
 

Teatr z Krakowa w naszej szkole? Czemu nie! 
 
 Zobaczyć przedstawienie znakomitego Teatru „Groteska” z Krakowa to nie lada gratka. Zwłaszcza gdy nie 
trzeba nigdzie wyjeżdżać. Jak to możliwe? Dzięki projektowi „Internetowy Teatr Telewizji”, w którym nasza szkoła jest 
już od kilku miesięcy. Tym razem mogliśmy na żywo- poprzez łącza internetowe obejrzeć przedstawienie pt. „Malutka 
Czarownica”.  

Spektakl opowiada o przygodach tytułowej Malutkiej Czarownicy. Jej największym pragnieniem było za-
tańczyć z innymi wiedźmami podczas dorocznego święta w Noc Walpurgii. Ale czarownice uważają ją za zbyt 
młodą i nakazują, by uczyła się podstaw Księgi Magii. Ma cały rok ćwiczyć, jak czarować, by czynić zło. Malutką 
Czarownicą opiekuje się kruk Abraksas, który u świadamia jej, że jest coś o wiele lepszego od czynienia zła. To 
dzielenie się dobrem i pomaganie innym. Taka postawa bardzo się Malutkiej Czarownicy podoba, a ćwicząc „do-
brą” magię, przeżywa wiele przygód m.in. zmienia paskudny charakter myśliwego, daje porządną nauczkę pija-
kowi woźnicy, który źle odnosi się do konia (najzabawniejsza scena sztuki).  

Dzień przed egzaminem z magii Malutka Czarownica złamała zakaz czarowania w piątek i została przyła-
pana na gorącym uczynku przez swą ciotkę. Dlatego mimo że wykazała się świetną znajomością Księgi Magii, cza-
rownice znowu postanowiły ją ukarać. Wtedy z pomocą przybył Abraksas i - jak to w baśni bywa - historia zakoń-
czyła się szczęśliwie. Dobro zwyciężyło.  
  

  Fabuła sztuki była bardzo 
ciekawa i wartka. Scenografię, świe-
tne kostiumy wspierały światła i róż-
ne efekty np. burza, wiatr. W przed-
stawieniu zastosowano wielkie lalki- 
kukły. Część aktorów występowała  
w żywym planie, inni w maskach.    

Przedstawienie bardzo mi się 
podobało, ponieważ zawierało morał, 
że nie należy niczego uogólniać. 
Jesteśmy przyzwyczajeni, że czaro-
wnica zawsze czyni zło. Główna 
bohaterka pokazała, że za pomocą 

czarodziejskiej różdżki można 
pomagać słabszym i potrzebu-
jącym. Jej motto brzmiało:  
„ Być dobrym, to nie jest takie nudne,  
 być dobrym, to nie jest takie złe..." 
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