
 Na początku grudnia wybraliśmy się na przedstawienie „STRASZYDEŁKA” w wykonaniu Teatru „Emigatis” działające-
go w Młodzieżowym Domu Kultury. Jego opiekunką i reżyserką jest pani Tatiana Malinowska- Tyszkiewicz. Mroczny tytuł spekta-
klu  podkreśliło miejsce występu- scena w piwnicy Towarzystwa Przyjaciół Stargardu. 
  

STRACHY W PIWNICY 
 

Długo zastanawiałam się, co może oznaczać nazwa tego teatru. Postanowiłam się dowiedzieć, ale w Internecie nic o 
tym nie było, więc weszłam na stronę grupy na  Facebooku i napisałam pytanie. Po zaledwie 5 minutach dostałam odpowiedź: 
„ Są to pierwsze litery imion dziewczyn, które tworzyły pierwotny skład zespołu plus jakieś dodatkowe literki, żeby ładnie brzmiało”. 
Młode aktorki, które wystąpiły w przedstawieniu „Straszydełka”, to: Joanna Mizgier, Greta Wróbel, Patrycja Czyżyk, Irmina 
Pisarek, Michalina Jakubiak, Karolina  Klimczak i Magdalena Kubiak. Muzykę skomponował p. Radosław Baranowski. 

Tytuł „Straszydełka” nawi ązuje do rad, które przekazały nam dziewczyny w tym przedstawieniu. Bohaterki poprzez 
śpiewane historyjki „straszyły”, co może się stać, gdy dzieci nie będą słuchać dorosłych. Jedna z przestróg dotyczyła braku 
szacunku dla osób innej rasy.  Bardzo efektowne były czarno-białe stroje i makijaże aktorek, gdyż przyciągały uwagę widza i 

były uniwersalne do każdej opowieści. Dobrym pomysłem 
okazało się pianino stojące na środku sceny, które pełniło rolę 
kurtyny. Dziewczyny zaskoczyły mnie swoją pozytywną energią 
i mimik ą twarzy. Mimo, iż aktorki były starsze od postaci spek-
taklu, świetnie poradziły sobie z rolami małych i dużych dzieci 
oraz ich zmartwieniami. 
    Sztuka ma charakter musicalu, gdyż było w niej dużo 
muzyki, śpiewu i ruchu scenicznego. Piwnica Towarzystwa 
Przyjaciół Stargardu okazała się niezawodną i dodającą at-
mosfery lekkiej grozy sceną. Ogólnie spektakl bardzo mi się 
spodobał i wywarł na mnie ogromne wrażenie. Dzięki temu 
przedstawieniu – jako uczniowie przygotowujący swoje sztuki - 
mogliśmy uświadomić sobie, jak bardzo publiczność zwraca 
uwagę na detale, grę aktorską i energię płynącą ze sceny. 
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Mroczny tytuł sztuki podkreśliło miejsce występu- scena       
w piwnicy Towarzystwa Przyjaciół Stargardu. 

 
Po krótkim wystąpieniu pani Tatiany Malinowskiej- Tyszkiewicz usłyszeliśmy muzykę  i wybiegło siedem osób prze-

branych za „potwory”, które zaczęły śpiewać. Piosenki opowiadały o dzieciach, które nie słuchały się dorosłych np.: o chłopcu, 
który rzucał kamieniami i trafił w starszego pana, a ten go ukarał, o dziewczynce, która ssała palce i dlatego odciął je zdener-
wowany krawiec. Poznaliśmy historię chłopca bijącego zwierzęta i ludzi (dlatego pies go pogryzł) oraz  dziewczynki, która 
wyszła z domu w wietrzny dzień i porwał ją wicher. Jednym z bohaterów był też Michaś, który nie chciał jeść zupy i umarł z 
głodu. Inne opowieści mówiły o kłótni rodzeństwa o rower, o Kazi bawiącej się zapałkami czy gromadce dzieci, które wbrew 
woli rodziców opuściły dom i kolejno traciły życie. Reżyserka przemieniała wierszowane teksty Bohdana Butenko zebrane w 
książce „Wesoła gromadka” na piosenki i tak powstał musical. Przedstawienie nie spodobało mi się, bo uważam, że było zbyt 
brutalne. A miał to być spektakl dla dzieci. Niektóre maluchy, które siedziały w pierwszym rzędzie, bały się i płakały.  

                                                                                                                                                               Michał Majda 
 
W spektaklu występowało siedem dziewcząt. Musiały one udawać niegrzeczne dzieci, które bez pozwolenia opuszczają 

dom lub bawią się zapałkami. Choć grały tylko dziewczęta, momentami było słychać, jakby występowali również chłopcy. 
Takie odczucie było możliwe tylko dlatego, że aktorki modulowały swój głos, zmieniały go stosownie do sytuacji.                    



Na pewno nic bym nie zmieniła w tym widowisku. Wszystko było przemyślane, bardzo dobrze opracowane i widać było, że 
dziewczyny bardzo ciężko ćwiczyły, aby wypaść jak najlepiej. Przedstawienie bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że jesz-
cze kiedyś pójdziemy na występy grupy „Emigatis”.  
                                                                                                                                                                  Oliwia Grojecka 
 

Duże wrażenie na mnie zrobiło powitanie wszystkich widzów oraz krótkie streszczenie widowiska przez reżyserkę. 
Oprócz nas spektakl oglądało więcej osób, zarówno dorosłych jak i dzieci. Pani reżyser w trosce o najmniejszych widzów, 
humorystycznie ostrzegła nas, że przedstawienie może być ,,stra-
szne”  i możemy swój strach wykrzyczeć, wypłakać bądź się głośno 
się śmiać.  
    Rozpoczęło się…. Na scenie pojawiło siedem aktorek w wieku 
około 16-18 lat, ubranych w czarno- białe stroje z upiornie wymalo-
wanymi twarzami, przypominającymi mroczne zjawy. Bardzo 
zabawnie zareagowały małe dzieci, które najzwyczajniej rozpłakały 
się  i  próbowały uciec w ramiona swoich mam. 

Przedstawienie miało charakter musicalu. Aktorki zaprezen-
towały kilka śpiewanych scenek, których bohaterami były niepo-
słuszne dzieciaki. Łobuziaki nikogo nie słuchały, wymądrzały się, 
rzucały kamieniami lub wkładały paluszki do ust. Wszystkie ich 
wybryki miały katastrofalny finał. Cz ęsto kończyły się wręcz przera-
żająco, np.: śmiercią, utrata palców itp. Było to moim zdaniem 
drastyczne przedstawienie finału wybryków dzieciaków. 
   Uważam, że spektakl był bardzo ciekawy, pełen czarnego humoru  
i wielu ciekawych morałów, lecz - na szczęście - nie zawsze realnych. 
Wszyscy widzowie byli rozbawieni i każdy był zadowolony z mile 
spędzonego czasu. Gromkimi brawami pożegnaliśmy aktorki, jak 
również bardzo miłą panią reżyser, która zapraszała nas na kolejne 
widowisko jej autorstwa. 
                                                                              Oskar Wiśniewski 
                                                                                                                

Przedstawienie składało się z kilku mrocznych historyjek, w których bohaterami były niegrzeczne dzieci i zawsze na 
końcu dostawały one karę lub... umierały. Każda z opowieści była śpiewana z akompaniamentem pianina. Aktorzy nie używa-
li żadnych rekwizytów. Na przedstawieniu było kilkoro małych dzieci i niektóre z nich popłakały się z przerażenia. Jeśli chce-
cie ocenić, czy opowieści były straszne, poszukajcie w Internecie tekstów i rysunków z tomiku Bohdana Butenko pt. ,,Wesoła 
gromadka”. Pod koniec spektaklu zauważyłem na widowni gościa specjalnego. Był nim Amadou Sy, kandydat na prezydenta 
Stargardu. Zaskoczyła mnie jego obecność. Moim zdaniem przedstawienie było trochę dziwne, ale z mądrym morałem: 
SŁUCHAJ SIĘ RODZICÓW! 

                                                                                                                                                              Tomek Kolenda 
 

Kiedy usiedliśmy na swoich miejscach, naszym oczom ukazała się scena z małym pianinem na środku. Atmosfera 
przed przedstawieniem była dość emocjonująca, ponieważ każdy zastanawiał się, o czym będzie inscenizacja nosząca tytuł 
„Straszydełka”. W pewnym momencie z głośników zaczęła wydobywać się mroczna muzyka i na scenę wyszło siedem młodych 
dziewczyn. Każda miała czarny lub czarno-biały strój, twarz okrytą białym pudrem, a usta pomalowane czerwoną pomadką. 
W pewnym momencie aktorki zaczęły śpiewać, wprowadzając nas w klimat sztuki. 

Jak się później okazało, jej przesłaniem były przestrogi, które mają chronić nas przed nagłą, dziwną śmiercią. Aktor-
ki w inscenizacji przestrzegały przed niebezpiecznymi zachowaniami, takimi jak: wychodzenie samemu w odległe miejsca, 
niesłuchanie się rodziców, zabawa zapałkami, ssanie palców itp. Opowieść, która przypadła mi do gustu najbardziej, a zara-
zem zaparła dech w piersiach, to historia o czwórce rodzeństwa i szczególnych okolicznościach śmierci każdego z nich. Po 
kolejnych zgonach aktorzy wyśpiewywali wersy pewnej kwestii, których ilość zmniejszała się wraz z odchodzeniem każdego z 
dzieci, by ostatecznie zakończyć historię słowami „Został tylko zimny trup.”. Opowiadanie to przyprawiło mnie o „gęsią skór-
kę”, a kończące je słowa spowodowały, że włosy na 
mojej głowie lekko się zjeżyły. Mimo, że cała widownia 
zaczęła się śmiać, ja  poczułem się trochę podener-
wowany. 

Aktorki przedstawiły jeszcze kilka 
interesujących scen, a w każdej z nich można było 
doszukać się mądrego morału. Spektakl z nuta 
czarnego humoru nauczy nas, jak postępować w 
sytuacjach, które na co dzień nam towarzyszą. Moje 
wrażenia po przedstawieniu są bardzo pozytywne, a 
gra tak młodych, utalentowanych aktorek utwierdziła 
mnie w przekonaniu, że warto rozwijać swoje pasje.                                                                                                                                 

                                           Oskar Druszcz 
 
Bohaterka sztuki - nieposłuszna Kazia                  

bawiąca się zapałkami w ilustracji Mateusza 
Wróblewskiego 
 


