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Do Miłośników

W związku z rosnącym zainteresowaniem amatorskim ruchem teatralnym, 

potrzebą zgłębiania wiedzy oraz chęcią stworzenia pełnej i aktualnej informacji na 

temat ruchu, Sekcja Literacko - Teatralna Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w 

Bydgoszczy zwraca się do Państwa z propozycją współtworzenia bazy 

informacyjnej dotyczącej amatorskiego ruchu teatralnego.

Dążeniem naszym byłoby:

• stworzenie biblioteki scenariuszy

• aktualizacja topografii amatorskich zespołów teatralnych naszego regionu

• opracowanie propozycji zajęć warsztatowych dla instruktorów

• poszerzenie zawartości treściowej "Miłośnika Teatru Lalek" o nadsyłane przez 

Państwa artykuły - szczególnie własne, dotyczące sztuki teatru oraz działania 

wynikające z potrzeb i oczekiwań osób zainteresowanych.

Zachęcamy do pisania na tematy dotyczące działalności własnych zespołów, 

metod pracy, przemyśleń i wrażeń z udziału w przeglądach, konkursach, 

konfrontacjach oraz na inne tematy związane ze sztuką teatru, które wypływają z 

Państwa zainteresowań.

Łączę pozdrowienia

Marcin Bembnista

Adres do korespondencji: 
Sekcja Literacko - Teatralna 
Wojewódzki Ośrodek Kultury 
pl. Kościeleckich 6 
85-033 Bydgoszcz

Poczta elektroniczna:
cik@wok.bydgoszcz.com
w tytule wiadomości proszę wpisać 
Sekcja Literacko - Teatralna
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Stefan Gietdon

Lalki z kartonu i papieru



Stefan Gieldon

Lalki papierowego teatru
Istotą papierowego teatru jest użycie papieru, kartonu lub tektury do wykonania 

lalek, dekoracji i sceny. Polega to na projektowaniu, wycinaniu, klejeniu, kolorowaniu 

i montowaniu. Potem przygotowuje się przedstawienie dla rodziny i zaproszonych gości.

W czasie występu grający porusza kartonowymi laleczkami i wypowiada odpowiedne 

kwestie przypisane danej roli.

Technika animacji nie jest skomplikowana - kartonowe laleczki zaopatrzone w odpo

wiedne podstawki wsuwa się na scenkę, albo porusza tekturowymi laleczkami przy pomocy 

kijka lub drutu. Tą XIX-wieczną rozrywkę domową można było kupić w ówczesnych księgar-, 

niach w postaci arkuszy do wycinania (patrz rys.2).

Janina Wiercińska na sympozjum "Lalka w kulturze i teatrze", które odbyło się w 

Jaworzu k. Bielska w maju 1990r. powiedziała m/in. "Rzadko pamięta się o lalce dwu

wymiarowej - wycinance papierowej, drukowanej i sprzedawanej w arkuszach. Ciekawe to 

zjawisko^ do gałęzi grafiki popularnej adresowanej do szerokiej publiczności przede 

wszytkim miejskiej.

Rys.1 Angielski teatrzyk domowy
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Do tej samej grupy zaliczają się figurki w jasełkach, pajace czy kolombiny po wycięciu 

z arkusza poruszane za pomocą sznurka, szwadrony wojsk, ruchome, zmienne obrazki 

w książkach dla małych dzieci i wreszcie - aktorzy papierowego teatrzyku.

Rys. 2.

Laleczki do przebierania wycinane z arkusza papieru zrodziły się pod koniec XVIIIw. 

choć podobne pomysły dadzą się wyśledzić już około l700r. nie zdobyły popularności 

i pozostały zjawiskiem sporadycznym, podczas gdy o większym na nie zapotrzebowaniu 

można w gruncie rzeczy mówić dopiero w 30-tych latach XIX w. Przyczyną ich narodzin 

było najpewniej budzące się zainteresowanie dla różnorodności ubiorów i kostiumów.

Prawdziwy ich rozwój uzależniony był od potrzeby propagowania aktualnej mody.

W XVIII wieku zaczęły coraz liczniej pojawiać się żurnale mód z ilustracjami.

Pomysł laleczek do przebierania zaczął zyskiwać stopniowo na popularności: chodziło 

tu przede wszystkim o kostiumy. Okazało się, że aktualności mody na co dzień starzały 

się zbyt szybko i wymagały ciągle przepracowywania. Dlatego z powodzeniem zaczęły się 

cieszyć edycje, w których wyobrażano poszczególne zawody i grupy w charakterystycznych 
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dla nich ubiorach: w stroju ogrodniczki, zakonnicy, panny młodej, w strojach 

regionalnych itp. W połowie XIX wieku powodzenie zyskały arkusze, przedstawiające 

postaci z kręgów dworskich w eleganckich toaletach i strojach balowych.

Coraz częściej laleczki do przebierania wycinane z arkuszy i podklejane, czy też 

kupowane już gotowe, wycięte i sztancowane, a nawet opatrywane umieszczonymi od

tyłu w rodzaju na rodzaju rucnomego koła

Rys.3.

do chwili obecnej (2003r.) w TUP program

stopami, tak, by można im nadać pozory ruchu, 
stawały się zabawką dziecinną.

Nie wcześniej niż w latach 90-tych XIXw. 

modelami stają się dzieci, z ich ubiorami 

i akcesoriami, dotąd w arkuszach przedsta

wiani byli dorośli.

Papierowy świat teatru należy w całości 

do XIX wieku. Miniaturowy teatrzyk wycinany 

z arkuszy papieru był ważnym elementem 

wyposażenia pokoju dziecinnego,choć trafił 

do niego później,początkowo pomyślany jako 

rodzaj "souvenirezu" dla dorosłych z cieszą- 

go się powodzeniem spektaklu teatralnego,, 

(patrz rys.3).

Współcześnie następuje jakby renesans 

papierowej lalki teatralnej z tym, że obok 

lalki płaskiej (kartonówki) zaczęły wystę

pować przestrzenne lalki z papieru. Przy

kładem są przedstawienia(realizowane w oddz. 

Telewizji Polskiej w Łodzi) pod nazwą 

"Papierowy teatrzyk" i emitowane od 2O(J0r.

1 i w TV Polonia. Przedstawienia te są insce

nizacjami bajek najczęściej 

braci Grimm. Program rozpoczy

nają dwie pary rąk (damska i 

męska) w kolorowych rękawiczkach, 

które prowadzą narrację i jedno

cześnie budują z wcześniej przy

gotowanych materiałów lalki z 

papieru np. do "Jasia i Małgosi", 

czy "Kopciuszka". Potem jest 

około 15 minutowy spektaKL w 

uprzednio przygotowanych papie

rowych dekoracjach.

Innym przykładem współczesnego polepszeniu ludzkości",
Rys.4. Teatr im. Kici Koci
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teatru z papieru jest profesjo-
nalny "Teatr im. Kici Koci".którego założycielem, reżyserem i właścicielem jest



4

Zbigniew Mich. Ojego teatrze H. Baltyn 

tekturowa scena z frontonem i napisem,

pisze: "Fizycznie istnieje ten teatr jako

przeznaczona do odgrywania sztuk należących

nie ma jednak własnej stałej siedziby funkcjonując jakodo gatunku Papirtheater.

Rys.5.

teatr domowy, teatr, którego spektakl można sobie zamówić.

□d 1989r. Zbigniew Mich mieszkający na zmianę to w Warsza

wie, to w Dusseldorfie,posiada również drugą papierową 

scenę, wykonaną w Niemczech,która nazywa się "Theater fur 

Mich".

Na współczesny renesans lalki z kartonu wskazuje między 

innymi istnienie wydawnictw oferujących tzw. "teatrzyki do 

wycinania", oto przykłady: 1) Longsoft Multimedia sp.z o.o. 

z Wrocławia systematycznie wyda je książeczki dla dzieci 

p.n. "CD -Romek". Znajdują się tam laleczki do wycinania,

tekst bajki i płyta kompaktowa (patrz aneks) a także tekturowa scenka i patyczki do

animacji lalek.

2)Centrum Edukacji Dziecięcej z Poznania wydaje serie książeczek dużego formatu 

p.n. "Papierowy teatrzyk", składających się z a) wewnętrznej okładki (o wymiarach 

32cm. x 64cm.) stanowiącej scenkę i dekorację teatrzyku, b) papierowe lalki do wycięcia, 

c) książeczka z rozpisanym na role tekstem bajki (patrz aneks).

Prezentowane wyżej książeczki, a także inne publikacje propagujące tzw. "teatr 

z papieru" adresowane są przede wszystkim do przedszkoli i teatrzyków domowych, gdzie

wychowawczynie, lub rodzice są instruktorami, albo konsultantami, a bardzo często

Rys.6.Lena Foellbach w książce "Die bunte Puppenkiste" proponuje realizację bajki

"Królowa śniegu" wg Andersena lalkami z kartonu wg wzorów pokazanych na rysunku.
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c.d. Rys.6. Kolejne lalki z kartonu do realizacji bajki "Królowa śniegu" wg.Andersena.

MATERIAŁY PAPIERNICZE
Przystępując do budowy lalek z materiałów papierniczych, do których należą: papier, 

karton, tekturaj należy zapoznać się z ich specyfiką. Oto kilka uwag zaczerpniętych 

z książki 0.Pietrzyka pt. "Księga sprawnych rąk". Grubość papieru określamy za pomocą
2 

tak zwanej gramatury. Oznacza ona ciężar arkusza papieru o powierzchni 1 m i jest 
wyrażona w gramach na metr kwadratowy. Na przykład oznaczenie 100 g/ń2 odczytamy: jeden 

metr kwadratowy ma ciężar 100 gramów.

Jeżeli gramatura nie przekracza 30 gjn2, to materiał taki nazywamy bibułkami, jeżeli 

gramatura zawiera się w granicach 30 - 140 g^i2, to mówimy o papierach, natomiast 

materiały o gramaturze powyżej 140 qln2
7 noszą nazwę kartonów i tektury.

Karton jest produktem pośrednim między papierem a tekturą (co do grubości), jego 
, 2 

gramatura waha się w granicach 160 - 250 gjn .

W handlu spotykamy kartony o nazwach: albumowy, skoroszytowy, okładkowy i broszu

rowy. Kartony albumowe i skoroszytowe są dość grube i sztywne, o matowej powierzchni, 

natomiast albumowe mają czę-sto deseń wyciśnięć-ty na powierzchni. Kartony okładkowe 

są gładkie. Do kartonów często zalicza się brystole oraz papiery rysunkowe i kreślarski: 

Karton kreślarski wyróżnia się szczególną spoistością i sztywnością.

Tektura jest wytworem papierniczym spilśnionym ( gramatura tektur zaczyna się od 

300 cjm^). Powstaje ona przez sklejanie cieńszych arkuszy podczas prasowania, toteż 

daje się z łatwością rozdzielać (łupać).

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Papier składa się z ułożonych w pewnym kierunku włókien. Układ włókien powstaje 

w procesie produkcji. Papier daje się łatwo zginać wzdłuż włókien, a w poprzek stawia 

pewien opór - załamuje się nierówno.

Istnieje kilka sposobów rozpoznawania kierunku układu włókien papieru, a mianowicie:

przez zwijanie i darcie arkusza, rozciąganie lub zwilżanie brzegu arkusza, bądź też
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Rys.7. Rys.8.

lekkie zaginanie. Zwijając i przedzierając kawałek papieru można się łatwo zoriento

wać, jak biegną włókna.paier zwijany wzdłuż włókien zwija się trudniej, w poprzek 
łatwiej. Drąc arkusz papieru^uzd łuż włókien uzyskamy linię względnie prostą, w poprzek 

- krzywą lub zygzakowatą (patrz rysunek 7a). Rozciągając brzegi arkusza palcami, tak 

jak krepinę, zauważymy: w poprzek włókien papieru tworzą się głębokie zmarszczki, 

wzdłuż brzegi lekko się sfalują (patrz rys.8). Zginając lekko arkusz papieru w dwóch 

kierunkach, linia załamania wzdłuż włókien będzie zupełnie prosta, a w poprzek lekko 

pozałamywana.

W konwencji papierowego teatru występują lalki:

a) płaskie tzw. KARTONÓWKI i b) LALKI PRZESTRZENNE.

KARTONÓWKI

Dawniej były to tylko płaskie i sztywne 

wycięte z kartonu lub tektury i pomalowane

sylwetki około ośmiocentymetrowej wielkości 

- patrz rysunek 9.

W XIX wieku były drukowane i sprzedawane 

w arkuszach - patrz rysunki rys.2.i rys.15 

Kartonówki sztywne nie mają możliwości 

ruchu. Tego typu lalki wsuwa się na scenę 

przy pomocy patyka lub drutu umocowanego 

podstawki, na której ustawiona jest lalka. 

Inne umocowanie lalki umożliwia poruszanie 

lalką od dołu lub góry przy pomocy drutu 

lub patyka przyklejonego do sztywnej syl

wetki - patrz rys.10.Tak skonstruowanej 

lalce nadaje się określone możliwości 

animacyjne.
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Lalki - kartonówki to sylwetki które 

można "przebierać" - czyli nakładać 

na figurkę inny płaski kostium.

Na uwagę zasługują sztywne kartonowe 

sylwetki występujące (także współcześnie) 

w bożonarodzeniowych szopkach, które 

w okresie Świąt Bożego Narodzenia można 

kupić w sklepach papierniczych.

Szopkę opiszę w jednym z następnych 

zeszytów Techniki teatru lalek.

Rys.11, "Stajenka" projektu znanego francuskiego rysownika 

Oeana Effela (1900 - 1982).
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Adam Słodowy w książce "Lubię majsterkować" opisuje jak zbudować

TEATR WYCINANEK
"Sylwetki postaci wycinamy z brystolu malując je zwykłymi farbami wodnymi (rys.12a).

Każda postać wycięta z brystolu jest od strony tylnej wzmocniona przez przyklejenie 

drucika (rys.12b). Drut 2 można przykleić do papieru 1 klejem stolarskim lub klejem 

do tworzyw sztucznych. Dolna końcówka drutu 3 jest wbita w drewniany klocek 4 tworzący 

podstawę całej figurki. Osoba poruszająca figurkami przesuwa klocek za niewidoczną 

częścią przedniej strony teatrzyku.

Rys.12.

Sak zbudować scenkę teatrzyku wyjaśnimo na rys.13. 

Z dużego tekturowego pudełka wykorzystamy tylko 

trzy ścianki (rys.13b). Ustawiony na przedniej 

krawędzi stołu 10 fronton scenki 4 ma wycięty 

prostokątny otwór sceny 7. W czasie wycinania tego 

otworu należy pozostawić w dolnej części pasek 8, 

który po nacięciu wzdłuż linii przerywanej zaginamy 

poziomo do wnętrza sceny.

Nie odcinamy bocznych części pudełka, które 

tworzą boczne osłony - podpórki 5 i 6.

Przekrój na rysunku 13a wyjaśnia budowę scenki 

w widoku z boku. Za frontonem 4 jest ustawiona 

kartonowa dekoracja 3, wyobrażająca tylną część 

sceny (np. ogród, wnętrze zamku itp.)«.Ta dekora

cja jest węższa niż szerokość wnętrza sceny, a to 

w tym celu, aby można było z boków wstawiać i poru

szać klocki z figurkami.

Figurka - wycinanka 2 przyklejona do drucika

spoczywa na klocku 1 (rys.l3a).

Na tym przekroju widać, że 

nogi figurki muszą być na 

wysokości dolnej krawędzi 

sceny. A więc wysokość 9 na 

rysunku 13b musi być taka sama 

jak odległość F na rysunku 12."

Tekturowa scenka domowego 

teatrzyku pokazana na rys.13. 

jest ustawiona na stole.

Rys.13. Scenka wykonana z tekturowego 
pudełka.
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kle jamy ząbkami (R4). Wzór A

Ciekawymi propozycjami są laleczki - wycinanki zamieszczane w książeczkach dla 

dzieci rodziców. W książeczce Andrea Muh "Wielka księga papierowych cudów" zawiera 

wiele propozycji. Oto jeden przykład: papierowa laleczka-wycinanka KSIĘŻNICZKA.(rys.14.) 

"Z podwójnie sklejonego paieru żółtego wycinamy wzór. Buzię rysujemy tuszem, 

białka oczu malujemy białą farbą. Wzór A-j (grzywka) i h (włosy) wycinamy z papieru 

ciemno-niebieskiego. Główkę naklejamy na wzór A^» grzywkę na A. Wzór B wycinamy 

z papieru pomarańczowego, w kształt walca, przecinamy w miejscach oznaczonych linią R1. 

Następnie z czerwonego papieru wycinamy dwa wzory C, sklejamy i dolne części wzorów 

przecinamy wzdłuż linii ciągłych. Tak przygotowane wzory nakładamy na wzór B i przy- 

wkładamy do środka wzoru B wkładając rączki w przecięcia 

wzoru B (R2). Do ramion laleczki 

przyklejamy wzory D wycięte z czer

wonego papieru i złożone wzdłuż 

linii przerywanej, wzory naklejamy 

tak, aby ramiona były w środku 

wzorów D (R.2 i 3). Wzór E wycięty 

z obustronnie żółtego papieru 

ozdabiamy wzorem E-j w kolorze czerwo

nym. Całość przyklejamy do wzoru A-j. 

Ubraną księżniczkę montujemy na 

podstawce lub przklejamy patyczek do 

poruszania laleczką0"» 

Uwaga: ta lalka-wycinanka należy do 

lalek przestrzęnnych (trójwym.).

a2

K.2

R.3

Rys.14. Trójwymiarowa lalka - wycinanka^KSIĘŻNICZKA
V)
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Lalki płaskie - uruchomione 
to płaskie lalki z kartonu lub tektury poruszające kończynami, głową, tułowiem, 

albo też wszystkimi częściami ich "ciała" - patrz rysunek 15. Są to lalki animo

wane najczęściej od dołu, a ich konstrukcja przypomina ruchome lalki cieniowe poru

szane od dołu - patzr rys.16.

Lalki płaskie-pajacowate
Do uruchamianych kartonówek zalicza się lalki pajacowate (rys.17.), które omó

wiłem w zeszycie poświęconym marionetkom, kartonówki pajacowate najczęściej poruszane 

od dołu nie są lalkami uniwersalnymi. Każda z nich spełnia tylko zadaną dla niej 

funkcję. Ruchy tych lalek z kartonu, a częściej z tektury uzyskuje się przez naprę

żenie sznurka.
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SfeyoTLjCł Marysia

Lalki przestrzenne
nie są Lalkami dwuwymiarowymi tzn. nie są lalkami zupełnie 

płaskimi. W konstrukcji papierowej lalki przestrzennej 

występują zagięcia i wypukłości. Jako przykład niech 

posłuży zrealizowana bajka M.Kownackiej "0 krasnoludkach 

i sierotce Marysi". Wykonanie lalek oparłem o projekty 

(patrz rys.18.) anonimowego autora zamieszczone w tygodniku 

"Przyjaciółka" z I962r. (patrz rysunki 18 i 19).

Do wykonania wyżej wymienionych lalek papierowago teatru 

potrzebne są: dobre nożyczki, klej, zeszyt do wycinanek, 

biały brystol,arkusz zielonej bibułki i akwarele lub 

plakatówki. Do przeniesienia projektów lalek na arkusz 

brystolu posłużyłem się episkopem. Najlepiej przerysowywać 

każdą część osobno i dokładnie wyciąć. Miejsca wykropkowane 

należy pozaginać. Sierotkę Marysię, krasnnoludki, gąski, 

liska, nosy i włosy krasnoludków, włosy Marysi, oraz 

podpórki pod gąski i liska (patrz rys.19) wycinamy z białego
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Rys.18. -Wykroje lalek do bajki M. Kownackiej "0 krasnoludkach 
i sierotce Marysi".
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Cioski r-

Lisek

Rys,19.

brystolu. Podpórki wycinamy z jednego kawałka brystolu. Trawkę wycinamy z pasków

zielonej bibułki, złożonej cztery razy, nacinając z jednej strony (jak na rysunku). 

Czapki i kapoty krasnoludków wycinamy z czerwonego papieru. Oczy krasnoludków 

i szal Marysi wycinamy z czarnego papieru. Oczy Marysi - z białego i niebieskiego, 

spódniczkę robimy ze zwykłego szarego pakowego papieru, rysując na nim kolorowe 

łatki (patrz zdjęcie). Spódniczka jest lekko poszerzona u dołu. Wycinamy z szarej 

tektury gałązkę i przyklejamy ją do ręki, lekko rękę zaginając - patrz zdjęcie. 

Twarz, rączki i szyję Marysi i krasnoludków malujemy z obu stron różową farbą. 

Na rysunkach 20 - 25 przedstawiono inne proste sposoby wykonania lalek z papieru 

zaczerpnięte z książki K.Łebkcwskiej i O.Zgrychowej "Zrobimy to sami". Oto sześć 

przykładów lalek zwierząt, dc których należy dokleić patyk do animacji^
OSI0ŁEK Przygotować dwa kawałki kartonu mniejszy na 

szyję i głowę, większy na tułów. Złożyć na połowę. 

Z większego wyciąć tułów, nadciąć na grzbiecie. 

Z mniejszego wyciąć szyję i głowę. Szyję nadciąć 

wzdłuż załamania, założyć 

na tułów, umocowując ją tak, 

aby była ruchoma. Przykleić 

uszy, z kartonu wyciąć i 

umocować ogon.

Rys,20. Osiołek.
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KONIK Wyciąć 

sylwetkę konika 

z kartonu złożo

nego na połowę. 

Zagiąć szyję u 

nasady po linii 

pionowej, następnie 

2 razy po liniach 

ukośnych, tak jak 

pokazuje rysunek. 

Rozłożyć całą i I 
formę przeciąć 

szyję do pierwsze

go zgięcia ukośne

go, złożyć ją po 

liniach załamania

PIESEK Pieska należy wykonać w taki sam sposób jak osiołka, 

nadając formie kształty charakterystyczne dla tego zwierzęcia.

i uformować figurkę konika W rozcięcie na szyi wkleić grzywę. Przykleić uszy.

W nadcięciu grzbietu umocować ogon.

KOZA Załamać karton dwukrotnietak, by załamania były równoległe. Z tak złożo

nego kartonu wyciąć sylwetkę kozy. Ponadcinać ogon. Przykleić uszy i rogi. Szyję 

zagiąć do góry. Między dwie części, z których składa się głowa, wkleić brodę.

KOGUCIK Złożony na połowę pasek kartonu załamać 

pod kątem prostym; krótszą część paska naciąć dwa 

razy od strony złożenia (rys.24 a). Rozłożyć 

pasek, przez nacięcie przesunąć podwójnie sklejo

ny pasek kolorowego papieru. Krótszą część paska 

zwęzić, ścinając ukośnie boki (rys.24 b). Wyciąć 

u góry ząbki. Dłuższą część paska ponacinać wzdłuż 

i uformować kogucika wg linii zagięcia, a nastę

pnie skleić dziób. Przykleić oko i nogi.
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PTASZEK Złożony na połowę pasek kartonu załamać

pod kątem prostym w 1/Ś jego długości. W części

krótszej zrobić dwa nacięcia od strony złożenia (rys.25 a) Rozłożyć pasek, wyciąć

tułów i szyję ptaszka według rysunku 25 b. Przez nacięcia przesunąć sklejony pod

wójnie pasek kolorowego papieru. Uformować ptaszka według linii załamania. Skleić

dziób, nadciąć tułów wzdłuż linii załamania. Wykonać trzy harmonijki z kolorowego 

papieru lub bibułki - będą one tworzyły skrzydła i ogon. Ogon wkleić w rozcięcie 

tułowia, skrzydła przykleić z dwóch stron do boków.

WOODEN ROD PUPPETS 
by Marjorie Batchelder MePharlin

THE SUN AND STAGE FOR “WEAPONS OF LIGHTNiNG”, Marjorie McPharli-

Rys.26.

Na rysunku 26 pokazano papieroplastyczne zwierzaki i słońce. Lalki te

zaproponowała amerykańska lalkarka Marjorie MePharlin.
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Rys.27

Osobna miejsce uj "teatrze z papieru" zajmują takie przedstawienia, gdzie na 

oczach widzów powstaje i rozgrywa się "papierowa tragedia". Przykładem mogą być 

programy zespołu francuskiego lalkarza Yves 3oly»ego. Oto dwa numery opisane przez 

Krystynę Mazur w "Teatrze La’’alz" nr 6 - 1958:

"Na czarnym parawanie, na tle czarnych kotar, bez jednego elementu dekoracji, poja

wia się ludzka ręka i kartka białego brystolu. Brystol zwija się w rurkę średnicy 

około 7-8 cm. Druga ręka nakłada na ten rulon kraciastą czapę oprycha, a pod tą 

czapą wiąże kolorową chusteczkę apasza. Tak powstał 

ten "Pierwszy", Pierwszy wyciąga drugi kawałek 

papieru (ludzką ręką), zwija go w rulon, nakłada 

nań zgnieciony pilśniowy kapelusz, wiąże apaszkę... 

3est ich dwóch.Ci dwaj tworzą ją, trzecią. Cna ma 

na głowie kapelusz z woalką i także kolorową chustę 

czkę. Zbliżają się do niej, emablują. Ona się 

wzbrania, cna nie wie co zrobić z obydwoma. Każdy 

ciągnie ją w swoją stronę. Spada piękny kapelusz 

z woalką, spada kolorowa chusteczka, dwa ciemne typy 

z paryskiego zaułka rozrywają rulon papieru, który był nię, i teatralnym gestem 

rzucają te strzępy przed parawan pod nogi publiczności.Poczem z zaciekłością rzucają 

się na siebie. Zrywają sobie nawzajem okrycia z głowy, zaciągają szaliki, rozlatują 

się dwa rulony, dwie białe kartki papieru. Oto powstali z niczego, oto sami się 

stworzyli i ... sami się unicestwili.

Następny numer to zupełnie inna technika. Pojawiają się postaci jakby wycięte 

z wielkich plakatów. Ma toto około 80 cm wysokości, owalne w pionie, który oznacza

korpus. Na tym 

osadzona owalna

w poziomie głowa, 

na której kreską 

czy techniką 

papiero-plastyki 

jest zaznaczona 

fizjognomia (rys.28). 

Postaci są jedno

kolorowe, intensywne 

w barwie, każda 

w innej. 3est ich Rys.28. Rys.29.

trzech Są odpychający, paskudni. Wycięte z papieru, płaskie ohydy poruszają głową

przy pomocy drutu, na który nadziany jest 

czają się, chcą zdobyć 3ą. Ona jest inna.

także korpus. Obleśne typy skradają się, 

Ona w miejscu głowy ma wspaniały żółto

złoty księżyc położony poziomo rogami do.góry (rys.29.). Stoi nieruchomo na pier

wszym planie, jak królowa, tylko złote rogi księżyca drżą lekko, wzruszająco -
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wreszcie pojawia się 0nt ten właściwy. Dwie plakatowe postacie pochylają się czule 

do siebie, to chyba pożegnanie. On odchodzi. Wtedy jeden z tych obrzydliwych, złych 

podchodzi podstępnie, do niej, z tyłu i wielkimi krawieckimi nożycami ucina kawał 

cudownego, złotego rogu (rys.30). Ona pada na czarny parawan, wpada On. I na Jej 

widok zaczyna się palić od dołu wielkim płomieniem. Obrzydliwe poczwary wycofują

Rys.30.

Bogactwo i różnorodność form "papierowego teatru"'świadczą, że możliwości wykorzys
tania materiałów papierniczych w teatrze lalek i cieni są bardzo duże.

Warto eksperymentować w papierze, kartonie i tekturze. To samo dotyczy folii, 
cynfolii, taśm i arkuszy wykonanych z tworzywa sztucznego.

Opisując lalki papierowego teatru zdaję sobie sprawę z ich niepełnego omówienia. 
Do opisania lalek z papieru wykorzystałem doświadczenia i obserwacje własne, a także 
korzystałem z dostępnych mi książek i czasopism wyszczególnionych w niniejszym 
opracowaniu.
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Stefan Getdon

W rozważaniach o technice teatru lalek warto również zwrócić uwagę na mniej 

znane w amatorskim ruchu lalkarskim rodzaje lalki teatralnej.

W niniejszym opracowaniu postaram się nieco przybliżyć lalki nazywane:

1. trickowa, 2. metamorfoza, 3. tintamoreska.

LALKA TRICKOWA
Trick (ang. ze staronormandzkiego - trigue)- podstęp, wybieg, sztuczka.

Trick teatralny (dot. teatru lalek) - gra lalką przy pomocy specjalnych chwytów 

technicznych, gra specjalnie konstruowaną lalką przeznaczonej do wykonania 

określonego zadania. ( W poprzednich zeszytach Techniki Teatry Lalek pokazano kilka 

lalek, które można także zaliczyć do lalek trickowych).

Często tak się zdarza, że po przedstawieniu z zastosowaniem lalek trickowych 

część widzów zadaje pytania: "Jak to zrobiono: że pacynka staje na głowie?

A jakim sposobem bałwankowi na jego korpus "wskakuje".. .głowa?" Zainteresowanym 

najczęściej chodzi o rozwiązania techniczne w konstrukcji tych lalek. Najczęściej 

są to lalki specjalnie przystosowane do wykonania danego zadania tak, jak to 

pokazano na niżej wymienionych przykładach.

Rys.1.
Rys.2.

*=■ Klasyczna kukiełka - małpka (rys.1.) wędruje krawędzią parawanu, następnie wskakuje 

na barki lalki źyworękiej (rys.2.). Konstrukcja kukiełki-małpki pozwala na usunięcie 

kijka. Animator lalki źyworękiej zawiesza małpkę na przeciągniętą w oknie scenki
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linę (rys.3.) za pomocą której małpka zostaje przetransportowana np. za kulisy,

gdzie uzupełniona o brakujący kijek może dalej występować jako kukiełka.

Pokazane na rys.4 pacynki, dzięki specjalnej budowie mogą zademonstrować więcej 

niż zwykłe pacynki, mogą stanąć ..na głowie, patrz rys.5. Pozwala na to wmontowana 

w pacynkę specjalna sprężyna pozwalająca ugięciem dłoni animatora podnieść nogi 

pacynki do góry. Szczegóły pokazano na rysunkach 6, 7, 8.

Przedstawiona na rysunku 9. marionetka mieści w głowie 

kilka coraz to mniejszych prostych marionetek, które 

począwszy od najmniejszej '"wychodzą" z głowy coraz to 

większej laleczki. W ten sposób na oczach widzów tworzy się 

zespół różnej wielkości oddzielnych marionetek, z których 

każda może zagrać swoją rolę.

Rys.9
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Na rysunkach 10, 11. 12. 13. pokazano niektóre rozwiązania tricków 

mechanicznych stosowanych w teatrach lalek.

Rys.10. Spadający i powracający 
na głowę kapelusik.

Rys.12. Kukiełka paląca 
fajkę.

Rys.13. Zastosowanie pantografu do 
pokazania nc. musztry wojskowej.
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Innym rodzajem tricku tu teatrze lalek jest zastosowanie dublera (franc.doubler).

W słowniku teatru lalek 3.Krystianowskiego czytamy: "...dublerem nazywamy lalki 

tej samej postaci powielone w kilku, a nawet więcej, egzemplarzach. Zależnie od 

przeznaczenia dubler wyposażony jest w pewne urządzenia, które w danym momencie, 

ułatwiają wykonanie jakiegoś specjalnego zadania. W niektórych spektaklach teatru 

Obrazcowa można było doliczyć się nawet kilkunastu dublerów. Np. w sztuce "2:0 na 

naszą korzyść" jeden dubler skakał z trampoliny, drugi jeździł na łyżwach itd."

Na rysunku 14 pokazano przykład 

zastosowania dublera, gdzie 

pacynkę (rys.14a) zastępuje z wygląd 

taka sama lalka, ale już jako 

kukiełka jadąca na rowerze (rys.14b)

Rys.14.

Czasami w teatrze lalek stosuje się dublera - głowę. Na rysunkach I5a, 15b, 

Pokazano głowy lalek z dwiema twarzami. Oedna z tych twarzy jest widoczna 

dla widzów, druga (zwrócona do tyłu lalki) jest zakryta.

Tak skonstruowana główka lalki pozwala na zmianę wyrazu twarzy. W zależności 

od nastroju obracamy główką, by pokazać śmiejącą się, lub plączącą lalkę.

Rysunek 15c przedstawia głowę z zamienną twarzą-maską. Taka konstrukcja 

pozwala na zamianę twarzy przy pozostawieniu tej samej głowy.
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METAMORFOZA
Słownik wyrazów obcych PIW określa metamorfozę (od łac.metamorphósis) jako 

przekształcenie się jednej formy w drugą, zmiana postaci. Natomiast Słownik terminów 

literackich Stanisława Sierotwińskiego określa metamorfozę jako przeobrażenie, 

zmiana postaci - motyw często występujący w baśniach.

Metamorfoza w teatrze lalek to zmiana wyglądu, bądź zamiana lalki z jednej 

postaci w drugą,. Przykładem sposobu takiej zamiany jest 

pokazana obok (rys.16.) marionetka zbudowana symetrycz

nie, ma dwie główki umieszczone po przeciwnych stronach 

tułowia. Przy odwróceniu "do góry nogami" luźno opad- 

jąca suknia zasłoni jedną główkę i odsłoni drugą, 

przekształcając w tym wypadku diabła w dziewczynę.

Przedstawione na rysunkach 17 18 reprodukcje fotogr. 

lalek - metamorfoz zostały zaczerpnięte z "Dziejów 

teatru lalek" Henryka Jurkowskiego, który m.in. pisże: 

"Obserwacja przedstawień komedii dell arte i jej 

rozwoju prowadzi niezmiennie do odkrywania analogii 

między przedstawieniami żywymi i lalkowymi. Będzie 

ich więcej niż rzeczywistych różnic, które pojawią się 

dopiero w okresie schyłkowym komedii żywego aktora.

Ważnym elementem wspólnym dla obu rodzajów komedii 

były metamorfozy. Wprowadzono je pod wpływem włoskiego 

teatru dworskiego, którego widowiskowość miała na celu 

zadziwienie widza. Aktorzy komedii dell'arte korzystali

Rys. 16.

Rys.17



Rys.18. Metamorfoza, lalka z teatru 
A.Wintera. Puppentheater der 
Stadt Munchen.

więc z urządzień, które demonstrowały 

"nadnaturalne" możliwości aktora i teatru. 

Posługiwali się maszynami teatralnymi 

lub... techniką teatru lalek. Nicoll mówi 

o "urządzeniu, z pomocą którego ta sama 

mogła być przekształcona w źródło i uice 

uersa". Znana jest również scenka, w której 

Pascariel wystrasza Scaramoucha wychodząc 

z worka wzbogacony o dwie głowy, naśladując 

przy tym diabła. ...Trudno ustalić, czy 

metamorfozy przeszły z lalkowej komedii 

do komedii żywego aktora, czy też odwrotnie. 

Można jednak przyjąć, że bliższe są one 

naturze lalki i jej możliwościom techni

cznym. Przemiana jednej postaci w drugą 

nie wymagała tu żadnej maszynerii. Cuż 

samo odwrócenie lalki do góry nogami - 

przy pomocy dodatkowego kompletu nici - 

dawało szansę stworzenia nowej postaci".

Pokazana na rysunku 1? metamorfoza 

pokazuje przemianę Sprzedawcy kwiatów 

w Czarownika.

Ciekawe surrealistyczne metamorfozy 

stworzył holenderski lalkarz Henk

eenzaam op het (and

Boerwinkel - twórca legendarnego Teatru 

"Triangel". Oto tylko dwa przykłady z 

wielu jego pomysłów:

- Na scenie pojawia się strach na wróble, 

(Rys.19.) po chwili opada ubiór Stracha, 

który przeistacza się w monstrualnego 

ptaka.

- Na parawanie pojawia się staruszka 

(nazwana przez Boerwinkla czarownicą

patrz rysunek 20). Zjawia si^miauczący 

kot. Przekomarzają się. Po chwili 

staruszka przemienia się w szczekającego 

psa, a kot zamienia się w mężczyznę - 

właściciela trzymającego wymienionego 

psa na smyczy.

Rys.19.
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Rys.20.

Rys. 21.

Z „Metamorfoz" Heńka Boerwinkla

W swojej praktyce stosowałem inną - moim 

zdaniem - ciekawą metamorfozę jaką jest kukiełka 

zbudowana z parasola, na którym umocowano głowę 

z dużym kapeluszem (patrz rys.21).

Do krawędzi parasola przyczepiłem lekkie 

kawałki kolorowych materiałów - imitujących 

spódnicę. Otwierając parasol przekształcamy 

cienką, chudą postać w grubą i odwrotnie.

Można taką macamorfozę pokazać jako kukłę 

olbrzymią, wówczas animator znajduje się w jej 

wnętrzu. Jednak do wykonania kukły olbrzymiej- 

należy wykorzystać duży męski parasol.
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TINTAMORESKA
Animowanie lalki polegające na poka

zaniu i wykorzystaniu w grze twarzy 

aktora żywego oraz połączenie jego 

twarzy ze sztuczną konstrukcją albo 

obrazem lalki na planszy będę nazywał 

tintamoreską.

Słownik wyrazów obcych Arcta-z 1936r. 

tintamoreską (frac.tintamarespue) 

określa "teatrzyk, w którym czynna 

jest tylko twarz aktora, gdy reszta 

ciała zrobiona jest sztucznie w małych 

rozmiarach". Patrz obok rys.22. Ale 

zdarza się, że może być odwrotnie, 

gdzie twarz aktora ożywia lalkę o 

rozmiarach znacznie większych w stosu

nku do twarzy grającego patrz rys.23b.

H.Ryl o tintamoresce pisze:"że jest 

to marionetka bez głowy, uwiązana na 

szyi aktora. Drugi aktor porusza jej 

kończynami z góry lub od dołu. Oto opis 

podobnej lalki, zanotowany przez E.T.A. 

Hoffmanna w "Diabelskim eliksirze" .. 

.."wyszedł olbrzym Goliat o ogromnej 

głowie. Gakże się zdziwiłem, zaraz od 

pierwszego spojrzenia poznałem po 

głowie Belcampa. Tuż pod głową przymo

cował malutki korpus z ramionkami i 

nóżkami, zaś swoje ramiona i barki 

ukrył w draperii wyglądającej jak 

szerokofałdzisty płaszcz Goliata".

Rys.22.

Rys.23.
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W 1997 roku Białostocki Teatr Lalek wystawił rewię Wojciecha Szelachowskiego 

pt. "Państwo Fajnackich" w technice tintamoreski,.patrz rysunki 25 i 26.

0 tym przedstawieniu Hanna Bałtyn pisze w "Teatrze lalek" nr 2 z I998r. m.in

„ _ „Państwo Fajnackich'. scenariusz i rei.
Rys.25. Wojciech Szelachowski. scen. Andrzej

Dworakowski (1997)

"... metrowej wysokości parawany. Zza nich jak zza małych nadscenek, 

wyłaniają się naturalnej wielkości oblicza ludzkie, do których dorobiony 

jest wiszący na piersi, animowany pacynkowo, skarlały szmaciany tułów.

Kontrast między dorosłymi twarzami, a dziecięcymi ciałkami nieodparcie

"Państwo Fajnackich"



LALKI W ZWIERCIADLE PRASY
Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Lalkowych "Pacynka", które już na stałe wpisały się w 

historię regionu kujawsko - pomorskiego mają swojego starszego i zarazem młodszego brata w postaci 
Przeglądu Teatrów Lalek w Strzelcach Opolskich. Poniższy artykuł nie przedstawia może 
szczegółowego przebiegu Przeglądu ale trzeba przyznać, że kwota przeznaczona na realizację zadania 
jest imponująca.

M.B

"25 listopada na scenie strzeleckiego Domu Kultury obejrzeć można było trzynaście spektakli 
przygotowanych przez amatorskie teatry lalkowe.

LALKI OŻYŁY
Przeglądy teatrów lalek mają w Strzelcach Opolskich długą tradycję. Pomysłodawcą i "ojcem" 

amatorskiego ruchu lalkarskiego w Strzelcach i na Opolszczyźnie był Stefan Giełdon, który przez długie 
lata pracował w strzeleckim Domu Kultury oraz prowadził zajęcia z lalkarstwa w uniwersytecie 
Ludowym w Błotnicy Strzeleckiej. Złote lata lalkarstwo przeżywało u nas w latach siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych, kiedy to Strzelce Opolskie były gospodarzem wojewódzkiego przeglądu amatorskich 
teatrów lalek. Lata dziewięćdziesiąte to okres swego rodzaju ciszy i zastoju w tej dziedzinie. Dopiero 
cztery lata temu postanowiono reaktywować spotkania. Stało sie tak za sprawą m.in. Urzędu 
Marszałkowskiego oraz prezesa Stowarzyszenia Rozwój i Gospodarka, Karola Cebuli, którzy 
postanowili imprezę finansować.

Tegoroczny przegląd odbył się po raz czwarty, od czasu jego reaktywacji, na scenie wystąpiło 
trzynaście teatrów z województwa.

- W tym roku mieliśmy naprawdę sporo uczestników - mówi Andrzej Wróbel, kierownik Domu 
Kultury. - Łącznie z opiekunami i instruktorami gościliśmy stu sześćdziesięciu wykonawców, którzy 
rywalizowali m.in. o nagrody pieniężne. W tym roku pula konkursowa wyniosła osiem tysięcy złotych, 
cztery tysiące przekazał nam Urząd Marszałkowski, cztery - prezes Karol Cebula. Na gminie Strzelce 
Opolskie spoczywał obowiązek organizacji całości, zapewnienia posiłku i opieki uczestnikom.

Oprócz przedstawień, strzeleckim spotkaniom towarzyszą warsztaty dla instruktorów, które 
odbywają się w Błotnicy Strzeleckiej. W tym roku wzięło w nich udział czternastu opiekunów teatrów 
amatorskich, w większości z terenu powiatu strzeleckiego. Mieli oni okazję uczestniczyć w zajęciach 
prowadzonych przez pracowników Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, Beatę Słobodzian i Marka 
Pasionka, którzy zapoznali instruktorów z techniką wykonywania lalki "bunraku", wywodzącej się z 
teatru japońskiego.

Jury konkursowe w składzie: Krystian Kobyłka, dyrektor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, 
Rafaela Łukaszewicz, instruktorka i twórczyni amatorskich zespołów lalkarskich oraz Andrzej Wróbel, 
kierownik strzeleckiego Domu Kultury, bardzo skrupulatnie analizowali każde przedstawienie.

Komisja oceniała wiele elementów spektakli, ważna była reżyseria, umiejętne wykorzystanie 
lalek, scenografia gra aktorska, jak również pomysłowość i zaangażowanie zarówno aktorów, jak 
instruktorów."

AOP, "Strzelec Opolski", 29.11-05.12.2005 r., Nr 48 (338)
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Poniżej artykuł, dzięki któremu możemy zapoznać się z historią i pasjami pana Stefana. 
Będąc na XXXVIII Ogólnopolskich Puławskich Spotkaniach Lalkarzy 25-28 maja br. miałem 
przyjemność przebywać z panem Stefanem. Przez cztery dni wprowadzał mnie w puławski 
świat lalkarzy, opowiedział kawałek historii teatru lalek a przede wszystkim historii swojego 
życia. Wtedy zobaczyłem, że pomimo 81 lat pan Stefan jest nadal młodym duchem 
człowiekiem. Nie jeden z nas mógłby uczyć się od niego podejścia do pełnionych obowiązków 
a przede wszystkim podejścia do życia. Oto powód dla którego warto przeczytać artykuł 
Zenona Gurbady "Lalki Pana Stefana" który ukazał się w kwartalniku KOCIEWSKI MAGAZYN 
REGIONALNY nr 4/47/2004.

M.B.

ZENON GURBADA

Lalki Pana Stefana
Kończył się 1992 rok, gdy rozpoczęła się działalność Centrum Kultury ZAMEK w 

Nowem. Utworzona struktura organizacyjna nowej jednostki kulturalnej wynikała z zakończenia 
remontu konserwatorskiego fragmentów murów obronnych i głównego skrzydła zamku, 
stanowiących jedyną pozostałość z całego kompleksu budowlanego kasztelani nowskiej. 
Dobrze się stało, że prowadzony przez lata remont uwzględniał adaptację budowlaną zamku 
pod wymogi obiektu dostosowanego do upowszechniania kultury. Dzięki temu Nowe doczekało 
się sali widowiskowej z galerią przeniesiono tu bibliotekę publiczną oraz otwarto kawiarnię. Te 
możliwości rozszerzenia działalności kulturalnej sprawiły, że ze Szkoły Podstawowej im. 
Arkadego Fiedlera do zamku przeniósł się - działający od 1983 roku - znany już w kraju i 
województwie zespół muzyki dawnej Fistulatores et Cantores Novienses, a pan Stefan Giełdon 
przystąpił do organizowania teatru lalkowego.

Pasjonat lalkarstwa

Ciekawe i pracowite jest życie Stefana Giełdona. Urodził sie w 1925 roku na Kociewiu, w 
Kręgu, w pobliżu Starogardu. W Starogardzie uczęszczał do miejscowego gimnazjum. Jednak 
z wybuchem wojny wszystko się zmieniło. Jak wielu Polaków został wywieziony na roboty w 
głąb Niemiec. Znalazł się w pobliżu granicy francuskiej. Nastrój panujący wśród przymusowych 
robotników sprawił, że we trójkę uciekli do Francji i tam skontaktował się z partyzantką. Z 
upływem czasu do działalności konspiracyjnej garnęło się więcej chętnych. Na początku 
grudnia 1944 roku zgłosił się do obozu w Sougres koło Avignonu, rekrutując chętnych do 
Wojska Polskiego. Po dwutygodniowym szkoleniu wojskowym odpłynął z Marsylii do Tarentu, 
we Włoszech. Tam został przydzielony do plutonu rozpoznawczego w II Batalionie III Dywizji 
Strzelców Karpackich II Korpusu, walczącego w okolicach Ancony. Gdy w maju 1945 roku 
zakończyła sie wojna, podjął naukę w gimnazjum kupieckim przy III Dywizji stacjonującej w 
Sant Omero i zaliczył dwa semestry. Aby móc wrócić do kraju brał udział w głodówce, gdyż 
władze nie chciały wypłacić odchodzącym z wojska, tzw. "demobilizacji" oraz pozbawiały 
umundurowania. Mimo pewnych komplikacji, przez Anglię i Szkocję w czerwcu 1946 roku 
dotarł do Gdańska i rodziny.

W Starogardzie zapisał się na kurs przysposabiający do zawodu nauczycielskiego. 
Wkrótce został nauczycielem, w Białachowie - sam wśród uczniów czterech klas. Tutaj poczynił 
pierwsze próby lalkarskie. Marionetki były lepione z gliny i poruszane przy pomocy sznurków. 
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Chłopcy siedzieli na specjalnym podeście w rogu klasy, pod sufitem i ciągnęli za sznurki 
poruszając nogi i ręce kukiełkom. Pierwsze przedstawienie, wystawione w 150. rocznicę 
urodzin Puszkina O popie i jego parobku Jołopie podobało się publiczności, lecz w przyszłości 
wymagało jednak udoskonaleń.

Pan Stefan ożenił się w 1949 roku. Jego małżonka też wykazywała zainteresowanie 
lalkarstwem. Chcąc poznać tajniki lalkarstwa, pan Stefan w 1954 roku odbył roczny staż w 
Państwowym Teatrze Lalek “Miniatura" w Gdańsku. W 1958 roku los skierował młodych 
małżonków z dwójką synów na Żuławy, do Nowego Dworu Gdańskiego, gdzie pan Stefan 
pracował w szkole i wspólnie zajmowali się zespołem teatru lalkowego w Powiatowym Domu 
Kultury. Wkrótce ukończył studia pisząc pracę o amatorskim teatrze lalek. Małżonka również 
ukończyła w tym czasie Studium Kulturalno - Oświatowe.

W Strzelcach Opolskich

W kwietniu 1966 roku Stefan Giełdon przeniósł się do Strzelec Opolskich. Pracując w 
Powiatowym Domu Kultury wraz z małżonką założył dwa zespoły: DIORAMA - dla dorosłych i 
PINOKIO - dla dzieci. Ponieważ pan Stefan od 1962 roku jest członkiem Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Lalkarzy UNIMA, wkrótce Strzelce stały się centrum życia teatralnego. W 
organizowanych spotkaniach uczestniczyło zawsze ponad 30 zespołów. Jeszcze tego samego 
roku odbyła się Biesiada Lalkarska, zorganizowana przez klub DIORAMA z wykorzystaniem 
własnych materiałów i widowisk lalkowych. Biesiady - miejsce spotkań instruktorów lalkarstwa 
oraz sympatyków sztuki z powiatu strzeleckiego, przekształciły się w doroczną imprezę 
metodyczną o szerokim zasięgu. Plonem tej działalności było wydanie w latach 1967-1976 
dwunastu numerów fachowego poradnika Miłośnik teatru lalek, cieni i iluzji, przeznaczonego 
dla zespołów. Podczas dwutygodniowego wypoczynku wakacyjnego państwo Giełdonowie 
organizowali Biwaki lalkarskie. Gdy w 1980 roku Uniwersytet Ludowy w Błotnicy Strzeleckiej 
uruchomił jedyne w Polsce, dwuletnie, stacjonarne, pomaturalne studium lalkarskie, wykłady 
prowadził również pan Stefan. Działalność Uniwersytetu zaowocowała rozszerzeniem kadry 
instruktorów lalkarstwa i rozwojem ruchu amatorskiego. We wrześniu 1985 roku pan Stefan 
przeszedł na emeryturę, ale z działalności w kulturze nie zrezygnował. Zapoczątkowane 
Spotkania Amatorskich Teatrów Lalkowych zajęły trwałe miejsce w życiu kulturalnym 
Opolszczyzny, a w 1996 roku odbywały się po raz trzydziesty. Przesłane już do Nowego - z tej 
okazji - serdeczne podziękowania i życzenia od władz były wyrazem pamięci o ich 
organizatorze, za podejmowane inicjatywy i lata twórczej działalności.

Powrót na Kociewie

Będąc na emeryturze, państwo Giełdon postanowili powrócić w tak sercu miłe, rodzinne, 
kociewskie strony. W 1991 roku zamieszkali na osiedlu Nadwiślańskim w Nowem. Po kilku 
miesiącach wyłoniły się możliwości organizacji ruchu lalkarskiego, w oddanym do użytku 
Centrum Kultury ZAMEK, kierowanym przez dyrektora Andrzeja Gapę. Były w nim odpowiednie 
pomieszczenia oraz chętna dziatwa szkolna, garnąca się do lalkowego aktorstwa, a panu 
Stefanowi zdrowie dopisywało, więc bez przeszkód przystąpiono do działania.

Do pierwszego zespołu aktorskiego zapisali się: Anna Kajnowska, Ola Podorzymaska, 
Damian Skrobański, Agnieszka Solecka, Agnieszka Sukniak, Sylwia Toszek, Kasia Warzocha, 
Bartek Ostrowski, Asia Okonek i Gosia Wozińska. W następnym roku dołączyli: Gosia 
Kajnowska, Beata Paluchowska, Hanna Szmidt, Paweł Biały, Magda Bober, Ola Owczarek, 
Darek Piechocki, Justyna Solecka i Beata Warzocha.

Rozpoczęło się organizowanie zaplecza, a dzień 2 grudnia zapisał się inauguracją 
działalności. Na parterze zamku urządzono salę widowiskową oraz pomieszczenie dla lalek i 
dekoracji. W podziemiach zorganizowana została pracownia teatralna dla lalkarzy, by pod
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kierunkiem instruktora mogli wykonywać lalki, rekwizyty i dekoracje. Powołany do życia teatr 
lalek przybrał nazwę Baśniowy Świat.

Inauguracja i repertuar

Członkom zespołu przyświecał zasadniczy cel w tej działalności, związany ze 
specyficznym językiem sztuki w teatrze lalkowym. Najważniejszym stało się jej twórcze 
odtworzenie i w zrozumiały sposób przekazanie widzowi. Ponadto należało zadbać, aby 
prezentowany repertuar uczył i wychowywał, a także rozwijał wrażliwość moralną i estetyczną 
oraz wzbogacał wyobraźnię. Pierwszym etapem było szkolenie, z wykorzystaniem dostępnych 
środków, jak dźwięk, barwa i światło oraz ruch i gesty.

Młodzi aktorzy na swą pierwsza sztukę wybrali i przygotowali bajkę Czerwony Kapturek 
w opracowaniu Jerzego Strzedy. Jej premiera odbyła sie już 25 marca 1993 roku, 
przedstawienie dostarczyło wielu emocji nie tylko aktorom, młodym widzom również. Stanowiło 
zarazem zachętę do dalszej działalności, do poszerzania repertuaru i wdrożenia nowych form 
teatralnych. Średnio w roku przygotowywano dwie premiery. Do tej pory Baśniowy Świat 
wystawił ich łącznie 28 zarówno w technice lalkowej, cieniowej jak i inscenizacji 
luminescencyjnej. Są to następujące utwory i ich premiery: Stonoga Janiny Burzawa - Leśnej - 
16.12.1993, Dlaczego kogut pieje rano Romana Kuszmirowa - 9.04.1994, O przebiegłym 
zajączku Anny Morawskiej - 19.11.1994, Żuraw i czapla Jana Brzechwy - 30.11.1995, 
Czarodziejski rysownik Stanisława Iłowskiego - 2.12.1995, O siedmiu krasnoludkach Zenona 
Slaby - 7.02.1996, Księżniczka na ziarnku grochu Jerzego Strzedy - 20.05.2006, Zbliżenia 
Stefana Giełdona -12.04.1997, Bajki pana Brzechwy Jana Brzechwy - 3.12.1997, Dziad i baba 
Józefa I. Kraszewskiego - 23.03.1998, Lisek chytrusek Stanisława Iłowskiego - 1.04.1998, 
Baba Jaga u krasnoludków Ludwika Wiszniewskiego - 18.11.1998, Skoczek Toczek Jana 
Malika - 3.02.1999, Czimi B. Apriłowa - 10.04.1999, O kozie rogaty bajka kociewska Brenarda 
Janowicza - 6.04.2000, wznowienie Czerwonego Kapturka - 13.05.2000, Kłamca Benedykta 
Herza - 31.01.2001, Zdarzenie Stefana Giełdona - 5.02.2001, Zaczarowana kreda Stanisława 
Iłowskiego - 9.02.2001, Koziołeczak Janiny Porazińskiej - 20.03.2001, Złoto króla Megamona 
Jerzego Kaliby - 28.03.2001, wznowienie Dlaczego kogut pieje rano - 24.11.2001, wznowienie 
Zbliżeń - 20.03.2002, O królewnie i zbóju Jana Sztaudyngera - 25.03.2002, Perlą Jerzego 
Rochowiaka - 20.03.2003, wznowienie Księżniczki na ziarnku grochu - 22.11.2003 i Śniegowa 
bajka Milana Pawlika - 9.03.2004

(O przekupnych zwierzętach Wandy Markowskiej i Anny Milskiej - 2005, Malowanka z 
krakowskiego dzbanka Jerzego Zaborowskiego - 2006 - dodał M.B)

Biesiady Lalkarskie

Dodatkową formą działalności pana Stefana są organizowane w Nowem doroczne 
imprezy metodyczno-artystyczne pn. Biesiady Lalkarskie. Są one adresowane do instruktorów i 
sympatyków teatru lalek w województwie kujawsko-pomorskim. Najważniejszym celem tych 
spotkań jest prezentacja własnych osiągnięć oraz kontaktowanie sie instruktorów lalkarstwa w 
celu wymiany doświadczeń. Do najwierniejszych uczestników Biesiad należą zespoły teatralne: 
Imagilandia ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu, Skrzaty - późniejszy Gałganek z 
Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, Kacper z Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w 
Toruniu oraz Cuda i dziwy ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowem. Impreza 
cieszy się również poparciem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy. Każda z nich 
ma swój temat wiodący. Dotychczas omawiano organizację i integrację amatorskich zespołów 
lalkowych w regionie, wszystkie rodzaje lalek i form teatralnych, teatr cieni i jego repertuar, 
lalkę jawajską i marionetkę oraz występy lalek i aktora.

Kontakty te przyczyniły się do powstania Wojewódzkiego Klubu Instruktora Teatru Lalek 
w Bydgoszczy, a jego prezesem został wybrany Stefan Giełdon. Jego popularyzatorska 
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działalność została doceniona i rozpowszechniona przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w 
Bydgoszczy. Dotarcie do wszystkich instruktorów lalkarstwa i służenie fachową poradą 
zapewnia wydawany biuletyn Miłośnik teatru lalek. Zebrane w nim wykłady pana Stefana na 
temat lalkarstwa są najnowszym opracowaniem podręcznikowym, również dla studentów i 
zyskały uznanie wśród nauczycieli szkolnych. O Biesiadach Lalkarskich w Nowem i poruszanej 
problematyce pisze również Jerzy Rochowiak w Biuletynie Informacji Kulturalnej w Toruniu.

W skali krajowej czołową rolę spełniają doroczne Ogólnopolskie Spotkania Teatrów 
Lalkowych w Puławach. Uczestniczy w nich Baśniowy Świat nominowany podczas 
Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Lalek. Podczas sesji roboczych swój program historyczno- 
metodyczny przedstawia Stefan Giełdon. Tutaj również wykłady fachowe zostały zebrane w 
Poradniku lalkarza, wydawanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie - licząc, że pomoże 
on w powrocie do teatru lalek wielu instruktorom, którzy z braku możliwości poznania technik 
wybrali teatr żywoplanowy lub nieco zagubili się w swoich poszukiwaniach - jak pisze wydawca 
w posłowiu.

W 2000 roku, w Centrum Kultury ZAMEK ukonstytuowała się kapituła statuetki Piotrusia. 
Jest to honorowe wyróżnienie przyznawane za wieloletnią działalność w upowszechnianiu 
lalkarstwa i jego wychowawczej roli oraz za wybitne osiągnięcia w popularyzacji i umacnianiu 
ruchu amatorskiego w regionie. Ogólnie mówiąc Piotrusia przyznaje się ludziom nieobojętnym 
wobec spraw teatru lalkowego. Tę zaszczytną nagrodę w 2000 roku, jako pierwszą podczas 
VIII Biesiady Lalkarskiej otrzymał zespół teatru lalek i cieni Imagilandia ze Szkoły Podstawowej 
nr 8 w Toruniu. W następnych latach podczas Biesiad otrzymali ją: Jerzy Rochowiak, Renata 
Rybacka, Dominika Wojtowicz, Teresa Lassota, Grażyna Jankę, Julita Derzewska, Danuta 
Karwasz i Beata Porazińska.

(Patrz chronologia przyznawania statuetki Piotrusia) 
M.B.

Jubileusz

Spotkanie z okazji 10. rocznicy działalności teatru bajek i cieni Baśniowy Świat odbyło 
się 14 grudnia 2002 roku, w sali widowiskowej Centrum Kultury ZAMEK. Dzieci i młodzież 
oddana amatorskiej działalności lalkarskiej przywitała uczestników uroczystości wystawieniem 
etiudy muzycznej Zdarzenie z zastosowaniem światła lampy luminescencyjnej (zimne 
świecenie), napisanej przez Stefana Giełdona oraz fragmentem bajki Jerzego Rochowiaka 
Perła, przewidzianej na premierowe przedstawienie w marcu 2003 roku.

W sali widowiskowej zamku historię zespołu przedstawił dyrektor Andrzej Gapa. 
Podkreślił ofiarność i zaangażowanie pana Stefana w pracy z młodymi laikarzami, którzy 
przewinęli się w dziesięcioletniej działalności zespołu, uwięczonej wieloma znaczącymi 
sukcesami. W tym czasie przygotowano wiele premier. Znaczna liczba widzów mogła oglądać 
przedstawienia w Nowem, w okolicy, a nawet w kraju, w programach ogólnopolskich i 
regionalnych emisjach telewizyjnych.

Wspominano wyróżnienia uzyskane podczas Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Lalek w 
Puławach. Uzyskali je: Anna Kajnowska za odtworzenie roli wilka w Czerwonym Kapturku, 
Małgorzata Warzocha za rolę tytułową w Skoczku-Toczku, Damian Skrobański i Małgorzata 
Warzocha za dziada i babę, Paulina Pamuła za rolę Hani w Lisku chytrusku, Danuta Kortas za 
rolę błazna w Księżniczce na ziarnku grochu oraz Angelika Kaczor za rolę wilka w Czerwonym 
Kapturku.

Do wielu sukcesów Baśniowego Świata przyczynili sie jego długoletni członkowie: 
Justyna Solecka, Beata Warzocha i Karolina Stryjewska, które nie uczestniczą już w pracach 
zespołu. Damian Skrobański choć jest studentem, świętował dziesięciolecie działalności, a 
nieco wcześniej, podczas X Biesiady Lalkarskiej został wyróżniony statuetką Piotrusia. Siedem 
lat działalności świętowały: Dorota Kortas Małgorzata Warzocha i Agnieszka Waśniewska, a 
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Piotr Marszałł - sześć lat. Pięcioletni staż mają: Anna Kajnowska, Agnieszka Solecka i 
Arkadiusz Dunajski. Jubileusz teatru świętowali również najmłodsi jego członkowie, było wiele 
gratulacji i życzeń od władz samorządowych reprezentowanych przez burmistrza Stanisława 
Butyńskiego i zastępcę Urszulę Kempińską - Czerwińską Członkowie zespołu oraz ich rodzice 
ze szczególną wdzięcznością dziękowali panu Stefanowi za trudy wychowawcze i życzyli 
dalszych owocnych lat pracy. W końcowej części uroczystości przy kawie, herbacie i ciastkach 
oglądano fragmenty kroniki zespołu, wybrane z przeszło piętnastogodzinnych nagrań wideo, 
przygotowane przez pana Stefana.

Ignorując uciekający czas

Trudno jest wymienić wszystkie dokonania i okoliczności im towarzyszące, związane z 
bogatą działalnością Stefana Giełdona w Nowem. Ich wartość dla Kociewia, teatrów lalkowych 
w Polsce oraz dla nowskiego społeczeństwa nie da się ocenić ani wyrazić słowami. Przecież w 
dotychczasowej działalności w Nowem uzbierało się około 320 przedstawień dla blisko 
trzydziestotysięcznej publiczności, głównie na ziemi pomorskiej. Ponadto niezliczone grono 
widzów w TVP1, TV Polonia i w programach regionalnych TVP3 mogło oglądać: Czerwonego 
Kapturka, Dziada i babę, Babę Jagę u krasnoludków, Skoczka-Toczka, oraz bajkę w gwarze 
kociewskiej - O kozie rogaty. Rozpatrując chociażby pierwsze półrocze 2004 roku Baśniowy 
Świat dał 14 występów dla 947 widzów, w tym jeden w Sępólnie Krajeńskim i dwa w Lipnikach 
(gm. Warlubie). Obecnie trwają przygotowania trzech nowości: Motyl Jerzego Rochowiaka, O 
przekupnych zwierzętach Wandy Markowskiej, Kotek i piesek Józefa Czapka oraz wznowienie 
Żurawia i czapli Jana Brzechwy. Inscenizacje te realizuje aktualny skład aktorski: Arkadiusz 
Dunajski, Przemysław Jenda, Dorota Kortas, Łukasz Literski, Piotr Marszałł, Justyna 
Orzechowska, Agnieszka Waśniewska, Mariusz Goliński, Małgorzata Jabłońska, Jagoda 
Paluchowska, Agata Rychlewicz, Piotr Wasilewski, Patryk Wendowski, Michalina Budka, 
Martyna Dembek, Agnieszka Jackowska, Angelika Kaczor, Adrian Ziółkowski, Anna Żurawska 
oraz Izabela Żurawska.

Życie pana Stefana zbliża się do osiemdziesiątki i dobiega dwudziestoletni okres 
przebywania na emeryturze, minęła też 55. rocznica pożycia małżeńskiego. Mimo, że czas 
ucieka, planuje następne zamierzenia. Jest człowiekiem czynu, a swoją energią i pomysłami 
mógłby obdarzyć wielu młodszych. Dla rozwoju lalkarstwa zrobił bardzo dużo. Uważa, że rola 
bajek i teatru jest ogromna w wychowaniu młodego człowieka. Oprócz doznań 
estetycznych stwarza możliwość zaspokojenia własnych potrzeb, szczególnie w sferze 
poznawczej i moralnej. Udział w życiu kulturalnym kształtuje pozytywne cechy 
osobowości u dzieci i młodzieży oraz oddziaływuje pozytywnie na ich postawy moralne i 
ideowe. A najważniejszym jest to, że ruch amatorski rodzi własne, oryginalne wartości, 
ujawniające swoiste propozycje warsztatowe, odmienne od narzucanych form 
propagowania kultury teatralnej. (Wytłuścił M B )

Takim właśnie człowiekiem, który ukochał pracę pedagogiczną i teatr lalkowy, a wraz z 
żoną poświęcił tej pasji całe życie, jest Stefan Giełdon. Bezsprzecznie pani Wanda wniosła 
spore zasługi na tym polu, a synowie poświęcili się pracy pedagogicznej: Eligiusz (ur. 1957 
roku) - jest nauczycielem muzyki i dyrektorem Kwidzyńskiego Centrum Kultury i o siedem lat 
starszy Zbigniew - matematyk - jest nauczycielem na Podkarpaciu. Podczas przerwy 
wakacyjnej, latem pan Stefan oddaje się swojej drugiej pasji - żeglarstwu. Na małym jachcie 
Wodnik przemierzył wiele polskich rzek i jezior. Uczestniczył również w wielu flisach i rejsach 
organizowanych przez Polską Ligę Morską i Rzeczną oraz PTTK.

W tym właśnie tkwi tajemnica jego ogromnej energii, żywotności, sprawności fizycznej, 
intelektualnej i duchowej, jak gdyby ignorującej upływający czas.
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Nie prawdą jest, że trzynastka jest pechowa. Jak można przeczytać poniżej XUi 
Biesiada Lalkarska okazała się szczęśliwa. Oto, aby wszyscy uczestnicy wyjechali z 
uśmiechem na twarzy zadbał - jak zwykle - nestor lalkarskiego świata pan Stefan Giełdon. 
Kto nie był 5 listopada 2005 roku w Centrum Kultury "Zamek" w Nowem niech żałuje.

M.B.

SPOTKANIE L A L K A R S K I E

Najmłodsi lalkarze - amatorzy oraz dziecięca, najwdzięczniejsza widownia 
wypełnili w sobotę (5.XI) salę Centrum Kultury "Zamek" w Nowem podczas 
dorocznej Biesiady Lalkarskiej.

Już trzynasty raz spotkali się w Nowem pasjonaci ruchu lalkarskiego 
naszego województwa. Wszystko dzięki sukcesom teatru lalek i cieni Baśniowy 
Świat, działającego pod fachowa opieką instruktora Stefana Giełdona. Biesiada 
jest okazją do uhonorowania zasłużonych lalkarzy. Przyznawane od pięciu lat 
Złote Statuetki Piotrusia tym razem trafiły do Wiesławy Petryny i Danuty 
Sałasinskiej.

Jako pierwsi wystąpili lalkarze Imagilandii, działający w Zespole Szkół nr 8 
w Toruniu z "Balem u króla Lula", w reżyserii Teresy Lassota. Teatr Michałki z 
Witkowa zjednał sobie milusińskich widzów wystawieniem bajki Marii 
Kownackiej "O straszliwym smoku, dzielnym szewczyku, ślicznej królewnie i 
królu Gwoździku" w reżyserii Danuty Sałasinskiej. Nową niezwykle atrakcyjna 
wersję "Pinokio - drewniane story" w reżyserii Agnieszki Hoffmann wystawiły 
dzieci skupione wokół teatru lalek Świerszczyki z Gminnego Ośrodka Kultury w 
Gostycynie. Podziękowania, rzeźby i kolejną część "Poradnika Lalkarza" 
autorstwa pana Stefana, wydawanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w 
Lublinie, otrzymały wszystkie zespoły uczestniczące w biesiadzie. Ich 
instruktorzy uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Zapoznali się z tematyka 
XXXVII Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy "Puławy - 2005" oglądając 
wideoreportaż pana Stefana. Następnie dokończono, rozpoczęty na poprzedniej 
biesiadzie temat wiodący: "Z czego zrobić lalkę teatralną?", a także prowadzono 
rozmowy, w oparciu o własne doświadczenia, o współczesnym amatorskim 
teatrze lalek i jego problemach.

Zenon Gurbada, "Czas Świecia", 10 listopada 2005 r.
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Poniższy wywiad ukazał się w 46 Tygodniku Regionalnym "Strzelace 
Opolskie" 16-22 listopada 2004 roku. Autorką wywiadu jest pani Joanna 
Ossowska - Pochroń.

Rozmowa ze Stefanem Giełdonem, pomysłodawcą Wojewódzkich 
Spotkań Amatorskich Teatrów Lalkowych w Strzelcach Opolskich, 
wieloletnim instruktorem teatralnym strzeleckiego Domu Kultury, twórcą 
zespołów amatorskich, żywą legendą amatorskiego ruchu teatrów lalkowych.

Świat teatralnej cudowności
Pochodzi pan z Pomorza, zresztą powrócił pan po latach w rodzinne 
strony, jak trafił pan do Strzelec Opolskich?

- Pracowałem w powiatowym domu kultury w Nowym Dworze Gdańskim, 
kierownikiem tamtejszego wydziału kultury był pan Golik, który 
przeprowadził się do Strzelec opolskich o objął stanowisko kierownika 
Domu Kultury. Po roku zadzwonił do mnie z propozycją pracy właśnie 
tutaj. Było to w marcu 1966 roku. Objąłem stanowisko kierownika teatru 
lalek i poradni instrukcyjno - metodycznej. Jeździliśmy do klubów i świetlic 
wiejskich i uczyliśmy jak prawidłowo prowadzić kluby i zajęcia w nich 
odbywające się. Od razu utworzyłem dwa zespoły teatralne jeden 
młodzieżowy "Diorama", oraz dziecięcy "Pinokio". Pierwszym 
przedstawieniem jakie pokazał zespół "Diorama" było "Złoto króla 
Megamona", natomiast "Pinokio" wystawił jeśli dobrze pamiętam spektakl 
pod tytułem "O misiu Maćku i małym szaraczku".

Jak doszło do pierwszego przeglądu w Strzelcach Opolskich?

- W tym okresie bardzo prężnie działał Wojewódzki Dom Kultury w Opolu, 
pojechałem tam po jakieś materiały instrukcyjne. Przy okazji 
zaproponowałem, że można by zorganizować przegląd teatrów lalkowych. 
Pan dyrektor powiedział wtedy: "Jak tam chcecie to sobie zorganizujcie, 
my pomożemy". Tak to się zaczęło, z tym że pierwszy przegląd odbył się 
w Opolu, było w grudniu 1966 roku. Od 1968 roku prowadziłem kursy dla 
instruktorów lalkarstwa w Uniwersytecie Ludowym w Błotnicy Strzeleckiej. 
Uczestniczyło w nim bardzo wielu kierowników klubów wiejskich z terenu 
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powiatu strzeleckiego. Od 1980 roku odbywały się też kursy pomaturalne. 
Zajęcia trwały praktycznie dwa i pół roku i gruntownie przygotowywały do 
zawodu. Wielu z moich uczniów nadal pracuje jako instruktorzy w 
teatrach lalek, wiem, że dwójka z nich współtworzyła popularny swego 
czasu program telewizyjny "Polskie ZOO".

Jakie były największe osiągnięcia grup teatralnych prowadzonych 
przez pana w Strzelcach Opolskich?

-Braliśmy udział w wielu przeglądach krajowych, z przedstawieniem "Złoto 
Króla Megamnona" wystąpiliśmy na międzynarodowym przeglądzie w 
Debreczynie, na Węgrzech. Nawiązaliśmy tam kontakt z węgierskim 
zespołem, który przyjechał nas na jedną z biesiad lalkarskich. 
Zapomniałem powiedzieć, że oprócz spotkań teatrów amatorskich, 
wymyśliłem również biesiady teatralne, żeby instruktorzy mogli się spotkać, 
dyskutować, wymieniać doświadczeniami. Biesiady były organizowane chyba 
od 1995 roku.

Ma pan ogromne doświadczenie, stworzył pan wiele grup teatralnych i 
przedstawień. Jak ocenia pan tegoroczny strzelecki przegląd.

- Muszę powiedzieć, że trochę się zawiodłem, bo nie był to typowy przegląd 
teatrów lalek. Najbardziej bliski teatrowi lalek spektakl pokazał zespół z 
Głogówka, był tam element ożywienia płótna, trochę teatru cieni. Próbowano 
używać masek, jednak robiono to nieudolnie. Podejrzewam, że wynika to po 
prostu z braku odpowiedniej wiedzy. Autentycznego teatru lalek i cieni 
niestety nie było. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to się zmieni. Moim 
zdaniem ucieczka instruktorów i nauczycieli od klasycznego teatru lalek 
wynika z obaw i nieznajomości technik lalkarskich. Ucieczka do teatru 
żywego planu jest ogromną szkodą dla teatru lalek.

Dziękuję z rozmowę.

Joanna Ossowska - Pochroń
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AMATORSKIE TEATRY NASZEGO REGIONU

,, Teatr to swobodnie pływający statek, 
odbijąjący się od przystani rzeczywistości 

i kierujący się w krainę baśni, 
snów i cudów:"

TEATR „ FANTAZJA” 
DZIAŁAJĄCY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W NOWEJ WSI WIELKIEJ.

Teatr zdaniem Haliny Machulskiej - prezesa Polskiego Ośrodka 

Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży ASSITEJ -„reprezentuje sztukę, a sztuka , jak 

dowodzą tego badania naukowe , spełnia w rozwoju człowieka tak samo ważną 

rolę jak wiedza -przyczynia się do rozwoju człowieczeństwa.” Obserwacja pracy 

dzieci na zajęciach teatralnych sprawiła , iż w pełni zgadzam się panią 

H .Machulską. Tworzenie przedstawień stanowi element odmiany w życiu 

szkolnym. Wnosi twórczy klimat i poczucie przeżycia czegoś wyjątkowego. 

Pozwala zanurzyć się w świecie z pogranicza fikcji i prawdziwych uczuć 

oraz doświadczeń. Ponadto zajęcia teatralne, bardziej niż lekcyjne, odsłaniają 

przed nauczycielem poziom rozwoju emocjonalnego dziecka. Bliższy kontakt 

z dziećmi, możliwość obserwowania ich reakcji w innych niż zajęcia lekcyjne 

powodują, że nauczyciel może lepiej poznać dziecko, a zarazem wpływać na jego 

rozwój emocjonalny. Próby, przedstawienia , atmosfera panująca w czasie 

przygotowania sztuki daje szansę kształtowania twórczej postawy oraz 

współodpowiedzialności za wykonane zadanie.

Działalność Teatru „FANTAZJA” rozpoczęła się w 1999 roku. 

Początkowo przygotowywaliśmy przedstawienia, które prezentowaliśmy rodzicom, 

koleżankom i kolegom z naszej szkoły . Pierwsze sztuki powstały w oparciu 
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o utwory omawiane na zajęciach języka polskiego. W 2000 roku sięgnęliśmy 

po repertuar zaproponowany przez Z. Wójcik . Zdecydowaliśmy się na realizację 

sztuki pt.„ Nie ma jego złego”. W przedstawieniu wykorzystaliśmy lalki -pacynki. 

Przedstawienie spodobało się nauczycielom, rodzicom. Zaproponowałam moim 

małym aktorom wyjazd na Wojewódzki Przegląd Teatrów Lalkowych 

„PACYNKA”. Propozycja został przyjęta jednogłośnie. Wyjazd okazał się 

sukcesem. Nasze przedstawienie spodobało się zarówno publiczności jak i 

jurorom. Zajęliśmy II miejsce. Nagrodę pieniężną przeznaczyliśmy na zakup 

parawanu. W 2001 roku zdobyliśmy nagrodę publiczności. Sukces ten stał 

impulsem do dalszego rozwoj u i poszukiwania nowych i metod pracy.

Od 2003 roku realizuję autorski program pod nawą „Kurtyna w górę”.

W naszym dotychczasowym repertuarze znalazły się następujące przedstawienia:

„ Strajk w Bajlandii” - sztuka z wykorzystaniem pacynek,
„ Mały Książę” - sztuka przygotowana w konwencji masek,
„ Różyczka” - przedstawienie kukiełkowe, które zaprezentowaliśmy 
na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów w 2003 r. i zajęliśmy I miejsce, 
„ Album babuni”- pantomima,
„ Nadąsana gąsienica” - Grand Prix na szkolnym przeglądzie,
„Jak wyginęli ostatni królewicze” -1 miejsce w „Primaaprilisowych 
Spotkaniach Kabaretowych”.
„ Dbajmy o zdrowie”.

Sprawdzianem naszych poczynań są udziały w konkursach szkolnych , 

powiatowych i wojewódzkich. Spotkania z jurorami , koleżankami - instruktorkami 

są okazją do wymiany doświadczeń ,rozmów o teatrze.
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Obecnie zespół tworzą następujące osoby:

1. Damian Bareła
2. Paulina Chojnicka
3. Jakub Domagała
4. Agnieszka Dworek
5. Katarzyna Gajda
6. Łukasz Gajda
7. Paulina Gaworzewska
8. Mateusz Gronowski
9. Kamil Katulski
10. Paulina Kosater

11. Zuzanna Kotowska
12. Martyna Kozłowska
13. Natalia Libumska
14. Mateusz Lewandowski
15. Justyna Malon 
ló.Natalia Murawska
17. Magdalena Osińska
18. Joanna Szatkowska
19. Elwira Wasiak

W tym roku moja uczennica , Paulina Gaworzewska, zakwalifikowała się 

do konkursu organizowanego przez Teatr „ Baj Pomorski” pod nazwą 

„ Interpretacje Teatralne dla Dzieci i Młodzieży i zajęła II miejsce.
W ubiegłym roku szkolnym moi uczniowie zdobyli nagród indywidualnych:

♦ Paulina Chojnicka za rolę pielęgniarki w sztuce „Dbajmy o zdrowie”
♦ Paulina Gaworzewska za rolę mamy w przedstawieniu „ Jak wyginęli ostatni 

królewicze”,
♦ Paulina Gaworzewska za rolę pani doktor w sztuce „ Dbajmy o zdrowie”,
♦ Zuzanna Kotowska za rolę dziennikarki w sztuce „Dbajmy o zdrowie”,
♦ Łukasz Gajda za rolę księcia w spektaklu „ Jak wyginęli ostatni królewicze”,
♦ Mateusz Lewandowski za rolę króla w spektaklu „ Jak wyginęli ostatni 

królewicze”.

Prowadzenie koła teatralnego sprawia mi wiele satysfakcji .Cieszę się, że moi 

uczniowie mogą zaprezentować się na wielu konkursach i przeglądach i odnoszą 

sukcesy. Spotkania z jurorami są zawsze okazją do uzyskania fachowej opinii na 

temat mojej pracy w ramach koła teatralnego. Uwagi te uwzględniam w dalszej 

pracy. Moje działania spotkały się z przychylną opinią rodziców. Wspierają oni 

moje oddziaływania, angażują się w przygotowanie strojów, dekoracji. 

Z niecierpliwością oczekują na kolejne prezentacje.

Anna Kwiatkowska
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NASZE ARTYKUŁY

PACYNKA 2006

XII Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Lalkowych PACYNKA odbywały się 9 maja 
2006 roku jak zwykle w gościnnym Sępoleńskim Domu Kultury. Święto lalek zgromadziło 
trzynaście zespołów z terenu całego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Teatr 
"BALBINA" z Sępólna Krajeńskiego, "FANTAZJA", "MASKA" i "HIPNOZA" z Nowej Wsi 
Wielkiej, Teatr Lalek i Cieni "BAŚNIOWY ŚWIAT" z Nowego n/ Wisłą Teatr "SKRZATY" z 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie, Teatr "MICHAŁKI" z Witkowa, Teatr 
"ŚWIERSZCZYKI" z Gostycyna, Teatr "WATOWE LUDKI" z Pruszcza Pomorskiego, Teatr 
"TĘCZA" z Obkasu, Teatr "FIKI-MIKI" z Osia, Teatr "MGIEŁKI" z Więcborka oraz Teatr Lalek i 
Cieni "IMAGILANDIA" z Torunia.

Konfrontacje rozpoczął uroczysty korowód ulicami Sępólna Krajeńskiego, prowadzony 
przez zespół taneczny z SDK. Młodzi aktorzy mogli w ten sposób pokazać się mieszkańcom 
miasta i tym samym zasygnalizować, że to właśnie oni tego dnia rozpoczynają zmagania 
aktorskie na deskach sceny tutejszego domu kultury. Uroczystego otwarcia dokonała 
dyrektor Sepoleńskiego Domu Kultury pani Bogumiła Olszewska. Odśpiewany został hymn 
"Piosenka lalkarza". Z przykrością muszę tu stwierdzić, że pierwsza wersja nie wypadła 
zadowalająco ale już po pierwszym występie hymn został odśpiewany powtórnie i to z wielką 
klasą. Chyba nowa aranżacja hymnu zaskoczyła wszystkich nas. Spektakle prezentowane 
były przemiennie na sali widowiskowej i małej sali. Uzależnione to było od preferencji danego 
zespołu. Tegoroczne Konfrontacje oceniało Jury, w skład którego wchodzili:

Przewodnicząca:
Anna Chudek - aktorka Teatru Lalek i Aktora "Baj Pomorski" w Toruniu

Członkowie:
Krystyna Stankiewicz - plastyk, niegdyś kierowniczka pracowni lalkarskiej toruńskiego teatru 
lalek
Jerzy Rochowiak - dramaturg, instruktor teatralny Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury 
w Toruniu
Waldemar Zieliński - artysta plastyk z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury

W holach SDK przygotowana była mini wystawa lalek zgromadzonych w Wojewódzkim 
Ośrodku Kultury w Bydgoszczy. Dla wszystkich uczestników zaplanowany został także obiad. 
Po zakończeniu teatralnych zmagań zespoły zostały zaproszone na występ mima 
Mieczysława Giedrojcia pt. "Ja klaun" oraz na widowisko muzyczno - taneczne przygotowane 
przez gospodarzy. W tym czasie instruktorzy teatrów oraz miłośnicy teatru lalek udali się na 
spotkanie Klubu Instruktora Lalkarza oraz na rozmowy z Jury Konfrontacji. Protokół ze 
spotkania klubu zamieszczony jest w niniejszym numerze Miłośniak Teatru Lalek.

Należy dodać, że XII PACYNKA była bardzo długim i intensywnym dniem. Pomimo 
zmęczenia wszyscy dotrwali do ogłoszenia werdyktu (patrz protokół z XII WKTL) i wręczenia 
nagród. Więcej o Konfrontacjach przeczytać można w Biuletynie Informacji Kulturalnej nr 6-8 
2006 w artykule Jerzego Rochowiaka pt. Kukiełkarskie Bractwo.

Marcin Bembnista
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Moja puławska przygoda z teatrem lalek

Bydgoszcz, dworzec PKP, wczesne godzinny ranne 25 maja 2006 r. Stoję na 
peronie i czekam na pociąg - kierunek Puławy a ściślej XXXVIII Ogólnopolskie 
Puławskie Spotkania Lalkarzy. W bilet zaopatrzyłem się kilka dni wcześniej. Wsiadam 
do pociągu, zajmuję miejsce w wolnym przedziale i tak w samotności z odgłosem 
pędzącego pociągu dojeżdżam do Torunia. Dosiada się do mnie jakiś pan, któremu 
wiele razy życzyłem zdrowia z powodu nadmiernego kichania. W Warszawie już 
uzdrowiony pan opuszcza przedział i w końcu pociąg, gdyż zmierzał dalej w kierunku 
Krakowa. Nie pozostaję jednak sam w przedziale. Dosiada się do mnie dwóch młodych 
chłopaków, jak później okazało się jadących do Lublina. Trzecią osoba była młoda 
dziewczyna, która po najbliższej kontroli biletów okazało się, że posiadała sfałszowaną 
legitymację szkolną. Sześć godzin jazdy pociągiem minęło bardzo szybko a to za 
sprawą jak można się domyślać współtowarzyszy podróży.

Stacja Puławy Miasto - ale gdzie te Puławy i gdzie to miasto. Z lewej strony 
zarośla, z prawej dachy garaży a po środku piękny, nowy peron zakrzywiony jak łuk. 
Patrzę przed siebie, za siebie, dostrzegam wejście do tunelu i przedostaje się do hallu 
głównego dworca. Podchodzę do informacji, pokazuje miłej pani informator XXXVIII 
Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy a ona mówi, że wysiadłem za wcześnie bo 
ul. Dolna Panny Marii 3 znajduje się w Lublinie. Przez moment poczułem się jak 
zagubiony w akcji. Spojrzałem na informator i pokazałem napis DOM CHEMIKA. Pani 
roześmiała się - ja również - i wskazała mi drogę. W drodze do DOMU CHEMIKA - 
miejsca spotkań lalkarzy - mijałem Państwowy Instytut Weterynaryjny, ten gdzie kilka 
miesięcy temu badano próbki ptasiej grypy. Rozglądałem się bacznie ale żadnych 
szalonych kurczaków tam nie widziałem. Za to Puławy zachwyciły mnie swoją 
architekturą krajobrazową. Myślę, że jest to jedno z niewielu miast w Polsce gdzie w 
centrum znajduje się tyle zieleni, kwietników, parków. Zgodnie ze wskazówkami miłej 
pani minąłem kilka skrzyżowań, świateł, skręciłem w lewo i oto ukazał się cel mojej 
podróży - Puławski Ośrodek Kultury DOM CHEMIKA. Muszę przyznać, że zrobił na mnie 
wrażenie. Przestronne miejsce, mała i duża sala widowiskowa - profesjonalnie 
dostosowane do warunków teatralnych, pomieszczenia akustyka, elektryka, patio z 
fontanną choć bez wody i bufet. Przywitałem się z panią Ewa Żukowską - głównym 
koordynatorem Spotkań. Wypełniłem wszelkie formalności, otrzymałem plakat XXXVIII 
OPSL, program, bony żywieniowe i skierowany zostałem do bursy międzyszkolnej w 
celu zakwaterowania. Spotkałem tam Adama Walnego, który przybył do Puław ze 
swoim spektaklem MOTYL. Trzeba wspomnieć, że Adam Walny wszystkie lalki i 
rekwizyty do swoich spektakli wykonuje sam. Uważa, z czym i ja się zgadzam, że aby 
dobrze animować lalką należy ją wpierw poznać a najlepiej zrobić samemu. Tylko 
wtedy mamy pewność jak zachowa się nasza lalka w danej sytuacji, wiemy co i jak 
należy zrobić aby podniosła rękę a noga rozebrała się na czynniki pierwsze. Adama 
Walnego - absolwenta białostockiej kuźni lalkarzy poznałem wcześniej na warsztatach z 
zakresu teatru lalek przygotowanych przez toruński WOAK.
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Siedząc w pokoju nagle otworzyły się drzwi i usłyszałem znajomy, miły głos i to 
charakterystyczne "Dzień dobry". Tak, to był pan Stefan Giełdon. Z racji, że nie mieliśmy 
za dużo czasu na rozmowę bo zbliżała się godzina uroczystego otwarcia XXXVIII 
Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy, pan Stefan szybko dokonał rozładunku 
swojego bagażu i ruszyliśmy do Domu Chemika. Uczestników przywitali: dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, następnie - dokładnie nie pamiętam - pan 
od lokalnej puławskiej polityki, dyrektor Domu Chemika pani Renata Siedlaczek i na 
końcu przywitała nas pani Ewa Żukowska Komisarz Spotkań. Przedstawiona została 
Rada Konsultantów, w skład której wchodzili: Alina Stanowska, Liliana Wuczkowska - 
Petri, Renata Siedlaczek, Marek Kotkowski, Leszek Mądzik, Grzegorz Kwieciński, 
Zbigniew Ryss oraz Krzysztof Rau - który się nie pojawił. Dodam tu, że RK spotykała się 
zawsze po danym bloku spektakli i na gorąco omawiali wszystkie za i przeciw. 
Zmagania teatralne rozpoczął gospodarz - Teatr MUCHOMOR ze spektaklem SMOK 
PODWAWELSKI. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące scenariuszy, reżyserii 
wszystkich spektakli zawarte są w programie XXXVIII OPSL, który zamieściłem w 
niniejszym nr Miłośnika.

Nie będę tu omawiał wszystkich spektakli. Pragnę jednak podzielić się z wami 
drodzy czytelnicy moimi wrażeniami po obejrzani wszystkich spektakli. Większość z nich 
opierała się na przekazie samego obrazu i muzyki. Zauważyć można było odejście od 
słowa w teatrze lalek. Rada Konsultantów bardzo wyraźnie podkreśliła ten fakt. Czy jest 
on korzystny czy też nie to zależy cd samego odbiorcy i grupy teatralnej. Przegadany 
spektakl szybko nudzi się widzowi a spektakl bez słów pozostawia wiele tajemnic i 
niedopowiedzeń. Jednak to Ty musisz znaleźć złoty środek. W wielu spektaklach grały 
kukły olbrzymie co w połączeniu z odpowiednią muzyką robiło piorunujące wrażenie. 
Fachowe oko Rady stwierdziło jednak, że animacja tak dużą kukłą jest bardzo trudna. 
Każdy ruch musi być nadwyrazisty aby był czytelny dla widza. Kukły olbrzymie zrobiły 
na mnie ogromne wrażenie a szczególnie gdy w określonych scenach grały bądź z małą 
lalką lub dzieckiem. Ekspresyjne głowy, długie ręce i ogromne dłonie jakby zagarniały 
całą publiczność do siebie. Zastosowanie połączenia czarnego materiału (szaty kukły) z 
jaskrawymi pomarańczowymi i żółtymi paskami u dołu dawały wrażenie płonącej kukły. 
Efekt ten był widoczny dopiero po wysokim uniesieniu lalki. Teatr PINEZKA z Gdańska 
przedstawił Błękitną rapsodię. Spektakl odbył się na skwerze przy pięknej fontannie co 
pasowało do charakteru przedstawienia. Aktorzy poruszali się na szczudłach a trzeba 
dodać, że jest to nie łatwa sztuka. Długie niebieskie szaty powiewające na wietrze 
sprawiały wrażenie morskiej toni. Aktorzy włączali także do swojego spektaklu 
zgromadzoną na skwerze publiczność, która na końcu podziękowała PINEZCE 
gromkimi brawami.

Pierwszy dzień Spotkań zakończył występ teatru UNIA TEATR NIEMOŻLIWY z 
Warszawy ze spektaklem Toporland. Trzeba powiedzieć, że był to spektakl "górnych 
lotów". Wykorzystano w nim wysoki na ponad 2 metry rulon tektury karbowanej, która 
spełniała zadanie przesuwającej się taśmy filmowej. Trzeba także dodać, że spektakl 
ten podobnie jak Motyl Adama Walnego, nie był oceniany przez Radę Konsultantów. 
Teatr UTN jak podaje "LALUŚ" "(...) pokazał nam iście profesjonalną robotę. Szkoda 
gadać, jak kogoś nie było - niech żałuje ;)". Po spektaklu instruktorzy teatrów udali się 
na spotkanie z Komisarzem Spotkań panią Ewą Żukowską. Celem spotkania było 
omówienie kolejnego dnia występów. Reszta uczestników w filozoficznym nastroju 
wróciła do bursy. Do spektakli nie ocenianych przez RK zaliczyć także można spektakl 
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TEATRU OGNIA I PAPIERU pt. Wieża. Pomysłodawcą i reżyserem tego spektaklu jest 
pan Grzegorz Kwieciński z Łodzi. Płonący papier na dziedzińcu Domu Chemika w 
połączeniu z muzyką wywoływał wśród widzów zarówno wzruszenie jak i przerażenie. 
Tematem wiodącym tego spektaklu był atak terrorystyczny z 11 września oraz upadek 
moralności człowieka. Spalanie papierowych scen dawało wrażenie ulotności i 
przemijania życia ludzkiego. Spektaklem nie ocenianym przez RK była także 
prezentowana na zakończenie przez KALININGRADZKI TEATR LALEK baśń ludowa 
Chłopiec - groszek.

XXXVIII Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy to miejsce spotkań teatrów 
lalek z całej Polski. Proponowane tu pomysły potrafią wprawić w zaskoczenie 
niejednego widza. Spektakle - można śmiało powiedzieć, prezentowane są na wysokim 
poziomie - amatorski wcale nie znaczy gorszy. Szczególna uwagę zwróciłem na 
konstrukcję niektórych lalek. Teatr TUPTUSIE z Tamowa zaproponował spektakl 
zatytułowany Łotergejt. Akcja dzieje się w akwarium a tytułowa afera związana jest z 
pęknięciem jego szyby. Aktorzy poubierani byli w kostiumy ryb uszyte z wykładzin 
dywanowych. Ciekawe rozwiązanie zaproponował Teatr GACKI z Piotrkowa 
Trybunalskiego, który wykorzystał ogromne kartonowe głowy jako maski w swoim 
przedstawieniu.

Podczas OPSL można było także uczestniczyć w warsztatach o różnej tematyce 
np. Środki wyrazu artystycznego w teatrze animacji, następnie Scenariusz teatralny - 
adaptacja oraz Istnienie w dłoni. \N piątkowy wieczór organizatorzy zaprosili nas na 
dwie etiudy wykonane w technice marionety przygotowane przez studentów Akademii 
Teatralnej Wydziału Sztuk Lalkarskich w Białymstoku. Po etiudach odbyły się warsztaty 
instruktorskie pt. Animacja marionety prowadzone przez prof. Lecha Pieckę. Przez cały 
czas trwania Spotkań zobaczyć można było wystawę lalek z Teatru Lalek ARLEKIN w 
Łodzi. Organizatorzy przewidzieli w programie także wycieczkę do Kazimierza Dolnego, 
z której oczywiście skorzystałem. Teraz już wiem dlaczego miasto to jest tak uwielbiane 
przez filmowców.

Miałem również tę przyjemność spacerowania z panem Stefanem po ulicach 
Puław. Zwiedziliśmy urokliwy park z Pałacem Czartoryskich, Świątynią Sybilli, Domkiem 
Gotyckim. Jest to piękne miejsce, idealne do rozmyślań i nabrania odpowiedniej enregii 
do działania i tworzenia. Jeśli kiedyś będziecie w Puławach polecam zajrzeć do tego 
miejsca.

28 maja - niedziela po uprzednim spakowaniu wyruszyliśmy (pan Stefan i ja) w 
kierunku dworca PKP. Minęliśmy te same światła i skrzyżowania, o których wspominała 
miła pani. Dotarliśmy do miejsca badań nad ptasią grypą a stamtąd to już kilka kroków 
do miejsca odjazdu. Wsiedliśmy do pociągu i sześć godzin jazdy spędziliśmy na 
rozmowie i opowiadaniu wrażeń ze Spotkań. Mam nadzieję, że za rok wyruszymy tam w 
większym gronie lalkarzy z naszego regionu.

W porównaniu do Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Lalkowych PACYNKA 
organizowanych przez bydgoski WOK, puławskie spotkanie nie mają charakteru 
konkursowego. Należy jednak dodać, że nakład finansowy na OPSL jest znacznie 
wyższy oraz zasady uczestnictwa w tych Spotkaniach są też inne. Myślę jednak, że dla 
miłośnika teatru lalek Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkrzay powinny na stałe 
wpisać się do kalendarza.

Marcin Bembnista

49



POD PATRONATEM

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Prot, dr ńab. Henryka Jurkowskiego Prezydenta Polskiego Ośrodka UNIMA 

Marszałka Województwa Lubelskiego 
Prezydenta Miasta Puławy

ORGANIZUJĄ I REALIZUJĄ

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 
Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział w Lublinie

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” w Puławach

PATRONAT MEDIALNY
Telewizja Polska SA Oddział w Lublinie 

Radio Lublin SA
Dziennik Wschodni

dziemiik poi e; RADIO 
taLUBLlN



PROGRAM

25 maja - czwartek
GODZ. 12.30- 14.00-obiad

SALA WIDOWISKOWA
UROCZYSTE OTWARCIE XXXVIII OGÓLNOPOLSKICH PUŁAWSKICH SPOTKAŃ LALKARZY

GODZ. 15.00-15.30
Teatr MUCHOMOR - Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” (woj. lubelskie) 

Smok podwawelski (30 min.)
scenariusz: Joanna Gutowska, scenografia: Grażyna Idzik, opracowanie muzyczne: Zbigniew Jonak 

reżyseria: Grażyna Idzik

GODZ. 15.40-16.00
Teatr KAPRYS - Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach (woj. lubelskie) 

Porwanie rusałki (20 min.)
pomysł na podst. opowiadania Lidii Gajkowskiej: Barbara Gąbka, plastyka: Szczepan Kasiura 

wybór muzyki i reżyseria: Barbara Gąbka

GODZ. 16.10-1G.45
Teatr Lalkowy BAJDUŚ - Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (woj. podkarpackie) 

Kopciuszek (30 min.)
scenariusz: Janina Awgulowa, Wacława Świętek, scenografia wg Tadeusza Rupiewicza i Zdzisława Kulikowskiego 

reżyseria: Jerzy Mach

GODZ. 16.55-17.55-skwer miejski przy fontannie 
Teatr PINEZKA - Gdańsk 

Błękitna rapsodia (50 min.)
scenariusz na podst. bajki „O rybaku i złotej rybce”: Zespół; plastyka: Zespól, reżyseria: Przemysław Grządziela

GODZ. 18.00 -19.00- kolacja

GODZ. 19.15-20.00
Seminarium - Środki wyrazu artystycznego w teatrze animacji (sala nr 135)

GODZ. 20.30
Otwarcie wystawy „Lalka z Arlekina” - aranżacja Elżbieta Siepietowska (sala nr 131)

GODZ. 21.00 - sala widowiskowa 
UNIA TEATR NIEMOŻLIWY - Warszawa

Toporland (50 min.)
scenariusz i inscenizacja: Wojciech Olejnik, kompozycja muzyczna: Bogdan Edmund Szczepański, 

współpraca scenograficzna: Violetta Halenka i Katarzyna Rogowicz

GODZ. 22.15 - sala Mała Teatralna 
Spotkanie instruktorów zespołów z Komisarzem Spotkań

26 maja — piątek
GODZ. 7.30 - 8.30 - śniadanie

GODZ. 9.00 - 9.30 (sala Mała Teatralna)
Teatr Cieni CIENI OWA Cl - Warckie Centrum Kultury' w Warcie 

Jak to z diabłami bywało (25 min.)
Scenariusz na podstawie podań ludowych ze zbioru „Strzygi i Topieluchy" J. Dekowskiego, 

scenografia i reżyseria: Aleksandra Adamas, konsultacja: Jerzy Kaszuba



GODZ. 9.35 -10.10 (sala widowiskowa) 
TEATRALNY BZIK - Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach (woj. łódzkie)

Sen letniego wieczoru (30 min.) 
pomysł: Zespół pod kierunkiem instruktora, plastyka, dobór muzyki i reżyseria: Ewa Sikora

GODZ. 10.20-10.50
Teatr GACKI - Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

Kolorowe listy (30 min.)
scenariusz, plastyka i dobór muzyki: Małgorzata Kowalczyk, reżyseria: Małgorzata Kowalczyk

GODZ. 11.00-11.25
TEATR NIEZNANY - Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

Jak wól do karety (25 min.) 
scenariusz na podst. M. Kownackiej: Jolanta Rynkowska, plastyka: Bogdan Marszeniuk,

opracowanie muzyczne: Zdzisława Paulińska, reżyseria: Jolanta Rynkowska

GODZ. 11.45-12.10
Teafr DZIECI ŚRÓDMIEŚCIA - Akademia Wyobraźni we Wrocławiu

Legenda o Świętym Mikołaju (25 min.) 
scenariusz na podstawie ks. Malińskiego: Paweł Pawlik, plastyka: Piotr Kochanowski, Alicja Pietrucka, Paweł Pawlik, 

reżyseria: Paweł Pawlik i Zespół Animatorów Akademii Wyobraźni

GODZ. 12.30-13.30 
Seminarium Środki wyrazu artystycznego w teatrze animacji (sala nr 135)

GODZ. 13.30-15.00-obiad

GODZ. J 5.30 -16.00 (sala widowskowa) 
Teatr PRALNIA — Środowiskowy Dom Samopomocy w Pionkach

Królewna Śnieżka (25 min.) 
pomysł: Paweł Sulima, plastyka: Małgorzata Wróblewska, oprawa muzyczna: Marcin Alot, reżyseria: Paweł Sulima

GODZ. 16.10-16.30
TEATR M.I.O.D.E.K - Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

Oddech, pragnienie, raj (20 min.)
pomysł: Zespół, plastyka: Zespół, reżyseria: Małgorzata Grabiańska-Kosior

GODZ. 16.40-17.10
Teatr TUPTUSIE - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych w Tarnowie

Lotergejt (25 min.)
pomysł: Zespół pod kierunkiem instruktora, plastyka: Iwona Kapa, opracowanie muzyczne: Paweł Mazur 

reżyseria: Iwona Kapa

GODZ. 17.20-17.50
Teatr Młodych BIAŁA MANDRAGORA - Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku

Na białej chmurze płynie, hen (30 min.) 
scenariusz: Roma Ludwicka, plastyka: Monika Krzemińska, Dorota Szarmach-Jończyk, Jarosław Czajkowski, 

opracowanie muzyczne: Paweł Górczyński, konsultacja artystyczna: Roma Ludwicka

Godz. 18.00-19.00-kolacja

Godz.19.15-20.15
Seminarium Środki wyrazu artystycznego w teatrze animacji (sala nr 135)

Godz. 20.30 - 21.00 (sala widowiskowa) 
Marionetki - etiuda w wykonaniu studentów Akademii Teatralnej Wydział Sztuk Lalkarskich w Białymstoku

Godz. - 21.15 - scena sali widowiskowej 
Warsztaty instruktorskie Animacja marionety-prowadzenie prof. Lech Piecka



27 maja - sobota
Godz - 7.30 - 8.30 - śniadanie

Godz. - 9.00 -14.30 - Wypad do Kazimierza Dolnego (zespoły teatralne z opiekunami) 
zbiórka na parkingu obok „Domu Chemika''

Godz.-9.15-11.15 (sala nr 135)
Warsztaty Scenariusz teatralny - adaptacja, prowadzenie - Renata Siedlaczek

Godz. 11.30-14.30 (scena sali widowiskowej) 
Warsztaty Istnienie w dłoni, prowadzenie - Adam Walny

Godz.-14.30-16.00-obiad

GODZ. - 17.00 (sala widowiskowa)
WALNY-TEATR

MOTYL
scenariusz, reżyseria, projekty lalek i ich wykonanie: Adam Walny

Godz. 18.00-19.15-kolacja

Godz. 19.30 - 20.00 (sala widowiskowa)
Z półki Pana Stefana - TEATR LALEK SERGIUSZA 0BRAZC0WA 

pokaz filmów wideo ze zbiorów Stefana Gieldona

Godz. 20.15-21.15 (patio)
TEATR OGNIA I PAPIERU - Łódź 

Wieża
pomysł i reżyseria: Grzegorz Kwieciński

Godz.-21.30-00.30 (hall dolny)
DYSKOTEKA Z PANEM GRZESIEM

28 maja-niedziela
Godz. 11.00 (sala widowiskowa)

NA DO WIDZENIA
KALININGRADZKI TEATR LALEK - Rosja, Kaliningrad

Baśń ludowa Chłopiec -groszek (50 min.) 
muzyka: E. Kononowicz, piosenki: B. Pawlowskis, scenografia: Tatiana Borysowa, reżyseria: Omitri Smagin

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE XXXVIII OGÓLNOPOLSKICH PUŁAWSKICH SPOTKAŃ LALKARZY
Godz. 13.30-14.30-obiad

Komisarz Spotkań 
Ewa Żukowska

Redakcja Gazety „Laluś": studenci UMCS
Inspicjentki: Anna Nowak, Izabela Żukiewicz, Katarzyna Zając 

Dokumentacja fotograficzna: Krzysztof Kuzko
Dokumentacja dvd i wideo: Tomasz Goleniewski, Zbigniew Gorzel 

Prezenter teatrów: Justyna Lipińska
Sekretariat XXXVIII Spotkań: POK „Dom Chemika", ul. Wojska Polskiego 4, Puławy (0-81) 886 48 61 

Zakwaterowanie i wyżywienie: Bursa Międzyszkolna, ul. Wojska Polskiego 7, Puławy (0-81) 886-37-05

Druk: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Druk: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie



Gazeta XXXVEII Spotkań Lalkarzy
Witamy wszystkich serdecznie! Wczoraj, czyli w ..... hmmm
czwartek odbyła się wielka uroczystość otwarcia już prawie 
XXXX Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy Puławy 2006, które 
zostały zorganizowane przez Wojewówdzki Ośrodek Kultury w 
Lublinie, Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział w Lublinie 
oraz Puławski Ośrodek Kult „Dom Chomika” [oj „Dom 
Chemika”] w Puławach.

Przedstawiamy skład tegorocznej Rady 
Konsultantów: Alina Stanowska, Liliana 
Wuczkowska - Petri, Renata Siedlaczek,
Marek Kotkowski, Grzegoooooorz
Kwieeeciński, Leszek Mądzik, Zbigniew
Ryss oraaaaaz Krzysztof Rau

Sytuacja lalkarzy 
ciągle się poprawia, 
redaktorzy Lalusia 
zobaczyli, jak przed 
każdym spektaklem, a 
nawet w trakcie 
niektórych dzwoniły i 
świeciły najfajniejsze 
modele komórek na 
świecie.

trzymajmy za niego kciuki.
Świetnie się

spisaliście oklaski 
jakie dawaliście na 

rozpoczęcie, 
uroczystej gali były 

bardzo 
energetyczne. 

Nawet Pan Fotograf 
został słodko

obklaskany :D

KOSA MOTYW
!!!!!!!!!!!___ !!!!!!!!!!



Koniec strony tytułowej

Hi® 1 *
„czwartek”

Wypasiony obiadek
Wielki KOLOROWY SMOCZY 

MUCHOMOR smakował 
wyśmienicie. Pamiętajcie jednak, 

żeby dokarmiać zwierzęta, możecie 
dostać pół królestwa i skuter z 

napędem na lalki.

Tak się składa, że możecie obejrzeć 
wystawę, poświęconą 

Muchomorkowi. Stoi sobie i czeka 
na Was na pierwszym piętrze obok 

schodków.

U
Od roboty jak wiemy 
najlepszy jest Kopciuszek. 
Spotkanie z nim 
zafundował nam Teatr 
Lalkowy BAJDUŚ. 
Naprawdę widzieliśmy jak 
kilka Pań Instruktorek 
szukało po spektaklu 
swojego pantofelka. 
WKRÓTCEZDJĘCIA !!!

Teatr KAPRYS postanowił uraczyć 
nas kilogramami wyobraźni i litrami 

dobrego klimatu. Na marginesie 
dodamy że takie lalki wymagają 

spoooooooro roboty.

-Stoi lalka, obok lalki i mówi: nic się nie dzieje :'(

-To nie u nas, u nas lalki nieźle się prowadzą :DDD



Pan Grządziela, co się w lalkach od 
lat udziela, poczęstował nas Złotą 
Rybką. Razem z resztą zespołu, 
zaanimowali nie tylko lalki, ale 
również publiczność. Sam Laluś miał 
nie rada radochę wskazując drogę 
za dobrą przynętą ale jak już rekin 
straszył, to lekko się ukrywał, za 
panią Ewą naszym Komisarzem 
Spotkań. Brawo Teatr PINEZKA’.)

PS. Redaktor Osad solidaryzuje się 
z Rybakiem w kłopotach z żoną.

Wypasiona kolacja
Dzięki wystawie „Lalka z Arlekina” spotkaliśmy, jeszcze więcej Lalek. Były tam 
różne barwne postacie .Dzięki uniwersalnemu językowi teatru śmiało możnabyło 
pogadać np. ze skośnokimi, wśród, których znaleźć można prawdziwą czarownicę o 
intrygującym wyrazie buzi. [ tak jak nam. brakuje 2 lat do okrągłej rocznicy tak i 
im, a czy Wiecie do, której ? ? ?

Na koniec coś 
NIEMOŻLIWEGO 
Teatr UNIA pokazał 
nam iście 
profesjonalną robotę. 
Szkoda gadać, jak 
kogoś niebyło - niech 
żałuje ;)





I. A L u S
Gazeta XXXVIII Spotkań Lalkarzy
Minął kolejny dzień wspólnej przygody, upłynął pod znakiem 
słoneczka i deszczyku. Dziś na pewno będzie piękna pogoda, 
gdyż redakcja opracowała sposób na słoneczko. Trzeba, abyśmy 
wszyscy uśmiechali się do siebie promieniście :) Będziemy 
bacznie obserwować miny Wasze i Waszych lalek.

W odpowiedzi na list 
Grupy Działań Teatralnych - 
scena lalki i aktora z Ostrowa

TEXT:
Wielkopolskiego 
publikujemy, tekst piosenki 
emitowanej podczas przerwPuławskie
[prośbę o częstszą emisję -g •Spotkania

PS. Oczywiście I
zauważyliśmy, że Wszyscy 
już doskonale ją znacie, ale to 
tylko dla Pawła;) Lalkarzy!!!

HA HA HA HA HA HA HA HI

Lalka POWER RuLeS
I łMf Hłllł_____



Następna strona
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„piątek”

ŚNIADAŃSKO na drańsko

A propos Teatru Cieni CIENIOWACI:
"Jestem pod wrażeniem! Chyba wakacjami udam się w 
okolice Warki w poszukiwaniu tych przesympatycznych

diablików." Widz

Grupa Teatralna z GOK-u w Pawłowicach
przedstawiła swojego TEATRALNEGO r\ ~ \

BZIKA przy pomocy smerfastycznej v_/ \
scenografii. Dostarczyli nam niezapomnianych £—4

wrażeń estetycznych. I

Rację ma Teatr GACKI, który napisał wiele 
kolorowych listów, że bez względu jak wyglądamy, 
możemy być razem w zgodzie.

Na Spotkaniach nie zabrakło również karet zaprzęgniętych w woła i 
grymaśnej królewny. Zadbał o to Teatr NIEZNANY pokazując nam 
spektakl "Jak wół do karety"

Bez względu na porę roku miło spotkać 
DZIECI ŚRÓDMIEŚCIA, którzy 

r

przedstawili prawdziwą Legendę o Sw.
MikołajuMikołaju



Brygada Teatru PRALNIA pokazała nam 
jakąś rockową wersję Królewny Śnieżki.
Wirtuozeria i ekspresja solo 
gitarowego w wykonaniu Śnieżki 
spowodowały szaleństwo na widowni !!! 
Redaktor Osad sam 
czuprynką.

M. I. O. D. E. K z Chorzowa pozwolił 
uspokoić w nas nierównomierny oddech 
pragnienia raju. Teatralne spotkanie 
złączone głosem niewiasty z innego obszaru 
świadomości pobudziło wyobraźnię i

zaczął machać

postawiło redaktorowi Odkowi włosy na
plecach [tu jest kropka]

T4PTUSSE = ZMfemllii Nbmfi jw 
ii© z dbbrym

zaszłą. jMImmncwłfym i
sof Gtay!

Na białej chmurze płynie, hen Teatr Młodych BIAłA 
MANDRAGORA prezentując warsztat wokalno 
-aktorski. 1000 i jeden sposobów adaptacji 
parasola i Marka Oh.

KOLACYJKA co się jej 
skromność nie ima^

Na koniec spektakularnego dzionka odbyły się 
dwie etiudy animacji marionety w wykonaniu 
studentów Akademi Teatralnej z Białegstoku,

[lasem]
nera o^ 250 km stąd.

o oIn) U (XI jj



SS.os-®
Zapraszamy do zabawy w wykreślankę :) HURA !!
Z każdej trójeczki literek wykreśl dwie zbędne tak, aby literki 
pozostałe utworzyły pewne tajemnicze [onegdaj dla niektórych 
z nas] hasło:

KAP - SUŁ - ŁŁŁ - BAT - WWW - KIS - KPN - IMB - NIE

TOS - PAT - ZOO - TKK - KKK - AOI - NEO - IRA - ARA

LAS - LAT - LEO - KOT - MAM - PZR - ZAR - YET



STATUFTKA "PIOTRUSIA"

W 2000 roku w Centrum Kultury "ZAMEK" w Nowem ukonstytuowała 

się Kapituła Statuetki "Piotrusia". Statuetka jest honorową nagrodą 

przyznawaną za wieloletnią działalność w upowszechnianiu sztuki teatru 

lalek i cieni, za wychowanie przez teatr lalek i cieni, za przyczynianie się do 

popularyzacji i umacniania amatorskiego teatru lalek. Powyższe 

wyróżnienie przyznaje się tym, którym nie jest wszystko jedno, czy istnieje 

amatorski teatr lalek, czy też nie.

Na przestrzeni pięciu lat złotą lub srebrną Statuetkę "Piotrusia" otrzymali:

2000 rok - Teatr Lalek i Cieni "Imagiiandia" ze Szkoły Podstawowej nr

8 w Toruniu - srebrna

2001 rok - Jerzy Rochowiak z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury

w Toruniu - złota

- Renata Rybacka z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 

w Bydgoszczy - srebrna

2002 rok - Dominika Krauze - Wojtowicz z Bydgoszczy - złota

- Renata Rybacka z WOK w Bydgoszczy - złota

- Teresa Lassota ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu - złota

- Grażyna Jankę ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu - złota

- Julita Derżewska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem - złota

- Damian Skrobański - Teatr Lalek i Cieni "Baśnowy Świat" 

z nowego - srebrna

2003 rok - Danuta Karwasz z Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu - złota

- Beata Porazińska z Bydgoszczy - złota
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2004 rok - Barbara Lasecka - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu - złota

- Beata Tomaszewska z Dąbrowy Chełmińskiej - złota

- Anna Kwiatkowska z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej - złota

2005 rok - Wiesława Petryna z Włostowa gmina Jeziora Wielkie - złota

- Danuta Sałasińska ze Świetlicy Wiejskiej w Witkowie - złota

Z rokiem 2006 postanowiono przyznawać statuetki "Piotrusia" również 

szkołom, instytucjom kulturalnym i innym organizacjom z naszego regionu 

w uznaniu za:

- Tworzenie atmosfery sprzyjającej powstawaniu i prowadzeniu zespołów 

teatru lalek i teatru cieni.

- Popularyzację, upowszechnianie i organizację szkolnych i amatorskich 

teatrów lalek i teatrów cieni, w działaniu bezpośrednim, jak i poprzez mass 

media.

W 2006 roku statuetka "Piotrusia" została przyznana 

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Bydgoszczy, jako pierwszemu z 

tej kategorii laureatów.

Za Kapitułę Statuetki "Piotrusia"

Andrzej Gappa

Stefan Giełdon
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STEFAN GIEŁDON

MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK

Hasła litery F

FABUŁA - (łac. opowiadanie) - zespół zdarzeń przedstawionych w utworze literackim, przedstawieniu 
teatralnym, filmie fabularnym itp.
FAGOTIN - małpa występująca w XVII w. w teatrze lalek Brioche'go w Paryżu. Zginęła przebita 
szpadą słynnego francuskiego pisarza i awanturnika Cyrana de Bergerac.
F ARAM USZKA - nazwa jednoosobowego łódzkiego teatru lalek (1945-1952).
Pomysłodawcą tego teatru był Witold Ulanowski. Jedynym aktorem "Faramuszki" był Tadeusz 
Aleksandrowicz.
FARSA - odmiana komedii opartej na błahych konfliktach, posługująca się elementami komizmu 
sytuacyjnego błazenady, karykatury i groteski. Ukształtowana w XII w. w literaturze francuskiej ("Mistrz 
Piotr Patheiin") wywodziła się z intermediów, była związana z commedią del arie, wpłynęła na 
późniejszą komedię (Moloer, Fredro), jej elementy przejął teatr absurdu.
FARNOS - wesołek występujący w ludowych rosyjskich "łubkach", krewniak Piertuszki. Wyglądem 
zewnętrznym przypomina trochę Poliszynela, a trochę Puncha.
FARTUCH - nazywany też paludamentem - rodzaj wąskiej zasłony nad sceną tworzący jakby jej 
sklepienie.
FIABESCO - (wł. fiaba-bajka) komedia feeryczna (patrz: FEEPJA) o tematyce zaczerpniętej z baśni 
ludowych.
FIANO - teatr lalek prowadzony przez F. Teoli'ego w Rzymie. Grywał opery Rossiniego, fantastyczne 
balety oraz spektakle, w których czołową postacią był Kassandrio. Cieszył się wielkim uznaniem 
ówczesnych krytyków teatralnych oraz miłośników teatru lalek miedzy innymi zachwycał się nim 
Stendhal). Teatr istniał w latach 1823-1344. Miał przywileje grania w okresie, kiedy inne 
przedsiębiorstwa rozrywkowe były zakazane (od ostatniego dnia karnawału do świąt Wielkiejnocy).
FIEDOTOW ANDREJ - kustosz Państwowego Centralnego Teatru Lalek w Moskwie. Autor książek o 
technice teatru lalek, w tym również tłumaczonych w Polsce przez Alfreda Ryl-Krystianowskiego 
(Technika Teatru Lalek - Czytelnik, Warszawa, 1956).
FEERIA - (fr.) - przedstawienie, którego podstawowymi elementami są: baśniowość, 

fantastyczność dekoracji i kostiumów, ożywiony ruch sceniczny, efekty muzyczne i świetlne.
FERM - element dekoracji, przystawka obejmująca całą szerokość sceny (np. pagórki przed 
namalowanym lasem), maskująca zetknięcie się prospektu czy horyzontu z "podłogą, ziemią" itd.
FESTIWAL - uroczysta impreza, często cykliczna i połączona z konkursem, prezentująca - w 
przypadku teatrów lalek - przedstawienia różnych form i grup czy zespołów teatru lalkowego.
FIJAŁKOWSKI STANISŁAW - malarz, grafik i scenograf (ur. 1922.)W początkowym okresie 
twórczości zrealizował 7 scenografii do przedstawień lalkowych.
FIL z BIZANCJUM - twórca skomplikowanego teatru automatów (III w. p.n.e.) przedstawiającego 
znanego starożytnej publiczności mitu o Naupliusie. Szczegółowy opis tego teatru przedstawił nam 
Hercn z Aleksandrii.

l IG - stosowane w dawnym teatrze urządzenie, na którym z nadscenia z <ępowały postaci 
mityczne (np. Minerwa na latającym rydwanie), ukazywały się duchy, czy też Twardowski udawał się 
na księżyc.
FRANKO IWAN - (1856-1916) - ukraiński pisarz, publicysta i historyk literatury, zajmował się również 
historią teatru lalek. Jest autorem ciekawej rozprawy pt. "Do historii ukraińskiego wertepu" oraz 
szeregu recenzji o książkach poświęconych historii teatru lalek.
"FRASZKA" - Teatr Lalek z Pruszkowa. Założony przez Aleksandrę Grzymską w 1954 r.
"FRESKI" - nazwa konspiracyjnego teatru lalek w Warszawie (1943 r.) Teatr ten grał wyłącznie 
marionetkami.

63



PROTOKÓŁ
z posiedzenia Klubu Instruktora Lalkarza podczas 

XII Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Lalkowych PACYNKA
9 maja 2006 roku w Sępoleńskim Domu Kultury

Spotkaniu przewodniczył p. Stefan Giełdon, który poruszył istotne 
sprawy dotyczące amatorskiego ruchu lalkarskiego naszego regionu. 
W posiedzeniu Klubu udział wzięli także instruktorzy i miłośnicy teatru lalek. 
Podczas rozmów po raz kolejny zasygnalizowano problem dotyczący 
organizacji warsztatów z zakresu teatru lalek, które miały by być 
prowadzone przez profesjonalistów. Zaproponowano: aby takie warsztaty 
organizował WOK w Bydgoszczy oraz aby odbywały się cyklicznie - 
spotkanie weekendowe raz w kwartale. Z uwagi na brak odpowiednich 
warunków lokalowych w WOKu idea warsztatów pozostaje wstrzymana. W 
przypadku organizacji warsztatów wprowadzone zostaną opłaty za 
uczestnictwo w nich.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie przygotowań do 
udziału osób zainteresowanych w XXXVIII Ogólnopolskich Puławskich 
Spotkaniach Lalkarzy, które odbywać się będą 25 - 28 maja br.

Na spotkaniu poruszono także sprawy związane z organizacją 
Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Lalkowych. Zaproponowano i tym 
samym przyjęto, że "Piosenkę lalkarza" rozpoczynającą każde Konfrontacje 
będzie śpiewał zespół teatralny, który rok wcześniej wygrał PACYNKĘ. W 
przypadku braku udziału tego zespołu w przyszłorocznych Konfrontacjach, 
za przygotowanie hymnu odpowiedzialny będzie teatr, który zajął II miejsce.

Instruktorzy i miłośnicy teatru lalek zaproponowali aby w trakcie 
trwania korowodu każdy zespół teatralny niósł swoją flagę, logo lub totem a 
także aby podczas przemarszu śpiewany był hymn lalkarza.

W związku z kłopotami odnośnie terminu kolejnych Konfrontacji 
postanowiono, że odbywać się one będą pod koniec kwietnia 2007 roku. 
Ostateczny termin ustali organizator Pacynki.

Przewodniczący Klubu p. Stefan Giełdon przedstawił także zarys 
programu XIV Biesiady Lalkarskiej w Nowem. Do 15 września należy 
zgłaszać zespoły do udziału w Biesiadzie. Tematem przewodnim będzie 
"Animacja i solista w teatrze lalek". Planowane jest także zaproszenie p. 
Przemysława Grządzieli z Gdańska - solisty i założyciela teatru "Pinezka". 
Na Biesiadzie rozdany będzie także 10 nr Miłośnika Teatru Lalek.

Kolejne spotkanie Klubu Instruktora Lalkarza będzie miało miejsce na 
XIV Biesiadzie Lalkarskiej 28 października br.

Na tym protokół zakończono.

Sporządził Marcin Bembnista
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Protokół Jury

XII Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Lalkowych „PACYNKA”

XII Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Lalkowych „PACYNKA” odbyły się 9 maja 
2006 r.
w Sępoleńskim Domu Kultury. Impreza zgromadziła 13 dziecięcych i młodzieżowych 
teatralnych zespołów lakowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego: Teatr 
„BALBINA” z Sępólna Krajeńskiego, „FANTAZJA” z Nowej Wsi Wielkiej, Teatr Lalek i Cieni 
„BAŚNIOWY ŚWIAT” z Nowego nad Wisłą, Teatr „SKRZATY” z Gostycyna, Teatr 
„MICHAŁKI” z Kamienia Krajeńskiego, Teatr „ŚWIERSZCZYKI” z Gostycyna, Teatr „MASKA” 
z Nowej Wsi Wielkiej, „WATOWE LUDKI” z Pruszcza Pomorskiego, „HIPNOZA” z Nowej Wsi 
Wielkiej, „Tęcza” z Obkasu, Teatr „FIKI MIKI” z Osia, Teatr Lalek i Cieni „IMAGILANDIA” z 
Torunia, Teatr „MGIEŁKI” z Więcborka.

Jury Konfrontacji obradowało w składzie:
ANNA CHUDEK - aktorka Teatru Lalki i Aktora „Baj Pomorski” w Toruniu
KRYSTYNA STANKIEWICZ - plastyk
JERZY ROCHOWIAK - dramaturg, instruktor teatralny Wojewódzkiego Ośrodka Animacji 
Kultury w Toruniu
WALDEMAR ZIELIŃSKI - artysta plastyk Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy 

Jury po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych przyznało 
następujące nagrody i wyróżnienia:
- Wyróżnienie - Teatr „MGIEŁKI” z M-GOK z Więcborka
- Wyróżnienie - Teatr „FIKI MIKI” z GOK w Osiu
- III miejsce - Teatr „SKRZATY” z Gminnej Biblioteki Publicznej z Gostycyna (Nagroda 

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
- Dwa II miejsca:

- Teatr ‘ŚWIERSZCZYK!” z GOK w Gostycynie
Teatr „MICHAŁKI” ? M-GOK w Kamieniu Krajeńskim

Jury przyznało I miejsce Teatrowi „MASKA” z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej

Przyznano też „Nagrodę za reżyserię” - Pani MAŁGORZACIE LISIECKIEJ z Zespołu 
Szkół w Nowej Wsi Wielkiej (nagrodę ufundował Pan Stefan Giełdon).
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Jury przyznało 17 NAGRÓD AUTORSKICH (książki ufundowane przez Starostę
Powiatu Sępoleńskiego), otrzymują je:

Lp. Imię i nazwisko Rola Nazwa teatru
1. Paulina Chojnicka Higienistka Teatr „Fantazja” z Zespołu Szkół w Nowej 

Wsi Wielkiej
2. Paulina Gaworzewska Lekarka II

3. Zuzanna Kotowska Dziennikarka II

4. Ilona Milachowska Anioł II Teatr „Michałki” z M-GOK w Kamieniu 
Krajeńskim

5. Paulina Szmul Anioł I II

6. Karolina Rudecka Diabeł I II

7. Joanna Sałasińska Diabeł II
8. Bartosz Porożyński Narrator Teatr „Świerszczyki” z GOK w Gostycynie
9. Marta Kiedrowicz Kopciuszek Teatr „Tęcza” Świetlica Wiejska w Obkasie
10. Aleksandra Palińska Kot w butach Teatr „Fiki-Miki” z GOK w Osiu
11. Alicja Tkaczyk Król n
12. Agata Szpondt Janek Ił

13. Filip Duskau Szewc Dratewka Teatr "Mgiełki” z M-GOK w Więcborku
14. Sara Racinowska Smok II

15. Klaudia Maćkojć Czarownica II

16. Marta Kot Opowiadacz Teatr „Watowe Ludki” Filia Biblioteczna w 
Pruszczu

17. Sylwia Welka Długonosa Teatr „Balbina” z Biblioteki Publicznej w 
Sępólnie Kraj.

Wszystkie zespoły otrzymały DYPLOMY za udział i upominki oraz słodycze. 
Wszystkie nagrody finansowe (za wyjątkiem III miejsca) oraz nagrody rzeczowe (książki i 
statuetki) ufundował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a słodycze - 
Sępoleński Dom Kultury.

Konfrontacje rozpoczął uroczysty korowód ulicami Sępólna Krajeńskiego. Uczestnicy 
„Pacynki’2006” zaproszeni zostali na obiad. Po zakończeniu zmagań teatralnych 
organizatorzy zaprosili młodych aktorów i widzów na występ Mieczysława Giedrojcia pt. „Ja 
klaun” oraz na widowisko muzyczno-taneczne przygotowane przez Sępoleński Dom Kultury. 
W tym czasie instruktorzy wzięli udział w spotkaniu Klubu Lalkarza i konsultacjach z jurorami.

Na tym protokół zakończono.

Sępólno Krajeńskie, 9.05.2006 r.
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„ Czym jest teatr ?
Jest spotkaniem 

Tych, co mają wiele pytań 
I chcą znaleźć odpowiedzi. 
Tych, co pragną się nie nudzić 
I tych, którym jest zbyt smutno, 
By po prostu się uśmiechnąć ... 
Wszystkich, którzy poszukują 
Tego, czego im brakuje . ”

W
« I TOffiU W GÓ8$ ’

PROGRAM EDIZKACJT TEATRALNEJ 
DLA UCZNIÓW KLAS - W

Autor - mgr Anna Kwiatkowska



Założenia programowe

1. Program realizowany jest wśród uczniów klas IV - VI.
2. W programie uwzględniono potrzeby intelektualne, emocjonalne, moralne 

oraz doznania estetyczne dzieci.
3. Nawiązuje on do ogólnych założeń pedagogiki ekspresji, aktywizuje dzieci 

do przeżywania rozwoju twórczości i dostarcza wiedzy o sztuce teatralnej.
4. Opiera się na współpracy z osobami instytucjonalnie związanymi ze 

środowiskiem teatralnym oraz rodzinnym .

Cele ogólne :

V rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów ,
J przygotowywanie do odbioru i prezentacji sztuk teatralnych ,
V budzenie potrzeby kontaktu ze sztuką.

Cele szczegółowe

Uczeń :
S wykaże się. ogólną wiedzą teoretyczną dotyczącą teatru niezbędną do 

realizacji własnych przedstawień i głębszego odbioru oglądanych 
spektakli profesjonalnych teatrów,

V zdobędzie umiejętności, które umożliwią mu amatorską działalność 
teatralną ( właściwa dykcja, modulacja głosu , mówienie różnymi 
intencjami),

•S się zaangażowaniem i twórczą postawą,
V zaprezentuje wytwory własnej i grupowej działalności,
V nauczy się współpracować w zespole , stanie się współtwórca 

przedstawienia,
zaprezentuje zdobyte umiejętności ( udział w imprezach szkolnych , 
środowiskowych , w wojewódzkich przeglądach ).



Komunikowanie się przy 
pomocy ruchu , . -es ów, 

mimiki.

Zestaw ćwiczeń i zabaw uwzględniających mimikę , 
gest, ruch np.
Z zabawy wyrażające stany emocjonalne ,
Z improwizowanie krótkich scenek na zadany temat 

(np. „ U dentysty ” , „ Karetka pogotowia ”, 
„ Wizyta u fryzjera ” , „ Wiosenny poranek ” ),

Z odczytywanie i wyrażanie za pomocą mimiki 
twarzy stanów wewnętrznych (strach , radość , 
zmartwienie , zaskoczenie , znudzenie ).

S wyrazić gestem uczucia, 
przeżycia ,

S określić rolę gestów, 
wczuć się w sytuację , wyrazić ja 
ruchem, mimiką, 
prawidłowo poruszać się na scenie , 
rozpoznawać emocje,

S panować nad negatywnymi 
zachowaniami.

Śpiew i tan ec 
w przedstawieni/ .

Improwizacje ruchowe przy muzyce .
Śpiewanie piosenek.
Nauka podstawowych kroków tańców ludowych 
i towarzyskich .
Ćwiczenie układów choreograficznych.

S trafnie zilustrować ruchem 
muzykę,

•S zaśpiewać poznane piosenki
S zatańczyć.

Przy gotowa lie 
przedstawić ńc. 

z wykorzystanie! / / lek.

Wykonanie lalek (lalka płaska , pacynka, kukiełka). 
Animacja lalką płaską, pacynką, kukiełką, maską.

S wykonać lalkę płaską, kukiełkę , 
maskę, 
operować lalką,

•d wcielić się w rolę .
Kostiumy, scenc gi ifia, 

rekwizyty
Projektowanie i wykonanie dekoracji do 
przedstawienia.
Projektowanie i wykonanie kostiumów , rekwizytów .

stworzyć oprawę scenograficzną, 
S zilustrować przedstawieniem treści 

bajki.
Praca nad 

przygotowań'e:i 
przedstawień tea nych 

i ich prezent! y. .

Przygotowanie i prezentacja inscenizacji z 
wykorzystaniem różnych form ekspresji. 
Prezentacja spektakli rodzicom , koleżankom i 
kolegom , mieszkańcom naszej gminy , udział 
w konkursie „ Szkolny Dzień Teatru ” .
Przedstawienie działań członków koła teatralnego za 
pomocą różnych form ( gazetka ścienna , kronika ).

•S zagrać wybrana rolę ,
■d doskonalić swoje umiejętności 

ak orskie,
J współdziałać w zespole ,
'd uczestniczyć w konkursach , 

przeglądach teatralnych,
•S dokumentować osiągnięcia 

zespołu .



Plan ewaluacji

W trakcie realizacji programu zostanie przeprowadzona ewaluacja bieżąca i 
końcowa.
Sposoby ewaluacji:

ankieta dla uczniów,
ankieta dla rodziców ,

J obserwacje zachowań i osiągnięć uczniów,
S prezentowanie przygotowanych przedstawień podczas spotkań z 

rodzicami,
S udział w konkursach szkolnych - „ Szkolny Dzień Teatru ” ,
S udział w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Lalkowych „ Pacynka ” 

w Sępólnie Krajeńskim , udział w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów 
Dziecięcych „ Kurtynka ” ,

J udział w konkursach recytatorskich .

Oczekiwane osiągnięcia uczniów po 
realizacji programu.

Uczeń będzie :

S znał pojęcia dotyczące tworzyw teatralnych , budowy teatru , ludzi 
teatru , różnych form i technik teatralnych ,

J zrozumie potrzebę pięknego mówienia,
S umiał posługiwać się własnym głosem uwzględniając poprawna dykcję , 

intonację, akcent,
S zdobyte wiadomości i umiejętności aktorskie ,

scenograficzne w przygotowaniu inscenizacji spektakli prezentowanych 
na forum szkoły , środowiska ,

S umiał współpracować w zespole , 
obiektywnie oceniał grę kolegów i swoją,

•S czuł potrzebę kontaktu ze sztuką, stanie się twórczym człowiekiem .



Literatura przydatna do realizacji 
programu :

Barthald M. - „ Historia teatru ” , tłum. T. Żmij - Zielińska, Warszawa 1980

Dziedzic A., Gudro M. „ Drama w szkole podstawowej ”, Kielce 1998

Grzegorek A. - „ Poznajemy teatr ” , Warszawa 1972

Hausbrandt A. - „ Elementy wiedzy o teatrze ” , Warszawa 1982

Jurkowski H. - „ Dzieje teatru lalek . Od antyku do romantyzmu ” , Warszawa 
1970

Jurkowski A. - „ Dzieje teatru lalek od wielkiej reformy do współczesności ” , 
Warszawa 1984

Jurkowski A., Ryl H. , Stanowska A. - „ Teatr lalek . Zagadnienia metodyczne . 55
5

Warszawa 1979

Laskowska A. - „ Podstawy emisji głosu ” , Bydgoszcz 2000

Raszewicz Z. - „ Krótka historia teatru polskiego ” , Warszawa 1997

Tarczyńska B. - „ Kama makaka ma wprawki dykcyjne ” , Uniwersytet Gdański

Zakład Logopedii, Gdańsk 1992



" HYMN LALKARZA"
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