-
ezji i przewrotnie traktuje klasyczną historię o ubogiej 
dziewczynce wychowywanej przez złą macochę. O ile bo-

Brzechwa
czarno-czerwony
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wiem macocha (Grażyna Nieciecka-Puchalik) i jej córki 
(Katarzyna Klimek i Edyta Niewińska-Van der Moeren) – 
jak i inne postacie bajki – są tu ożywionymi marionetkami, 
recytującymi swój tekst mechanicznie, o tyle Kopciuszka 
(Paulina Lenart), mówiącego z uczuciem, słyszymy z offu. 
Milcząca postać ma za to alter ego w prostej, pozbawio-
nej rysów marionetce, którą w padającej na nią smudze 
światła animuje Zbigniew Wilczyński. Ładny to, efektowny 
pomysł, i ciekawy znak interpretacyjny. Podkreślający li-
ryczną umowność tej smutnej w istocie opowieści. 
W części drugiej, o Kapturku, spektakl jawniej bawi się 
konwencją. Narracja nabiera dynamiki – między inny-
mi dzięki ruchomym projekcjom drugiego planu (Marek 
Braun), w których fantastyczny, groźny las staje się lasem 
wielkopłytowych osiedli – a historia zyskuje – żartobliwie, 

acz ostrożnie potraktowany – podtekst społeczny, stając 
się narracją o dziecku i pedofilu, który dybie na ofiarę 
w internetowej sieci. 
W sumie „Bajki samograjki” to znakomita robota i pyszna 
zabawa teatralna, ale rodzi też wątpliwości. Czy dziecięcy 
widz przyjmie zaproszenie do tej zabawy? Czy narzucenie 
całości monotonnego, jakby nie było, a i nieco nużącego 
z czasem rytmu, nie osłabia koncentracji odbiorcy, i to 
w każdym wieku? Czy nie należało może raczej poprzestać 
na jednej z bajek i rozluźnić nieco ciasny gorset jej formy? 
Jakakolwiek byłaby odpowiedź na te pytania, „Bajki sa-
mograjki” należy uznać za sukces i efektowny akcent ju-
bileuszu sześćdziesięciolecia Pleciugi. Wypada się tylko 
cieszyć, że Pleciuga i ceniona reżyserka kontynuują ciekawą 
i wartościową współpracę.

Nr 1 (41) 2014

| „Bajki samograjki”, reż. Anna Augustynowicz, scena zbiorowa
na pierwszym planie Maciej Sikorski w roli wilka
fot. Karolina Machowicz
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Karol Suszczyński

Premiery „Bajek samograjek” Jana Brzechwy w reżyserii 
Anny Augustynowicz w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szcze-
cinie wyczekiwano z dużym zainteresowaniem. Ciekawość 
wynikała nie tylko z faktu, że Augustynowicz, jako reży-
serka dramatyczna, ma znakomite doświadczenie w pracy 
w teatrze lalkowym, lecz także z racji tego, że premiera 
spektaklu miała być uhonorowaniem jubileuszu sześćdzie-
sięciolecia istnienia teatru. 
Od samego początku przedstawienia w oczy rzucał się 
minimalizm w scenografii Marka Brauna – pusta, otwar-
ta przestrzeń dużej sceny Pleciugi z wyraźnie głębokimi, 
ciemnymi kulisami, zderzała się z białą podłogą i potężnym, 
jednolitym, także wyściełanym na biało, podestem. Z tej 
z pozoru obcej bajkowym wierszom Brzechwy przestrze-

ni, z zamieszania niemal ulicznego, anonimowego tłumu 
(wszyscy aktorzy ubrani są na czarno i wpół elegancko, 
jak ludzie spieszący do pracy w korporacjach – kostiumy 
Wanda Kowalska) wyłania się czternastoosobowy zespół, 
który równo i rytmicznie zaczyna recytować wiersz „Na 
straganie”. Aktorzy wykonują przy tym specyficzny, ale 
szybko rozpoznawalny zestaw gestów i ruchów – jest to 
interpretacja równocześnie w języku migowym. Przetrans-
ponowanie wiersza na język głuchoniemych doprowadziło 
rzecz jasna do pewnych uproszczeń w definiowaniu zna-
ku, co wzbudziło w publiczności niepotrzebną radość, ale 
zbiorowa kreacja, która tworzy się w trakcie tego krótkiego 
utworu, przemienia się w fundament, na którym Augusty-
nowicz opiera całe przedstawienie. 
Zamysł inscenizacyjny dąży bowiem do całkowitego pod-
porządkowania aktorów na nowo odkrytemu i ukazanemu 

Wiecznie
żywe bajki

| „Bajki samograjki”, reż. Anna Augustynowicz, scena zbiorowa
fot. Karolina Machowicz
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rytmowi wierszy. Z wprowadzonej konwencji rodzi się po-
tężny, żywy organizm, który przypomina w zamyśle tak 
bliską teatrowi lalek szopkę mechaniczną czy niedawne, 
pierwsze próby teatru robotycznego. Jest to mechanizm 
teatralny, swoiste perpetuum mobile, uruchomione tek-
stami wierszy i rymowanych bajek Jana Brzechwy, wsparte 
momentami grafiką i multimediami (Wojciech Kapela). To 
genialna kreacja zbiorowa artystów szczecińskiej Pleciugi. 
Nie wyobrażam sobie, by aktorzy któregokolwiek teatru 
dramatycznego tak bezgranicznie zaufali i oddali się (uzu-
pełnionej tu dodatkowo licznymi elementami choreografii 
– Zbigniew Szymczyk) koncepcji reżyserskiej spektaklu. To 
może się zdarzyć tylko w teatrze lalkowym. 
Dialog z romantycznym traktatem Kleista i modernistyczną 
teorią nadmarionety Craiga jest oczywisty – cały spektakl 
to próba odwrócenia dominacji klasycznych aktorskich 
zachowań i gry scenicznej, próba pewnego uprzedmio-
towienia aktora, a równocześnie wyraźnego ukazania, że 
ponad grającymi istnieje wyższa siła sprawcza (tak jak po-
nad lalką jest jej animator), choć nie chodzi tu konkretnie 
o wolę reżysera. Augustynowicz nie na tym buduje formę 
spektaklu. Interpretacja tekstów Brzechwy i poszukiwania 
reżyserskie poszły w stronę odczytania na nowo drzemią-
cych w utworach rytmów, dźwięków oraz melodyczności 
i powtórzeń poszczególnych fraz wierszy – to w nich należy 
doszukiwać się siły. 
Obok wymienionego na wstępie wiersza „Na straganie”, 
który stanowi swoistą klamrę spektaklu (utwór jest powtó-
rzony na końcu, ale już jako zabawa z widzami – reżyserka 
wciąga ich w spektakl cytowaniem na ekranie tekstu, przez 
co publiczność zaczyna go deklamować zamiast aktorów), 
Augustynowicz skupiła uwagę jedynie na dwóch rymo-
wanych bajkach: „Kopciuszku” i „Czerwonym Kapturku”, 
dodając jako epilog mówiony na oklaskach wierszyk „Ent- 
liczek-pentliczek”. Dzięki tak hermetycznemu wyborowi 
spektakl jest bardzo dynamiczny, a jego niezwykle intry-
gująca forma nie męczy. 
Od początku, do samego końca, zachwyca nie tylko zbio-
rowa gra aktorska, lecz także radość i nieprawdopodobna 
lekkość, z jaką artyści tworzą całe przedstawienie. Śmiało 
można nawet powiedzieć, że wszyscy doskonale się bawią 
i tekstami Brzechwy, i narzuconą mechaniczno-marionet-
kową stylistyką, i choreografią, i pojedynczymi etiudami. 
Choć z tej zbiorowości, z tego jednego organizmu, na plan 
pierwszy (niezależnie od wyznaczonych zadań) wysuwa się 
trójka młodych aktorów: Paulina Lenart, Rafał Hajdukie-
wicz i (najmłodszy w zespole) Maciej Sikorski. 
Paulina Lenart, która jest niezwykle sprawna ruchowo 
w scenach zbiorowych, przyciąga wzrok zwłaszcza w hip- 
hopowej interpretacji „Czerwonego Kapturka” – tu warto 
podkreślić świetną muzykę Jacka Wierzchowskiego, wyko-
nywaną na żywo przez zespół aktorski (to kolejny element 
genialnej układanki). W roli tytułowej aktorka gra na ba-

sie (co już samo w sobie budzi zachwyt i doprowadza do 
komicznego efektu, bo gitara, przy filigranowej sylwetce 
aktorki, wydaje się groteskowo dominować) i śpiewa trochę 
zblazowanym, rozerotyzowanym i znudzonym głosem par-
tię Kapturka. W parze z nią jest Rafał Hajdukiewicz, który 
gra po części rolę Narratora, po części wykonuje partie 
Kapturka, a wszystko ubarwia nieprawdopodobna ilość 
mikroetiud, wzbudzających śmiech i oklaski publiczności. 
Obok nich rolę Wilka gra wspomniany Maciej Sikorski. 
Wywołanie jego postaci w bajce i chwila przejścia przez 
scenę do mikrofonu powoduje natychmiastowy aplauz 
i zapewne zostanie w pamięci wszystkich widzów, jak nie-
zapomniany moment obrotu na krześle Anety Harasimczuk 
w „Merlinie Czarodzieju” w warszawskiej Lalce, lata temu. 
Anna Augustynowicz zrobiła spektakl nie tylko dla dzieci. 
Narzucona konwencja gry aktorskiej i bardzo wyraźne na-
wiązanie do problemów współczesnego świata (co świadczy 
o ponadczasowości tych bajek) to doskonała propozycja dla 
młodzieży i widzów dorosłych. Nie ma w tym spektaklu ani 
kropli infantylizmu kojarzonego z dosłowną inscenizacją 
wierszy Jana Brzechwy. Jest czego gratulować i jest czego 
zazdrościć, bo takich spektakli jest naprawdę niewiele. To 
wspaniały prezent, jaki Teatr Lalek „Pleciuga” mógł so-
bie sam zaserwować w ramach obchodzonego jubileuszu.

Teatr dla Was, 21.11.2013
www.teatrdlawas.pl

| „Bajki samograjki”, reż. Anna Augustynowicz, scena zbiorowa
fot. Karolina Machowicz
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Jan Wilkowski

reżyseria: Zbigniew Niecikowski

scenografia: w opracowaniu Zbigniewa Niecikowskiego

muzyka: Burakura

obsada:
Leszek Czyż
Mariola Fajak-Słomińska
Rafał Hajdukiewicz
Danuta Kamińska
Dariusz Kamiński
Katarzyna Klimek 
Mirosław Kucharski 
Paulina Lenart
Grażyna Nieciecka-Puchalik
Maciej Sikora
Janusz Słomiński 
Krzysztof Tarasiuk
Edyta Niewińska-Van der Moeren
Zbigniew Wilczyński
Przemek Żychowski

premiera: 1 grudnia 2013

| Leszek Czyż, „Tymoteusz i mikołajki”, reż. Zbigniew Niecikowski 
fot. Karolina Machowicz
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Mówi się o nim jako o legendzie sztuki teatralnej i „wielkim 
magu teatru”... To postać niezwykła w historii polskiego 
teatru lalek – aktor, reżyser, dyrektor teatru, dramaturg, 
twórca programów telewizyjnych dla dzieci oraz autor sztuk 
dla najmłodszych. Był nauczycielem wielu pokoleń lalkarzy.
Jan Wilkowski – jeden z założycieli i wieloletni rektor bia-
łostockiego Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Warszawie (dziś Akademia Teatralna) 
urodził się w 1921 roku w Warszawie. Był żołnierzem AK. 
Ukończył Stołeczną Państwową Szkołę Dramatyczną Te-
atru Lalek. Po wojnie jako aktor pracował w warszawskim 
teatrze lalek Niebieskie Migdały. W 1950 roku upaństwo-
wione Niebieskie Migdały otrzymały nazwę: Państwowy 
Teatr „Lalka”, który Wilkowski prowadził przez kolejne 
dwadzieścia lat wraz z inną legendą polskiego lalkarstwa – 
Adamem Kilianem. Obaj uczynili z Lalki scenę ekspery-
mentalną, teatr formy i wyobraźni plastycznej. Skonfron-
towali na scenie lalkę i aktora.
– Dziecko jest istotą rozumną. Styka się ze wszystkim złem 
i dobrem świata nie dopiero po przekroczeniu określo-
nej przez pedagogów granicy wieku, ale zawsze, stale, od 
pierwszego momentu budzenia się świadomości – twierdził 
Wilkowski. 
Współpracował z TVP oraz teatrami lalkowymi w Polsce 
i za granicą. W latach 1975–1981 kierował białostockim 
Wydziałem Lalkarskim PWST, pełnił m.in. funkcję prze-
wodniczącego Zarządu Sekcji Teatrów Lalek SPATiF ZASP. 
Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów 
za twórczość dla dzieci i młodzieży oraz nagrodę ministra 
kultury. Reżyserował spektakle w teatrach i w telewizji. 
Uprawiał publicystykę teatralną dla dzieci, był współtwórcą 
dziecięcych widowisk lalkowych. Zmarł po długotrwałej 
chorobie w wieku 76 lat – 28 grudnia 1997 roku. Dzisiaj 
Jan Wilkowski jest patronem teatru szkolnego białostockiej 
Akademii Teatralnej.

Dziecko jest 
istotą rozumną

Jan Wilkowski

| Jan Wilkowski podczas pracy ze studentami Akademii Teatralnej 
Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
fot. archiwum

| Maciej Sikora i Rafał Hajdukiewicz, „Tymoteusz i mikołajki”, 
reż. Zbigniew Niecikowski
fot. Karolina Machowicz
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Czy jest coś szczególnego w spektaklach nawiązujacych 
do świąt, do tradycji?
Niejednokrotnie zdarza sie, że spektakle okolicznościowe 
są pierwszym kontaktem dziecka z teatrem. Przywiązujemy 
do takich produkcji dużą wagę. Odwiedza nas najmłod-
sza widownia. Dzieci spotykają się tu nie tylko z aktorami, 
lecz także z dużą grupą rówieśników, na dużej widowni. To 
ma znaczenie. W przedstawieniach o tematyce bożonaro-
dzeniowej zawsze jest Mikołaj, ale jest też diabeł, anioł. 
Wszystko jest przygotowane tak, by w teatrze było czuć 
świąteczny klimat. 

To jednak duża 
odpowiedzialność
Rozmowa ze Zbigniewem Niecikowskim, 
reżyserem spektaklu „Tymoteusz 
i mikołajki” Jana Wilkowskiego

Jak dzieci reagują na tak namacalną bliskość tak nie-
zwykłych postaci? 
Jeżeli chodzi o spektakl „Tymoteusz...”, dzieci reagowały 
przede wszystkim na bardzo silny czerwony kolor, któ-
ry dominował w tym spektaklu na scenie. Każdy bohater 
przedstawienia chciał przecież zostać Świętym Mikoła-
jem, każdy przebierał się w czerwony, charakterystyczny 
kostium. Widziałem nie tylko zachwyt dzieci, lecz także 
zachwyt dorosłych. 

Teatr bierze czynny udział w budowaniu magii świąt?
Myślę, że jest nawet taka potrzeba widzów, by w tym okresie 
iść do teatru, by spotkać prawdziwego Świętego Mikołaja. 
Inaczej odbieramy tę samą bajkę, gdy widzimy ją w teatrze, 
a inaczej, kiedy widzimy w kinie czy telewizji. Tu są zupeł-
nie inne relacje, zupełnie inna energia. To jest magia teatru. 

Zwłaszcza dla tych, którzy w Mikołaja głęboko wierzą...
Myślę, że wszystkie dzieci wierzą w Mikołaja, a już na pew-
no te, które przychodzą w tym czasie do teatru. A jeśli nie 
wierzą, to przyjdą tu i uwierzą. Mamy podpisane umowy 
z najlepszymi świętymi. To duża odpowiedziałność nie 
tylko za Mikołaja, lecz także za teatr, za widza i wszystko 
to, co się dzieje na scenie. Dziecko to widz prawdomówny, 
prawdziwy, reaguje spontanicznie i wydaje recenzję na-
tychmiast. Taki spektakl to – jak zawsze – spore wyzwanie.

Violina Janiszewska

| Dariusz Kamiński, „Tymoteusz i mikołajki”, reż. Zbigniew Niecikowski
fot. Karolina Machowicz
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Lalkarstwo jest tym dla teatru, czym dla literatury jest poezja
Gabriel Hermand-Priquet, lalkarz

Od słów orędzia Bretta Baileya, reżysera, dramatopisarza i sce-
nografa, rozpoczęła się uroczystość w Teatrze Lalek „Pleciuga”. 
To święto aktorów, ludzi teatru, tego roku miało szczególny 
charakter w Szczecinie z racji jubileuszy, jakie obchodzili ak-
torzy – znani, niezapomniani i nadal obecni na wielu scenach. 
Jubileusz 55-lecia pracy artystycznej świętowali Bolesława 
Fafińska, Nina Grudnik i Leszek Czyż. Natomiast 45-lecie 
i 40-lecie pracy artystycznej obchodzili Bernard Zgorzelski 
i Wiesław Łągiewka. 
Każdy z jubilatów to osoba wyjątkowa. Leszek Czyż doceniany 
przez przyjaciół za życzliwość i koleżeńskość. Bolesława Fafiń-
ska – za ogrom energii i niezwykłą charyzmę. Nina Grudnik 
– koleżanka, dzięki której Beata Zygarlicka, aktorka Teatru 
Współczesnego, rozwinęła wiele niebanalnych umiejętności, 
o czym opowiadała na scenie w Pleciudze. Bernard Zgorzel-
ski to nie tylko aktor, lecz także pedagog, który wykształcił 
wielu młodych ludzi. Wiesław Łągiewka – artysta, któremu 
nieustannie chce się grać, chce się śpiewać i tworzyć, o czym 
opowiadała jego córka, aktorka Pleciugi Marta Łągiewka.
Wyjątkowa uroczystość zakończyła się wyjątkowym spek-
taklem –fragmentem „Bajek samograjek” w reżyserii Anny 
Augustynowicz i wykonaniu aktorów Pleciugi. Po spekta-
klu goście obejrzeli wystawę „Teatr w satyrze Gacparskiego”, 
zmarłego w 2013 roku szczecińskiego grafika, rysownika ka-
rykaturzysty. Dzięki swoim pracom – plakatom, projektom 
scenografii – Arek na zawsze pozostanie człowiekiem teatru. 

vj

Orędzie Międzynarodowego Instytutu Teatralnego na Międzyna-
rodowy Dzień Teatru
27 marca 2014

Gdziekolwiek na Ziemi mieszkają ludzie, rodzi się tam niepowtarzalny 
Duch Teatru.
Pod drzewami w małych wioskach a także na nowoczesnych scenach 
światowych metropolii; 
w szkolnych korytarzach, na polach i w świątyniach;
w slumsach i na miejskich placach, w domach kultury i piwnicach 
biedaków,
ludzie zbliżają się do siebie, by współuczestniczyć w efemerycznych 
światach teatralnych, które 
tworzą, by wyrazić swą ludzką złożoność, różnorodność, słabość, 
w żywym ciele, w oddechu, w głosie.
Spotykamy się, by szlochać i by pamiętać;
by śmiać się i rozmyślać;
by uczyć się, by zaświadczać, by marzyć.
Spotykamy się, by zamyślić się nad zręcznością techniki i by ucieleśnić 
bogów.
Aby wspólnym westchnieniem zachwycić się pięknem, połączyć współ-
czuciem, czy przerazić 
złem.
Przychodzimy po energię i siłę.
By uczcić bogactwo naszych kultur i wymazać granice, które nas dzielą.
Gdziekolwiek na Ziemi mieszkają ludzie, rodzi się tam niepowtarzalny 
Duch Teatru.
Zrodzony ze wspólnoty, przebiera się w przeróżne maski i kostiumy 
naszych tradycji.
Zaprzęga nasze języki, rytmy i gesty, by oczyścić przestrzeń pośród nas.
I my, artyści obcujący z tym pradawnym Duchem, czujemy się zobo-
wiązani przekazywać go 
poprzez nasze serca, nasze umysły i nasze ciała, by ukazywać nasze 
realia w ich codzienności i 
tajemnicy.
Jednakże dziś – 
gdy miliony ludzi walczą o przetrwanie, cierpiąc pod władzą reżimów 
lub drapieżnego kapitalizmu,
uciekając przed wojną, czy ubóstwem;
dziś, w świecie, w którym nasza prywatność jest naruszana przez 
tajne służby, a nasze słowa są 
cenzurowane przez wścibskie władze;
gdy lasy są unicestwiane, gatunki skazywane na wyginięcie, a oceany 
– zatruwane,
– co winniśmy przekazywać?
W świecie nierównych sił, gdzie hegemoniczne rozkazy próbują nas 
przekonać, że jedna 
narodowość, jedna rasa, jedna płeć, jedna orientacja seksualna, jedna 
religia, jedna ideologia, czy 
jeden szablon kulturowy jest ponad innymi – czy w takim świecie 
naprawdę da się bronić wolności 
sztuki od porządków społecznych?
Czy my, artyści scen, przystajemy na zdezynfekowane żądania rynku, 
czy też korzystamy z naszej władzy, by oczyszczać serca i umysły, 
gromadzić ludzi wokół nas, 
inspirować, oczarowywać i komunikować, 
aby stwarzać świat z nadziei i szczerego współdziałania?

Brett Bailey
z angielskiego przełożył Paweł Paszta

21 marca – Światowy Dzień Lalkarza
27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru

| Bolesława Fafińska, Nina Grudnik, Leszek Czyż, Bernard Zgorzelski, Wiesław Łągiewka 
fot. V. Janiszewska
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Pleciuga przygotowała atrakcje dla wszystkich widzów w ca-
łym mieście. W ramach projektu „Teatr i miasto: przestrzeń 
świętowania / przestrzeń codzienności”, połączonego z ob-
chodami jubileuszowymi, odbyły się: konkurs na plakat do 
spektaklu „Bajki samograjki” oraz konkurs „Teatroblog – mój 
blog teatralny”, cykl warsztatów dla dzieci w różnym wieku 
i dla dorosłych (plakatowe, streetartowe, aktorskie, cyrkowe, 
60+6), pokazy powarsztatowe, gra miejska o tematyce teatral-
nej, akcja uliczna, wystawy rysunków i plakatów oraz pokaz 
filmów animowanych z wykorzystaniem technik lalkowych. 
Na Jasnych Błoniach zaprezentowano wystawę poświęconą 
historii sześćdziesięciu lat szczecińskiego teatru lalek, w Książ-
nicy Pomorskiej zaś – wystawę publikacji Pleciugi, wśród 
których znalazły się przede wszystkim programy teatralne, 
gazeta teatralna „Gabit”, zeszyty metodyczne „Kocham Te-
atr” i publikacje książkowe (w tym wszystkie tomy Biblioteki 
KONTRAPUNKTU), uzupełnione różnorodnymi druka-
mi ulotnymi oraz wzbogacone piękną ekspozycją plakatów.
W dniach 14–16 listopada 2013 roku odbyła się sesja teatro-
logiczna „Teatr lalek: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, jak 
tam dojść?”, którą przygotowała doktor Halina Waszkiel (ad-
iunkt w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku). 
W trzydniowych obradach dotyczących obecnej sytuacji, 
przemian, zagrożeń i możliwości teatrów lalkowych wzięli 
udział dyrektorzy teatrów, reżyserzy, pracownicy instytucji 
związanych z teatrem, organizatorzy festiwali oraz wykładow-

cy wyższych uczelni. Wówczas też zaprezentowano najnowsze 
publikacje Pleciugi: polsko-angielską książkę „Szósta dekada. 
Teatr Lalek «Pleciuga» 2003–2013”, „PROLOG na otwarcie 
nowej siedziby Teatru Lalek «Pleciuga» w Szczecinie”, zawie-
rający „Prolog” Artura Daniela Liskowackiego oraz „Słowo 
o prologach” Henryka Izydora Rogackiego, a także jubile-
uszowy numer gazety „Gabit”.
Szesnastego listopada odbyła się premiera „Bajek samograjek” 
Jana Brzechwy w reżyserii Anny Augustynowicz, a następ-
nie gala jubileuszowa. Był to punkt kulminacyjny obchodów 
sześćdziesięciolecia Pleciugi. Wszyscy widzowie, od najmłod-
szych do najstarszych, dali się zaczarować inscenizacji Anny 
Augustynowicz, później zaś wzruszyć rozmaitym wspomnie-
niom o Pleciudze oraz rozbawić prowadzącemu galę duetowi 
aktorskiemu – Marcie Łągiewce i Maciejowi Sikorskiemu.
Wszystkie wydarzenia jubileuszowe wspominamy z ogromną 
sympatią i wszystkie nas cieszyły, jednak największą radość 
sprawili Pleciudze widzowie – dzieci, młodzież, rodzice, 
dziadkowie – którzy tak chętnie uczestniczyli w propono-
wanych przez teatr działaniach. Najważniejszy punt pod-
sumowujący sześćdziesiąt lat Pleciugi oraz projekt „Teatr 
i miasto: przestrzeń świętowania / przestrzeń codzienności” 
brzmi zatem następująco: jeszcze wyraźniej poczuliśmy, jak 
bardzo jesteśmy potrzebni naszym widzom – i jak bardzo oni 
są potrzebni nam. Przecież to dla nich – dla Was – Pleciuga 
istnieje już ponad sześćdziesiąt lat.

Barbara Popiel

Sześćdziesiąt lat minęło 
Obchody jubileuszu sześć-
dziesięciolecia działalno-
ści Teatru Lalek „Pleciuga” 
w Szczecinie zakończyły 
się w połowie listopada 
ubiegłego roku. Minęło 
już zatem trochę czasu, 
ale nadal żywo i ciepło 
wspominamy wszystkie 
wydarzenia jubileuszowe. 
Warto więc pokusić się 
o krótkie podsumowanie.

Projekt „Teatr i miasto: przestrzeń świętowania / przestrzeń codzienności”

Dofinansowano ze 
środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

Projekt 
dofinansowany 
przez Miasto 
Szczecin

Partner projektu Patron medialny 

| fot. Karolina Machowicz
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Festiwal finansowany przez Miasto Szczecin

Dofinansowano ze Êrodków 
Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego

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

Organ i zatorzy  i  Wspó ∏or gan i zatorzy

Partnerzy

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

Partnerzy
Małego 
Kontrapunktu

Patron medialny

Kontrapunkt
Zapraszamy na 49. Przegląd Teatrów Małych Form KON-
TRAPUNKT 2014.
Od lat festiwal jest realizowany w formule festiwalu sztuki, 
w którym obok spektakli teatralnych ocenianych zarówno 
przez publiczność, jak i profesjonalne jury – pojawia się 
bogata propozycja imprez towarzyszących.
Zaczynamy już 4 kwietnia koprodukcją z Teatrem Lalek 
„Pleciuga”, która otwiera Mały Kontrapunkt. Jak zawsze 
podczas tego trzydniowego teatralnego święta dla dzieci 
odbywają się pokazy przedstawień, warsztaty i wystawy.
Niemal równolegle zapraszamy na Szczecińską Północ 
Teatrów oraz Zachodniopomorską OFFensywę Teatralną 
– prezentacje spektakli teatrów szczecińskich i nieinstytu-
cjonalnych grup z regionu.
Konkursowi teatralnemu, który rozpocznie się 7 kwietnia, 
będą towarzyszyć prezentacje spektakli pozakonkursowych, 
w tym plener, który jest kierowany zarówno do miłośni-
ków sztuki teatru, jak i do tych dopiero rozpoczynających 
swoją przygodę z kulturą. W ofercie znajdują się również 

wideoinstalacje, koncerty, wystawy i Noc Performerów. 
W ostatni dzień festiwalu zapraszamy na „Szczecin na 
KONTRAPUNKCIE”.
KONTRAPUNKT jest festiwalem międzynarodowym, stąd 
w programie przedstawienia zagraniczne, wśród których 
szczególnie wyrazisty jest nurt niemiecki („Pomosty teatru 
– pomosty kultury. O wzajemnym oddziaływaniu teatru 
polskiego i niemieckiego”). Widzowie KONTRAPUNKTU 
po raz ósmy spędzą też jeden dzień festiwalu w Berlinie.
Spektakle będą oceniane przez międzynarodowe jury, 
a prezentowane z tłumaczeniem na język angielski.
Jak zawsze w czasie festiwalu odbędzie się spotkanie kry-
tyków, badaczy i praktyków teatralnych, którzy tym razem 
będą się zastanawiać nad fenomenem, rolą i strukturą pu-
bliczności. Tradycyjnie też ukaże się kolejna książka z serii 
Biblioteka KONTRAPUNKTU – „Portret aktora”.
Zapraszamy na KONTRAPUNKT – największy festiwal 
teatralny północno-zachodniej Polski.

Organizatorzy
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piątek 4 kwietnia
17.00 – „Muminkowa gra planszowa”
18.00 – „Pamiętniki Tatusia Muminka” (PREMIERA) / 
PTMF KONTRAPUNKT i Teatr Lalek „Pleciuga”, Szczecin

sobota 5 kwietnia
10.00–17.00 – „Słodka Cytrynka” / Manufaktura Słodyczy 
– otwarte warsztaty robienia lizaków
10.00 – „Z Bromby historia inna” – Akademia Teatralna 
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wydział Sztuki 
Lalkarskiej w Białymstoku
10.30 – „Pleć, Pleciugo!” (warsztaty plastyczne)
11.00 – „Pamiętniki Tatusia Maminka” – PTMF KONTRA-
PUNKT i Teatr Lalek „Pleciuga”, Szczecin
11.30 – „Z Bromby historia inna” – Akademia Teatralna 
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki 
Lalkarskiej w Białymstoku
11.30 – „Ciąg dalszy nastąpi” (warsztaty scenariuszopisania)
12.00 – „Pleć, Pleciugo!” (warsztaty plastyczne)
13.00 – „Gęś, śmierć i...” – Państwowa Wyższa Szkoła Te-
atralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wro-
cławiu
13.30 – „Pleć, Pleciugo!” (warsztaty plastyczne)
14.30 – „Gęś, śmierć i...” – Państwowa Wyższa Szkoła Te-
atralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wro-
cławiu
17.00 – „Buty Houdiniego” – Państwowa Wyższa Szko-
ła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we 
Wrocławiu
17.00 – „Piotruś Pan” – Teatr Współczesny, Szczecin

niedziela 6 kwietnia
10.30 – „Wszystkie małe zwierzątka wiążą kokardkę na 
ogonie” (warsztaty muzyczne)  
11.00–14.00 – „Słodka Cytrynka” / Manufaktura Słodyczy 
(otwarte warsztaty robienia lizaków)
11.00 – „Bajciki” – Akademia Teatralna im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej 
w Białymstoku
11.00 – „Spacer czarownicy” (warsztaty twórcze) 
12.30 – „Bajciki” – Akademia Teatralna im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej 
w Białymstoku
12.30 – „Wszystkie małe zwierzątka wiążą kokardkę na 
ogonie” (warsztaty muzyczne)
13.15 – „Spacer czarownicy” (warsztaty twórcze)
14.00 – „Niedoparki” – Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
15.30 – „Spacer czarownicy” (warsztaty twórcze)

Wszystkie spektakle i warsztaty, z wyjątkiem przedstawie-
nia „Piotruś Pan”, odbywają się w Teatrze Lalek „Pleciuga”.

MAŁY KONTRAPUNKT
4–6 kwietnia 2014

| „Buty Houdiniego”, PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu | „Niedoparki”, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
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Tove Jansson (1914–2001) – malarka, ilustratorka, pisarka 
i twórczyni ukochanych przez dzieci i dorosłych książek 
o Muminkach. Stała się jedną z najważniejszych artystek 
fińskiej sztuki wizualnej w okresie powojennego złotego 
wieku modernizmu. Chciała tworzyć sztukę na swoich wła-
snych warunkach – tylko niewielu artystom udało się tego 
dokonać z taką oryginalnością.
Wychowywała się w rodzinie artystycznej. Jej ojciec, rzeź-
biarz Viktor Jansson, zawsze miał nadzieję, że córka również 
wyrośnie na artystkę. Rzeczywiście, obserwując i ucząc 
się od rodziców, Tove poszła za ich przykładem i zrobiła 
karierę jako pisarka, malarka, graficzka, karykaturzystka 
i twórczyni komiksów. 
Zadebiutowała jako graficzka prasowa w 1928 roku – mia-
ła wtedy niespełna 14 lat. Później studiowała malarstwo 
w Sztokholmie, Helsinkach i Paryżu. Pierwszy raz wzięła 
udział w wystawie w 1933 roku i wtedy też wydała pierwszą 
książkę z własnymi ilustracjami. W latach czterdziestych 
XX wieku zaczęła pisać i publikować utwory w różnych 
periodykach. Jesienią 1945 roku wyszła drukiem pierwsza 
część Muminkowej sagi, po dwóch następnych tomach 
pisarka zyskała ogromną popularność, a jej bohaterowie 
na stałe zagościli w domach i sercach czytelników. 
Jansson niestrudzenie przekształcała i rozszerzała swoją 
sztukę ekspresji do ostatnich lat życia. Jej prace są odzwier-
ciedleniem całej filozofii życia, wywołują entuzjastyczne 
reakcje dzieci i dorosłych we wszystkich krajach.
Ogromny sukces międzynarodowy Jansson sprawił, że jest 
jedną z najbardziej znanych fińskich artystek na świecie. 
Rok 2014, z okazji stulecia urodzin Jansson, daje kolejną 
okazję do nowego spojrzenia na dzieło jej całego życia. 
Z tej okazji w trasę po Polsce wyruszyła wystawa przedsta-
wiającą z różnych perspektyw sztukę i życie Tove.

(materiały prasowe organizatorów)

Tove Jansson. 
Opowieści z Doliny Muminków
28 marca – 6 kwietnia 2014, 
foyer Teatru Lalek „Pleciuga”

WYSTAWA

fot. Per Olov Jansson
Klovharu/Haru – wyspa położona w Zatoce Fińskiej, ukochane 
miejsce Tove Jansson, gdzie pisarka lubiła wieść życie pustelnicze, 
pływając w zatoce i ciesząc się wolnością. Chatkę zaprojektowa-
ła Raili Pietilä, bratowa partnerki życiowej Tove Jansson, Tuulikki 
Pietilä. Domek składał się z jednego pokoju, okien wychodzących 
na wszystkie strony świata oraz sauny położonej między klifami. 
Tove i Tuulikki znalazły to miejsce na początku lat 60. XX wieku 
i póki miały siłę pływać łodzią i łowić ryby, spędzały tu każde lato 
(przez prawie 30 lat).
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[...] Ale jeśli się dobrze zastanowić, smut-
ne są także „Muminki”. To prawda, że jest 
w nich pewna niefrasobliwość, odległa z po-
zoru od dnia powszedniego. A jednocześnie, 
jeśli „Muminki” odniosły aż tak ogromny 
sukces, to chyba właśnie dzięki bardzo ści-
słemu, bardzo bliskiemu związkowi z dniem 
powszednim, z codziennością. Wystarczy 
zresztą rzucić okiem na rekwizyty, który-
mi Muminki się posługują: czarodziejskie 
przedmioty zdarzają się tu od czasu do cza-
su, znacznie częściej spotykamy się z przed-
miotami dobrze nam znanymi: od radia po 
koniak, od miski z mydlinami po proszki od 
bólu głowy, od młynka do kawy po kotlet 
wieprzowy. Podobnie z uczuciami, myślami 
i marzeniami: od czasu do czasu marzenia 
się spełniają, a uczucia zostają odwzajem-
nione, znacznie częściej ktoś dochodzi bez 
pożegnania, wesołość zostaje zmącona smut-
kiem i rozczarowaniem, a ideał sięga bruku. 
Co ważniejsze – okazuje się, że różne stwo-
rzonka mają różne zdania na ten sam temat 
i nic na to nie można poradzić!

Maria Bojarska, Kochaj bliźniego jak Mu-
minka swego! 
„Nowe Książki” 1980, nr 24 
(31.12.1980), s. 17–18.

Autoportret © Moomin Characters
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Wystawę zorganizowała 
Ambasada Estonii w Warszawie.

W kwietniu 2011 roku w Talinie, starym nadmorskim mie-
ście estońskim otwarto wystawę artystów ilustratorów zaty-
tułowaną „Baśnie morza”. Jej tematyka była ściśle związana 
z tematem przewodnim Talina w 2011 roku „Opowieści 
wybrzeża”. Do udziału w wystawie zaproszono artystów 
z dziecięciu krajów nadbałtyckich. Miejscem wystawy było 
Estońskie Centrum Literatury dla Dzieci, położone blisko 
morza, obok średniowiecznej Wielkiej Bramy Nadbrzeżnej 
i dokładnie naprzeciwko Estońskiego Muzeum Morskiego.
Siedemdziesięciu dziewięciu artystów, którzy wysłali pra-
ce do Talina, to ilustratorzy swojej rodzimej literatury dla 
dzieci, najlepsi w tej dziedzinie sztuki, a ponadto w więk-
szości uczestnicy Triennale Ilustracji w Talinie, tworzący 
szczególną sieć artystów, których prace, charakter pisma 
i indywidualność są już dobrze znane odwiedzającym 
Triennale. Przez dwa miesiące wystawa znajdowała się 
w Haapsalu, gdzie w maju odbywała się międzynarodowa 
konferencja o baśniach. 
Po zamknięciu wystawy w Estonii prace rozpoczęły podróż 
do każdego z dziesięciu uczestniczących w wystawie państw. 
W ten oto sposób wystawa„Baśnie morza”, ponad 90 nie-
zwykłych prac, trafiła do Szczecina i była prezentowana 
w foyer Pleciugi od 31 stycznia do 23 marca 2014 roku.

vj

Wystawa
jak baśń

Magdalena Gardas: Najczęściej ilustrowaną baśnią jest 
chyba „Mała Syrenka”, ale są też różne inne abstrakcyjne ob-
razki, na przykład ryba w czerwonych pantoflach, pingwin 
z walizką podróżujący statkiem i wiele innych wspaniałych 
rysunków. W związku z tą wystawą co dwa tygodnie w te-
atrze odbywały się warsztaty morskie, na których, między 
innymi,  była tworzona animacja poklatkowa, wszelkiego 
rodzaju prace plastyczne. Były także warsztaty teatru cieni 
inspirowane wierszem „Pan Maluśkiewicz i wieloryb” Ju-
liana Tuwima. Ta wystawa to po prostu powrót w krainę 
dziecięcej wyobraźni.

| Anne Vasko, „Seagull Meets the Baltic Prince”, kolaż, media mieszane (fragment)| Aleksejs Naumovs, Mara Cielena „Ghost trees”, akryl (fragment)
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| Viive Noor, „The Little Mermaid”, tusz, gwasz (fragment)
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Tegoroczne ferie zimowe w Teatrze Lalek „Pleciuga”, były 
spotkaniem z twórczością Jana Brzechwy.
Przez dwa tygodnie uczestnicy półkolonii pracowali nad 
spektaklem zatytułowanym „Urodziny Pana Kleksa”. Przed-
stawienie budowano od podstaw. Młodzi artyści sami pro-
jektowali i tworzyli scenografię do spektaklu, skomponowali 
oprawę muzyczną, a grupa aktorska w profesjonalnym stylu 
wzięła udział w przedstawieniu podsumowującym i wień-
czącym dwutygodniową systematyczną pracę. Pracę, która 
była przepełniona zabawą, żartami i śmiechem. 
Wszystkie działania były na bieżąco dokumentowane przez 
samych uczestników, a zdjęcia zamieszczane na Facebooku. 
Tam jeszcze dzisiaj można znaleźć wiele fotografii, które 
najlepiej ilustrują niesamowitą atmosferę, jaka zawsze towa-
rzyszy tego typu działaniom organizowanym w Pleciudze.
Zajęcia z dziećmi prowadziły Katarzyna Klimek, Katarzyna 
Ossowska-Janeczko i Karola Babińska. Za sprawny prze-
bieg projektu była odpowiedzialna Magdalena Bogusławska 
z działu edukacji teatralnej.

vj

Ferie 
zimowe 
z Panem 
Kleksem

wydarzenia

| fot. uczestnicy ferii
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 ODCINEK 11

– Dziękuję, Zapodziewanno! – odetchnęła z ulgą Ludwicz-
ka. – To było straszne!
– Tak to bywa z życzeniami... Niektóre spełniają się zbyt 
szybko, kiedy nie jesteśmy na nie gotowi... – odpowiedzia-
ła wróżka, odkładając różdżkę na stolik.
– Oni wszyscy się na mnie gniewali... – dziewczynka spu-
ściła głowę.
– Ależ nie, oni zwyczajnie próbowali przedstawienie, bo 
mają dziś premierę. To duża uroczystość w teatrze, a w do-
datku... – wróżka przerwała. 
Nagle zadźwięczał dzwonek i, po chwili, zanim Zapodzie-
wanna dobiegła do drzwi, te otworzyły się szeroko, ukazu-
jąc prześlicznie ubraną damę. Stała z wysoko podniesioną 
głową, okrytą eleganckim kapeluszem, cała w fiołkowych 
falbanach, a w ręku trzymała tajemniczy pakunek, prze-
wiązany złotą wstążką.
– A to niespodzianka! – powitała ją wróżka. – Niechże cię 
uściskam!
Kiedy wymieniły powitalne całusy, Zapodziewanna po-
wiedziała:
– Droga siostro, przedstawiam ci moją małą przyjaciółkę. 
To jest Ludwiczka.
Zwróciła się do dziewczynki: 
– Oto moja siostra z Torunia, wróżka Niespodziewanna.
– Dzień dobry pani – dygnęła grzecznie Ludwika.
– Musisz być niezwykłym dzieckiem, skoro moja siostra 
przyjaźni się z tobą – uśmiechnęła się promiennie Nie-
spodziewanna, przytulając dziewczynkę. Potem rozwinęła 
paczkę, którą przyniosła, i pokazała, co się w niej kryło. 
A był to wielki tort, cały czekoladowy, ozdobiony lukrowa-
nymi różami i białym napisem.
– 60 LAT – przeczytała Ludwiczka. – Sześćdziesiąt lat? 
Ktoś ma dziś urodziny? – zapytała.
Obie wróżki roześmiały się szeroko i chórem odpowie-
działy:
– Teatr Pleciuga!
– Naprawdę?– zdziwiła się dziewczynka. – A ja myślałam, 
że jest całkiem nowy!
– Budynek jest nowy, ale teatr istnieje już sześćdziesiąt 
lat – zamyśliła się Niespodziewanna, wspominając czasy, 
kiedy tu pracowała. – Przed trzydziestu laty grałam w sta-
rej Pleciudze Biedronkę i pamiętam spektakl, w którym 

Na strychu wróżki Zapodziewanny
zdarzyło mi się upaść na plecy. Nie mogłam sama wstać, 
a koledzy tak się śmiali, że dłuższą chwilę musiałam cze-
kać, machając rękami i nogami w powietrzu, zanim mnie 
podnieśli. To była śmieszna przygoda!
– A dziś jubileusz! 60 lat Pleciugi! – westchnęła Zapodzie-
wanna. – Ile wspomnień, przygód, przyjaciół zebrałyśmy 
przez te lata...
– Chciałabym zobaczyć ten... jubileusz – szepnęła Lu-
dwiczka.
– Zapraszamy – odpowiedziały siostry jednocześnie i za-
raz spojrzały na drzwi, które otworzyły się znowu.
– Spodziewanna! – zawołały zgodnie i podbiegły do trze-
ciej wróżki, która podniosła obie ręce w geście powita-
nia. Przytuliły się, ucałowały, a dziewczynka oglądała 
przepiękną suknię Spodziewanny: zielono-złotą, 
powiewną, delikatną jak mgiełka.
– Chodź, Ludwiczko. Pokażemy ci wielkie świę-
to teatru! – powiedziała Zapodziewanna, zła-
pała różdżkę, skinęła nią lekko, szepnęła coś 
po cichu... I nagle znalazły się wszystkie 
na widowni.

Mariola Fajak-Słomińska

Pamiętacie, że zupełnie niedawno obchodziliśmy 60. urodziny Pleciugi. Tak, tak. Dostojny wiek, a Pleciuga nadal radosna jak 
dziecko. Z Zapodziewanną przypomnimy sobie jeszcze raz ten uroczysty dzień. 
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 A teraz niech świat stanie sie kolorowy!
Użyjcie kredek, wyobraźni i pokolorujcie 

wszystko, co uznacie za warte pokolorowania!
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Ta strona jest dla Ciebie. 

Zrób z nią to, co tylko chcesz.
Jak wolność, to wolność!
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian nadsyłanych tekstów. 
Wszystkim autorom (artykułów, opinii, listów, recenzji, rysunków),  którzy nadesłali swoje prace do „Gabita” – dziękujemy!

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

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

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

Bajkośnienie − co drugą sobotę wspólne 
czytanie baśni z aktorami. 

Wielcy Małym – wspólne czytanie baśni 
największych pisarzy świata. 

Lekcja teatralna − półgodzinne 
spotkanie z aktorem po spektaklu. 

Urodzinki w formie twórczych zabaw 
teatralnych. 

Cykliczne warsztaty animacji teatralnej 
dla młodzieży („Re-animacja wyobraźni”). 

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

Zakończyła sie pierwsza 
edycja programu „Przygoda 
z bajką, czyli pierwsze kroki 
młodego czytelnika”, który od 
października 2013 roku orga-
nizują pracownicy Centrum 
Psychologiczno-Pedagogicz-
nego w Szczecinie. Ostatnie 
zajęcia były prowadzone 
w Teatrze Lalek „Pleciuga”. 
Pracownicy Centrum Psy-
chologiczno-Pedagogicz-
nego i uczestnicy projektu 
serdecznie dziękują za bezin-
teresowność i zaangażowanie 
w projekt przyjaciołom dzie-
ci: Zbigniewowi Niecikow-
skiemu, dyrektorowi Teatru 
Lalek „Pleciuga”, Przemysła-
wowi Żychowskiemu, akto-
rowi Pleciugi, Magdalenie 
Jasińskiej z sekretariatu teatru 
i wszystkim pracownikom 
teatru.

Przygoda z bajką, czyli pierwsze kroki młodego czytelnika

Hubert Dynkowski

Róża Zakrzewska

Laura Kowalczyk
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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
Pamiętnik

Bardzo się cieszę, że już wiosna. Przede wszystkim dlatego, że 
umówiłem się na spotkanie. Tak, tak. Kiedy byłem ostatnio 
w Dolinie Muminków, zaczął padać śnieg. Tatuś Muminka 
dał mi swoje pozłacane sanki i właśnie na nich wróciłem do 
mojej ocieplanej norki. Ciężko było nam się rozstać. Martwi-
łem się, bo wiedziałem, że przez całą zimę w Dolinie Mumin-
ków wydarzy się wiele niesamowitych sytuacji, a ja nie będę 
w nich brał udziału. Po prostu nie będę wiedział, co dzieje 
się u moich przyjaciół. 
– Nie martw się króliku – powiedział wówczas Tatuś Mu-
minka. – Będę pisał dla ciebie pamiętnik. 
No i się zaczęło. Nie miałem pojęcia, co to jest pamiętnik, 
ale szybko się dowiedziałem. To miejsce, może zeszyt, może 
kartki, może liście brzozy, na których zapisujemy wszystko 
to, co ważne i co nas spotyka. Hurra! Bardzo mi się ten po-
mysł spodobał. I wyobraźcie sobie, że też całą zimę prowa-
dziłem pamiętnik. Nawet wklejałem do niego płatki śniegu, 
ale one się niestety roztopiły. Najważniejsze, że przyszła 
wiosna i teraz wyruszę do Doliny Muminków. Tatuś Mumin-
ka podaruje mi swój pamiętnik i dowiem się, co działo się 
w ich magicznej krainie, kiedy na świecie było zimno i biało. 
A zima... no wiadomo! Każda zima kiedyś przeminie.

Ściskam zębiskami
Biały Królik


