
UCIEC DO NIBYLANDII 
 
 Teatr Współczesny w Szczecinie przygotował ostatnio premierę 
skierowaną do młodszych widzów. To spektakl „Piotruś Pan” na motywach 
powieści Jamesa M. Barriego w reżyserii Eweliny Marciniak. Na 
przedstawienie wybraliśmy się 29 kwietnia. Nie czytaliśmy wcześniej 
książki, może nieliczni oglądali jej filmową adaptację. Dlatego dla 
większości z nas było to pierwsze spotkanie z Piotrusiem Panem i 
Nibylandią. 
 
 
  Uważam to przedstawienie za ciekawe. Rockowa muzyka została 
przygotowana przez Piotra Bolanowskiego, natomiast o efekty kaska-
derskie zadbał Andrzej Słomiński. Trójka dzieci: Wendy, Michał i Jan 
spotyka Piotrusia Pana, który zabiera ich do magicznej krainy Niby-
landii. Żyją tam dzieci, które uciekły ze swoich domów. Chłopiec ma 
jednego wroga - kapitana Jakuba Haka, którego kiedyś pozbawił ręki 
(dlatego miał zamiast niej hak). Z pomocą przyjaciół Piotru ś Pan  pokonuje bandę piratów. 

Myślę, że przedstawienie miało na celu przekazanie informacji, że rodzice kochają dzieci, chociaż 
często okazują to w dość dziwny sposób. Zaś dzieci czasami mają dość różnych trosk, domu i chciałyby 
gdzieś uciec. W spektaklu było kilka ciekawych rozwiązań, które chciałbym pochwalić np. wysuwanie się 
fragmentu sceny, która wyglądała jak statek. Ciekawie pokazano sceny latania, ale brakowało tła, które 
ukazywałoby, jak bohaterowie się przemieszczają. Moim zdaniem to przedstawienie wymagało dużo pracy i 
przygotowań. Również jego tematyka była obszerna i wieloznaczna. 

Nibylandia to kraina nierealna, można tam być długo i nie martwić się codziennymi sprawami, 
jednak kiedyś trzeba wrócić i zmierzyć się z prawdziwymi problemami. Myślę, że również niektórzy dorośli 
chcieliby czasami uciec w takie miejsce. 
                                                                                                                                             Grzegorz Kmita 
 

Spektakl opowiada o ucieczce z domu trójki rodzeństwa do Nibylandii, krainy dzieciństwa. W czasie 
wyprawy towarzyszy im wróżka Dzwoneczek oraz Piotruś Pan, który namówił ich do ucieczki. Dzięki 
magicznemu pyłowi Dzwoneczka rodzeństwo potrafiło latać. W czasie swojej podróży wszyscy przeżywają 
wiele ciekawych przygód. Poznają Zagubionych Chłopców, którzy proszą Wendy, aby została dla nich  
mamą. Dziewczyna zgodziła się. Była dla nich dobrą opiekunką, a chłopcy bardzo ją szanowali. W czasie 
pobytu w Nibylandii rodzeństwo musiało też stoczyć bitwę z wrogiem Piotrusia Pana, kapitanem Hakiem 
oraz z jego załogą. Wszystko na szczęście dobrze się skończyło. Po pewnym czasie dzieci zatęskniły za 
rodzicami i postanowiły wrócić do swojego domu. Ponieważ od ich ucieczki minęło już kilka lat, rodzice 
myśleli, że ich dzieci już nie wrócą. Bardzo się więc ucieszyli, kiedy pewnego dnia przez okno domu wlecieli 
John, Michael i Wendy. Piotruś Pan próbował namówić Wendy, aby została z nim do Nibylandii, jednak 
dziewczyna nie zgodziła się. Piotruś obiecał, że będzie przylatywał do niej co roku. 
  Przedstawienie zrobiło na mnie duże wrażenie, a szczególnie ciekawe było to, że aktorzy latali nad 
sceną. Bardzo podobały mi się akrobacje Piotrusia Pana. W mojej ocenie wielkie brawa należą się 
odtwórczyni roli Wendy, w którą wcieliła się Maria Dąbrowska. Uważam, że aktorka starannie przy-
gotowała się do tej roli i była w niej bardzo przekonująca. Moim zdaniem przedstawienie spodoba się 
zarówno dzieciom jak i dorosłym. Jest zabawne i ciekawe. Uważam, że w podróży z Piotrusiem Panem nikt 
nie będzie się nudzić. 
                                                                                                                                                Oliwia Grojecka 
 

Moim zdaniem sztuka podkreślała, że dzieci powinno się traktować z szacunkiem i zrozumieniem. 
Ważne jest też, by pokonywać swój strach i być odważniejszym. Podobała mi się gra odtwórcy roli Piotrusia-
Konrada Bety, który był bardzo wygimnastykowany i świetnie wykonywał ewolucje na linie. Część 
przedstawienia odbywała się wśród widowni, ale to nie podobało mi się, bo dzieci siedzące w pobliżu 
wstawały i nic nie było widać. Nieładnie zachowała się jedna ze szczecińskich szkół, która bardzo spóźniła się 
na przedstawienie, przez co mocno się ono opóźniło, a  my traciliśmy niepotrzebnie czas.  
                                                                                       
                                                                                                                                            Jakub Koczorowski 
 
Od redakcji: Ponieważ w teatrze nie wolno wykonywać żadnych zdjęć, jako ilustrację do recenzji dołączamy plakat do 
sztuki; źródło: www.wspolczesny.szczecin.pl 


