
Dlaczego warto wybrać się do „Pleciugi” na „Bajki samograjki” 
  

W szczecińskiej „Pleciudze” świętuje się obecnie 60-lecie istnienia teatru. Z tej okazji odbyło się wiele 
ciekawych spotkań, uroczystości, konkursów itp. Na tak ważną okoliczność przygotowano także ciekawą premie-
rę- spektakl „Bajki samograjki” w reżyserii Anny Augustynowicz, która związana jest przede wszystkim z Te-
atrem Współczesnym w Szczecinie. Na to właśnie przedstawienie wybrała się nasza klasa. Teraz dzielimy się wra-
żeniami. 

 
Oprawa muzyczna znakomita... 

 
Przedstawienie rozpoczęło się od ciekawej, nietypowej recytacji wiersza Jana Brzechwy "Na straga-

nie". Następnie  aktorzy zaprezentowali wierszowane adaptacje "Kopciuszka" oraz "Czerwonego Kaptur-
ka". M ężczyźni byli ubrani w garnitury, a kobiety w długie suknie. Wszyscy mieli ze sobą akcesoria- rekwi-
zyty związane z postaciami, które grali oraz odpowiednio modulowali do nich głos. Aktorzy swoją grą przy-
ciągali moją uwagę. 

Scenografia w przedstawieniu "Czerwony Kapturek" przedstawiała duży, ciemny las. Dzięki niej 
widz mógł poczuć klimat przedstawianej opowieści. Ja momentami czułem się, jakbym był uczestnikiem 
przedstawienia. Dzięki temu byłem nimi zaciekawiony i pochłonięty. Ponadto oprawa muzyczna obu przed-
stawień była znakomita i budziła silne emocje. W momencie, w którym Czerwony Kapturek szedł przez las i 
niósł babci lekarstwa, dzięki towarzyszącej  muzyce, poczułem radość i szczęście dziewczynki. Zaś kiedy wilk 
zbliżał się do chatki babci, by ją pożreć, muzyka pełna była grozy, niepokoju i strachu.  

Najbardziej podobała mi się  inscenizacja historii o Kopciuszku, ponieważ była wzruszająca. Poza 
tym uczyła szacunku do drugiego człowieka oraz pomocy potrzebującym. Ukazywała, jakie wartości w życiu 
człowieka powinny być ważne np. miłość, dobroć, skromność. Uważam, że wycieczka do Teatru Lalek "Ple-
ciuga" była bardzo udana i wiele mnie nauczyła. 

                                                                                                                           Jakub Borsuk 
 

          Najpierw zobaczyłem ubogą scenę... 
 
Najpierw zobaczyłem ubogą scenę, zwykły podest i 

podłogę, ale kiedy spektakl się zaczął, wszystko się zmieniło – po 
prostu wszystko nabrało kolorów. Aktorzy swoim talentem 
ożywili t ę ubogą scenografię. Umieli ustać w bezruchu, byli 
świetnie zgrani itd. 

Przedstawienie rozpoczęło się od wiersza Jana Brzechwy, 
pt. „Na straganie”. Aktorzy u żyli teatralnego języka migowego i 
byli bardzo zgrani – każdą czynność wszyscy wykonywali równo. 
Następnie zaczęło się przedstawienie „Kopciuszek”. Na drugim 
podeście pan w czarnym ubiorze zaczął ruszać drewnianą lalką 
typu marionetka. Robił to świetnie – wyglądała ona jak żywa. 
Aktorzy tak że grali lalki. Z głośników dobiegał głos, a cała 
sytuacja miała wskazywać, że artyści także są marionetkami. 
Musieli bardzo długo stać w bezruchu, ale z ich talentem była to 
zapewne „bułka z masłem”. Panowie w czarnych garniturach 
także radzili sobie bardzo dobrze. Mówili głośno i zrozumiale, 
przez co spektakl bardzo mi się podobał. Lalkarz, który poruszał 
drewnianą marionetką, ubrał jej pantofelek, żeby widownia 
rozpoznała, że jest to Kopciuszkiem. Następnie Kopciuszek (jako 
człowiek) ściągnął lalce pantofelek i bajka zakończyła się.  

Po chwili jednak aktorzy zaczęli śpiewać przygrywk ę do 
opowieści pt. „Czerwony Kapturek”, a z sufitu zsunął się telebim. Wszystko w przedstawieniu było bardzo 
fajne. Pan, który grał Wilka, miał nawet mikrofon ze zmodyfikowanym głosem, który brzmiał naprawdę 
ciekawie.  

Pod koniec aktorzy znów użyli teatralnego języka migowego, a z głośników wydobywał się tekst wier-
sza „Na straganie”. W połowie wyłączono nagłośnienie, a my – widzowie zaczęliśmy czytać tekst pokazywa-
ny na telebimie, dzięki czemu także zaangażowaliśmy się w przedstawienie.  
Inscenizację oceniam bardzo pozytywnie. Wszystko mi się w niej podobało, jednak gdyby scenografia była 
bogatsza, byłoby jeszcze fajniej.  
                                                                                           
                                                                                                            Tekst i ilustracja: Oskar Druszcz 



Wiele elementów muzycznych i tanecznych... 

Kiedy weszliśmy już na widownię i usiedliśmy na miejscach, myśleliśmy, jaki będzie to spektakl. Za-
stanawialiśmy się też, czy będzie się nam podobał. Po chwili zgasły światła i wszyscy ucichli. Na scenę weszli 
panowie w czarnych garniturach, którzy ku zdziwieniu wszystkich, zaczęli po niej spacerować. Rozpoczęła 
się jedna z „części” przedstawienia - "Kopciuszek". Do aktorów dołączyły kobiety ubrane w czarne suknie i 
kokardy we włosach. Tańcząc, weszły na podest. Dopiero później uświadomiłam sobie, kim były postacie 
grane przez aktorów. To jakby żywe marionetki.  Zaś Kopciuszkiem była prawdziwa, mała drewniana ma-
rionetka. 

Druga część, czyli historia Czerwonego Kapturka wyglądała zupełnie inaczej. Była bardzo muzycz-
na. Aktorzy przede wszystkim śpiewali, a nie mówili. Czerwony Kapturek grał na gitarze, pozostałe postacie 
śpiewały. Bardzo mnie zainteresowało to, że w główną postać wcielało się trzech aktorów.  

Cały spektakl bardzo mnie zainteresował, ponieważ było w nim wiele elementów muzycznych i ta-
necznych. Spodobał mi się także dlatego, że powstał na podstawie rymowanych baśni Jana Brzechwy, które 
bardzo lubię. Zdziwiło mnie to, że postaci nie były ubrane tradycyjnie. Mimo to uważam, że sztuka była cie-
kawa i zabawna. Mam nadzieję, że zostanie doceniona przez innych tak, jak przeze mnie i będzie się widzom 
podobać.  

                                                                                                             Weronika Marszał 
 

 
         Czerwony Kapturek  

    grał na elektrycznej gitarze... 

 
Przedstawienie rozpoczęło się 

ciekawie, ponieważ zza kulis wyszły tajem-
nicze postaci w ciemnych garniturach i 
sukienkach. Aktorzy wspólnie recytowali 
wiersz pt.: ,,Na straganie.” Potem bardzo 
szybko przebrali się, zakładając kolorowe 
czapki, weszli na scenę na podest i 
rozpoczęli kolejne przedstawienia – 
„Kopciuszka”, a następnie „Czerwonego 
Kapturka”.  
   Scenografię stanowiła makieta lasu. 
Jeden z aktorów miał czerwone okulary i 
rękawice- był to zły Wilk. Natomiast 

postać Kapturka była ubrana w czerwoną dużą czapkę. Aktorzy grali na ró żnych instrumentach. Najbar-
dziej mi się podobało, jak Czerwony Kapturek grał na elektrycznej gitarze i śpiewał. 
  Wizyta w teatrze była bardzo fajna, ponieważ mogliśmy podziwiać profesjonalną grę aktorów, jak również 
obejrzeliśmy odnowiony Teatr Lalek ,,Pleciuga”, który w tym roku obchodzi swoje 60-lecie. 
 
                                                                                     Tekst: Oskar Wiśniewski, ilustracja: Mateusz Wróblewski 
 

Zmodyfikowany komputerowo głos Wilka brzmiał super! 
 
Aktorzy przywitali nas wierszem „Na straganie”. Używali teatralnego języka migowego, 

przez co ta część sztuki była ciekawa. Kolejną  była bajka „Kopciuszek”, przedstawiona jako „ży-
wy” teatr marionetek. Podobało mi się w niej, gdy reflektor padał na widownię podczas wyczyty-
wania nazwisk księżniczek przybyłych na bal. Następną część spektaklu stanowiła znana opowieść 
o Czerwonym Kapturku. Główna bohaterka grała na gitarze elektrycznej, a na głowie zamiast kap-
turka miała czerwoną czapkę z pomponem. Również pozostali aktorzy ubrani głównie na czarno i 
czerwono, grali na instrumentach takich jak: grzechotki, marakasy, bębenki i kołatki. Mówili gło-
śno i wyraźnie, a zmodyfikowany komputerowo głos Wilka brzmiał super! 

Na zakończenie sztuki ponownie był recytowany z naszym udziałem (czyli publiczności) 
wiersz „Na straganie”. Tekst wyświetlono na telebimie, dzięki czemu wszystkie dzieci mogły go 
mówić. Uczestnictwo w takim spektaklu bardzo mi się podobało. Polecam gorąco wszystkim „Bajki 
samograjki”! 

                                                                                                              Maja Bonisławska 
 


