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„ 'Der Mtioś rwlców

Piętnaście lat „Miłośnika Teatru Lalek" - to efekt wielu lat pracy i zarazem dowód 
na to, że zrobiono wiele aby lalki na stałe wpisały się w mapę naszego województwa.

Moja przygoda z lalką zaczęła się dużo wcześniej... Była to połowa lat osiemdziesiątych. 
Pracując wówczas w Sekcji Teatru Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy zawsze 
chciałam próbować czegoś nowego, poszukiwać, odkrywać! Miałam świadomość, że wiele 
się dzieje w dziedzinie teatru amatorskiego, ale bywało i tak, że czasem ten ogrom pracy 
przepadał bez wyraźnych efektów. Każdego roku organizowałyśmy wtedy z Basią Sobotką 
Przegląd Teatralny „Skrzat" i na tym przeglądzie prezentowały się także teatry lalek - proste 
w swym wyrazie, jakby nie śmiały konkurować z dużymi formami teatru żywego planu, 
których to grup była zdecydowana większość. W moim przekonaniu to właśnie świat teatru 
lalek zasługiwał na szczególną uwagę, był ciekawszy, inny, fascynujący... Nigdy ten teatr nie 
został wyróżniony - po prostu ginął w reflektorach wielkiej sceny, przytłaczającej kameralną 
grę małych aktorów, nie sprzyjając bezpośredniemu kontaktowi z widzem, któremu chcieli 
oni przekazać swoje przesłanie. A lalka? Prosta, mała, najczęściej wykonana ze zwykłych 
gałganków... Nie miała szans wśród barwnych kostiumów i wspaniałej scenografii.

Pierwsze, co postanowiłam zrobić to sprawić aby lalki miały swój odrębny przegląd , 
a jurorzy którzy będą oceniać te spektakle spojrzą na to z innej strony, a mianowicie tak, że 
to lalka jest aktorem, a nie aktor lalką! Wiedziałam też, że muszę dotrzeć do zespołów, które 
już istnieją; tych w małych wiejskich świetlicach, bibliotekach i szkołach, pomagać im 
i wspierać, a także zachęcać do tworzenia nowych. Wtedy to po raz pierwszy spotkałam 
Stefana Gełdona - wspaniałego człowieka; bardzo upartego, który zmierzał do tego samego 
celu - chciał „uzdrowić" sytuację teatru lalkowego w naszym regionie i... I tu pojawił się 
między nami konflikt: Stefan chciał „przejąć lalki" tzn. zorganizować odrębny przegląd u 
siebie w Centrum Kultury „Zamek" w Nowem! Nigdy tego nie zapomnę jak staliśmy 
naprzeciw siebie i żadnemu z nas nawet przez myśl nie przeszło żeby zrezygnować ze swoich 
planów (racji). Trochę to trwało zanim dwoje uparciuchów zrozumiało, że lepiej działać 
wspólnie i wspierać się niż tracić czas na sprzeczki. Potem dołączyła do nas Dominika 
Wojtowicz - reżyser i lalkarz, którą los rzucił z Białegostoku do Bydgoszczy, i która 
zaproponowała nam swoją pomoc. Mając przy sobie tak wspaniale osobowości wiedziałam 



już, że to się musi udać. I tak się zaczęło... Pomoc merytoryczna z naszej strony: kursy dla 
instruktorów, spotkania, warsztaty i same przeglądy, wszystkie te działania w znacznym 
stopniu przyczyniły się do powstania wielu nowych zespołów lalkowych. Także poziom 
prezentacji był coraz wyższy. Więcbork, Sępólno - to były miejscowości, gdzie każdego roku 
odbywało się wielkie święto dzieci i lalek - dwa dni teatralnej uczty! Jurorzy, którzy 
przeprowadzali z instruktorami zajęcia warsztatowe, nie tylko oceniali, ale i pomagali 
początkującym lalkarzom. Założyłam również instruktorski Teatr Graba, który ze spektaklem 
„Nie ma tego złego" zaprezentował się w wielu placówkach kultury i szkołach naszego 
regionu. Był to jeszcze jeden sposób na to, aby zintegrować ruch lalkarski oraz zachęcić 
innych, dzieci i nauczycieli, do tworzenia nowych grup teatru lalek.

W tym też czasie powstał „Miłośnik Teatru Lalek" - jeszcze jedna forma pomocy 
metodycznej dla nauczycieli i instruktorów. W każdym kolejnym numerze Stefan przybliżał 
inny rodzaj lalek, inne techniki lalkarskie. Było tam sporo ciekawostek z tej dziedziny, 
a instruktorzy mogli dzielić się na łamach pisma swoimi przemyśleniami. Zawsze był tam też 
scenariusz teatralny .

Mijały lata i wiele się zmieniło... Niestety niektórzy instruktorzy lalkarze stracili pracę, wielu 
odeszło na emeryturę, ale ja ciągle wierzyłam i wierzę, że teatr lalek przetrwa. Bo ten teatr 
jak żaden inny pobudza wyobraźnię, fantazję, ujawnia zdolności plastyczne, manualne, uczy 
pięknie i głośno mówić. Dziecko prowadząc lalkę oddaje jej nie tylko swoje umiejętności 
techniczne, ale i swoją duszę: smutki i radości. To lalka dostaje brawa od publiczności, 
a wtedy ukryte za parawanem dziecko posyła jej uśmiech mówiący, że dobrze zagrała.

Na zakończenie pozwolę sobie zacytować słowa Jana Izydora Sztaudyngera , z którymi się 

w pełni zgadzam: „Gdyby mi dano do wyboru / wołałbym lalki od aktorów / Grajq 
bez sztuki i bez szminki / nie strojne w żadne wabne minki / ni żadnym fałszem 
nie muśnięte / grają natchnione, grają święte / bez gaży, fum bez kokieterii 
/zawiści, plotek/ O lalki, lalki, lalki pełne czaru / W miłości do was nie miałem 
umiaru.”

Z lalkarskim pozdrowieniem-

Renata Rybacka



Stefan Gełdon

Przypominamy historię „ Miłośnika teatru lalek

Bydgoska edycja „Miłośnika teatru lalek” jest już trzecią wersją tego lalkowego 
periodyku. Pierwsza nosiła nazwę „Miłośnik teatru lalek, cieni i iluzji” i była wydawana w 
Powiatowym Domu Kultury w Strzelcach Opolskich w nakładzie stu egzemplarzy. 
Wydaliśmy dwanaście numerów w formacie A4.

Drugą edycję „Miłośnika teatru lalek” liczącą osiem numerów w formacie A5
i nakładzie dwustu pięćdziesięciu egzemplarzy wydała Mała Poligrafia Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Opolu.

Trzecią - doskonalszą od poprzednich - wydaje od 1997 roku Sekcja Literacko-Teatralna 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy. Dotychczas tzn. do końca 2008 r. ukazało 
się dwanaście numerów formatu A4 w nakładzie czterdziestu - sześćdziesięciu egzemplarzy 
każdy.

Bydgoski „Miłośnik” jest redagowany przez kolegium redakcyjne , w którego skład 
wchodzili ; Stefan Gełdon, Renata Rybacka, Dominika Wojtowicz. Marcin Bembnista, Jacek 
Małachowski i Barbara Sobotka oraz instruktorzy teatralni działający w regionie kujawsko- 
pomorskim. Oprawę plastyczną zapewniają Bożena Januszewska i Hanna Paruck

W kolejnych numerach „Miłośnika” podejmowałem się m.in. opracowania stałych pozycji 
takich jak: techniki teatru lalek, mały słownik teatru lalek, teatr lalek w zwierciadle prasy, a 
także relacjonowałem Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy.
Stałymi pozycjami były zawsze informacje o działalności amatorskich teatrów lalek naszego 
regionu oraz propozycje repertuarowe.
Poza tym zamieszczaliśmy szereg artykułów o tematyce lalkarskiej. Oto niektóre z nich: „Z 
notatnika działań lalkarskich” (S.Gełdon), „Jak przygotować pierwszy spektakl” oraz 
„Instruktorski teatr lalkowy GRABA” (R.Rybacka),”Lalkarskie biesiadowanie” 
(J.Rochowiak), „Więcej czasu na lalki”- przedruk (K.Gryko), „Teatr lalek - program dla klas 
I-III” i „Teatr lalek i moi mali artyści”(J.Derzewska), „Amatorskie teatry lalek naszego 
regionu” (M.Bembnista i D.Sałasińska), „Świat teatralnej cudowności”- przedruk (J.Pochroń), 
„Moja puławska przygoda z teatrem lalek” (M.Bembnista), „Program edukacji teatralnej w 
klasach IV-VI” (A.Kwiatkowska), „Lalka i Quasi lalkarze” S.Gełdon), „Kieszonkowy teatr 
lalek”- przedruk (R.Raduszewski), „Teatralne święto w Nowem” (A.Laskowska).

Z radością stwierdzam, że bydgoski „Miłośnik teatru lalek”, powołany do życia na 
pierwszym posiedzeniu Klubu Lalkarza dnia 25 kwietnia 1997r. w Wojewódzkim Ośrodku 
Kultury w Bydgoszczy, nadal jest przydatny i wciąż spełnia te same podstawowe funkcje.

Służy wszystkim miłośnikom teatru lalek, nauczycielom i instruktorom prowadzącym takie 
grupy w naszym regionie - a zwłaszcza tym początkującym, którzy mają dużo zapału, ale 
mało doświadczenia. Materiały zamieszczane w naszym periodyku pomagają w poszukiwaniu 
metod i form działania. Proponowane przez nas scenariusze ułatwiają dokonywanie 
właściwych wyborów repertuarowych. Wokół „Miłośnika” skupiają się i integrują ludzie 
zainteresowani teatrem lalek na co dzień rozproszeni w odległych od siebie szkołach i 
placówkach kultury.
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Stefan Geldon

Różnorodne
Lalki
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„(Powszechność ma działanie znieczulające; zwyczajność usypia, 
a wtedy nasze przytępione zmysły nie są zdołne dostrzec cudowności 
istnienia. (...) Jakjzatem przeciwstawić się owemu przyzwyczajeniu 
nabywanemu w drodze stopniowego dojrzewania? ĆJłie możemy stąd 
polecieć na inną planetę. Lecz wrażenie, że oto jesteśmy w samym 
centrum tętniącego życiem „nowego świata (lalkarskiego świ ata S.G.) 
możemy przecież wywołać, przyjmując nieszablonowe podejście 
do świata, w którym żyjemy."

(-) Richard Dawkins



Stefan Gełdon

Lalki różnorodne
Teatr lalek dzięki swojej specyfice może pokazywać takie postacie sceniczne (lalki) 

i takie wydarzenia teatralne, które w innych rodzajach teatru są nieosiągalne.

Lalka jest znakiem teatralnym. Lalkę teatralną można wykonać z dowolnego materiału., 

nawet z masła (patrz opis "lalka z masła"). Wiele omawianych tu lalek jest w amatorskim 

ruchu teatralnym prawie nieznana. Wiele niżej pokazanych lalek różni się od lalek 

klasycznych nie tylko kształtem i budową ale też sposobem animacji.

Lalki klasyczne (kukiełki, pacynki,marionetki itd.) są animowane rękami aktora, 

który w każdej chwili może daną lalkę odłożyć i zagrać inną. W wielości lalek scenicznych 

są też odmiany lalek ściśle zespolonych z animatorem. Jednym z przykładów niech będzie 

lalka poruszana równocześnie rękoma i nogami grającego (patrz "lalki zespolone z anima

torem) .Takie j lalki nie można szybko i precyzyjnie wymienić na inną. Tu aktar-aoimator A 
zespolił się z lalką i stworzył układ zależności: aktora-poataci scenicznej i animatora 

lalki. Opisując różnorodne lalki teatralne zwrócę też uwagę na mniej znana lalki 

klasyczne, których przykładem może być niżej opisywany kaduceusz.

Z uwagi na wielość i różnorodność opisywanych lalek będą to omówienia krótkie, 

często sygnalizujące tylko istnienie takiej lalki. Z zasady do opisywanej lalki załączam 

rysunki lub zdjęcia. Jednak ze wzgl. technicznych niektóre lalki pozostaną bez ilustracji,.

Na kolejnych stronach tego zeszytu przedstawię dwadzieścia pięć rzadziej spotykanych 

rodzajów lalsk lub ich odmian w niżej podanej kolejności; 1) lalki z wikliny, 

2)lalki z patyków lub drutu, 3)lalki z poduszek, 4)lalki ażurowe i ażurowo-planszowe, 

5)lalki na drążku, 6)kaduceusz, 7)lalki typu bommalatam, El)lalki na kołach (wózkach), 

9)lalki gomtie-atte, lO).lalkl na drucie, 11)lalki z masła, I2)lalki z nóg animatora, 

1?)lalki na stelażu, 14)chcchoły, 15)lalki zespolone z animatorem, 16) żywi aktorzy 

na prętach, 17)sztuczny karzeł, 18)lajkonik, 19)lalki na palcach, 20)lalki toczone, 

2l)rzeźba animowane, 22)lalki z plastykowych butelek, 23)lalki-lampiony, 24)workowce 

i kanciastoparty, 25)pasikudy.
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Lalki z wikliny
Ma przełomie lat siedemdziesiątych Jbiagłsgo wieku Adam Kilian stworzył ala 

przedstawienia "Zaklęty rumak” Bolesława Leśmiana wiklinową scenografia (Rys«l)» 

Lalki, maski i kostiumy wyplecione z wikliny są w swej fakturze bardzo interesujące - 

patrz fot»2»

Krystyna Mazur w Kwartalniku Tearr Lalek” Nr 15-16/1961 pisze, że ",..w Zaklętym 

Rumaku lalki i kostiumy (f ot. 3 ) komponowane w wiklinie, ażurowa, bogata w desenie 

splotów. Te wiklinowa kostiumy są dwojakiego rodzaju: jedne pozostają u jakimś sto

sunku do proporcji ciała ludzkiego, inne są wyraźnie kukłami, chochołami, stworami 

dziwacznymi bez głowy, rąk, tułowia, nóg - coś między śmiesznym ptakiem, człowiekiem..,

I ta są właśnie najbardziej sugesty

wne, wręcz nowatorskie. Mie bardzo 

przecież ma sens powtarzanie w lalce 

proporcji ludzkiego ciała. Tym 

przeciąż lalka jest bogatsza od żywego 

aktora, którego możliwości przeista

czania się są o wiele uboższe i dotyczą 

innego wymiaru.

Wiklinowa kosze,w których zamknięto 

aktorów - służąca niemal za parawan - 

są bliski istocie teatru lalek i jak 

najbliższe antynaturalistycznym ten

dencjom teatru wspó-czesnego.”
Fot.3.
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Fot.4.

Bułgarski Teatr Lalek z Plowdiw również sięgnął po wiklinę i wiklinowymi lalkami 

przedstawił "WAKACJE" Borysa Achczijskiego, patrz fot.4.

Lalki z patyków lub drutu
Bardzo proste i czytelne lalki można wykonać z patyków lub listewek. Załączone 

niżej zdjęcia prezentują lalki z listewek. Kukiełki te zostały wykonane w dziecięcym

Teatrze Lalek "Baśniowy Efwiat" w Ncwem i wystąpiły w przedstawieniach: Jana Brzechwy 

"Żuraw i czapla" (fot.5) i J.Kraszewskiego "Dziad i baba" (fot.6 śmierć).

Fot .5 Fot.6.
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Lalki z drutu

Fot.7b.

Swego czasu Teatr Marionetek ”C IE KLAPPE" u Gdttingen (Niemcy) spektakl "Taniec

śmierci" zagrał marionetkami zrobionymi z drutu - patrz rys.,7a i rys.7b.

Lalki z poduszek
Dziecięce zespoły lalkowe improwizując zdarzenie scenicznej czasem sięgają po lalki

zrobione z poduszek patrz Pot.8. gdzie 

owa poduszka jest głową lalki.

Dziecięca intuicja podpowiada, że 

głowa jest najważniejszą częścią 

lalki. Widz najwięcej uwagi skupia 

właśnie na głowie lalki. Dlatego 

warto poświęcić nieco więcej czasu 

przy charakteryzacji poduszki-głowy, 

należy zwrócić uwagę na osadzanie oczu, 

nosa i ust.

Więcej szczegółów poświęconych 

główce lalki podałem w pierwszym 

zeszycia Techniki teatru lalek.

Fot.8.
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Lalki ażurowe i ażurowo - planszowe
Ażur (fr.) - prześwit, otworki tu materiale. Ażurowy - przeświecaiaoy.

Lalki ażurowa najczęściej stosowane 

w teatrach cieni, patrz rysunek 9, 

są to płaskie lalki wykonane z tektury, 

sklejki, preszpanu itp. Lalki te mają 

odpowiednie prześwity. Tego typu lalki 

opisałem w zeszycie 6 Teatr cieni.

Lalki ażurowo - planszowe (rys.10 i 11) 

mają możliwości animacyjne zbliżone do 

kukiełki, z tym ograniczeniem, że lalka 

ta gra jednostronnie. W konstrukcji 

główka lalki ażurowo - planszowej naj

częściej jest prześwitująca, a. Jej 

tułów jednolity. Cała lalka umocowana

jest na patyku animacyjnym. Niewątpliwe zalety tej lalki, to jej prostota i lekkość. 

Lalka ażurowo - planszowa doskonale sprawdza się przy inscenizowaniu wierszy, małych 

scenek i epizodów scenicznych.

Ry3«10. Rys. 11.

Opisując różnorodne lalki teatralne, a niektóre z nich w formie bardzo uproszczonej 

przytoczę artykuł z kwartalnika "Teatr Lalek" (nr 2/1990) 0 azjatyckim teatrze lalek. 

W artykule tym Henryk Jurkowski bardzo plastycznie omawia między innymi; indyjskie lalki 

na drążkach, lalki typu bommalatam, lalki, gombe-atte i inne.

Lalki na drążku
"Występują w Bengalu Zachodnim i Orissie. Potul nach z Bengalu Zachodniego mają 

od 30 do 120 cm. wysokości, umieszczone są na długim bambusowym kiju, który animator 

zatyka w tuleję w pasie. Każda z lalek jest konstrukcją bambusową, oklejoną sianem 

i plewę ryżową, zmieszaną z gliną odpowiednie uformowaną i pokrytą bananowymi liśćmi. 
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Makijaż twarzy i kostium są jaskrawe zgodnie z tradycją ludowego teatru - jatra. 

Ramiona lalek poruszane z pomocą drążków. Głowa z pomocą sznurka. Animacja ma chara

kter spontaniczny. Lalkarz przenosi ruchy własnego ciała na lalkę. Maty z bambusu 

lub trawy ukrywają animatorów, którzy też śpiewają i recytują. W repertuarze znajdują 

się tematy z Mahabharaty i inne. ...Lalki Kathi kundhei nacha z Orissy są mniejsze: 

30 - 45 cm. Mają głowy na drążkach, ale ramiona poruszane są sznurkiem ukrytym 

wewnątrz lalki. Występują nad parawanem w repertuarze puranicznym oraz w tematach 

z Mahabharaty i Ramayany."

Kaduceusz
Nazwa pochodzi z łacińskiego caduceus - laska heroldów, kaduceusz symbolicznie

kaduceusz

śys.12.

był przedstawiany jako kij opleciony parą wężów, zwieńczony 

parą skrzydełek (t?ys,12). W mitologii greckiej taką poselską 

laską Hermes uśmierzał spory, W związku ze "specjalizacją” tego 

boga, stała się symbolem pokoju i handlu. Kaduceuszem nazwano 

również laskę błazna - patrz ifys.13.

Nowa postać kaduceusza służyła dawnym wesołkom ulicznym jako 

rekwizyt i był wykorzystywany jako improwizowana lalka teatralna. 

Laska zakończona wyrzeźbioną głową, mimowoli spełniała rolę lalki 

na patyku, urozmaicała monolog lalkarza - solisty, któty przema-

stwarzał pozory dialoguwiając do lalki 

sytuacji. Jednocześnie kaduceusz służył

Rys.13

i wykorzystywał możliwość różnorodności 

jako kij do opędzania się przed natrętami. 

Kaduceusz znalazł swoje odmiany 

w twórczości ludowej i w teatrze. 

Na fot.14. pokazano laskę pasterską 

występującą na Kurpiach, gdzie została 

nazwana "kociubą". Laska ta służy (I988r) 

czynnościom pasterskim jak i do impro

wizowania króciutkich, kameralnych 

przedstawień na pastwisku.

Inną odmianą kaduceusza są "diabelskie 

skrzypce" 

Kociewiu.

występujące na Kaszubach i 

Na rysunkach "diabelskie 

przedstawiłem w dwóch wersjachskrzypce"

jako instrument obrzędowy. Na Fysunku 16 pokazuję 

skrzypiec", będących dla kapeli ludowej instrumentem 

instrument muzyczny - dla grającego - bywa

na rysunku 15 w wersji dawnej - 

wersję współczesną "diabelskich 

perkusyjnym. Ten kaduceuszowaty 

nieraz partnerem do tańca.

0 "diabelskich skrzypcach" Paweł Szefka pisze: "Rodowód tego instrumentu sięga 

około 5000 lat przed naszą erą, a kolebką jego Jest ziemia kaukazka. Nauka określiła
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go nazwą "łuk muzyczny". Jego kształt utrzy

mywał się przez setki lat, jako instrument 

obrzędowy i samodzielny. Nigdy rie wchodził 

w skład zespołów instrumentalnych. Był urzą

dzeniem samodzielnym aż do 1939 roku. 

Po drugiej wojnie światowej "diabelskie 

skrzypce" rozpowszechniły się jako instru

ment perkusyjny i włączono go do wielu 

kapel ludowych Kaszub i Kociewia,"

Współczesne analogie kaduceusza można 

znaleźć w realizacji przedstawień w teatrach 

lalek. Fotografia nr 17 przedstawia zastoso

wanie kaduceuszowatych lalek przez Teatr 

Dzieci Zagłębia w Sędzinie w realizacji 

"Krawca Niteczkę" Kornela Makuszyńskiego. 

Wrocławsi Teatr Lalek wystawiając "Ryszarda II 

Szekspira między innymi grał osobliwymi 

kaduceuszami (patrz Fot.18), które H.Rogacki 

nazwał "głowostworami".Fot.17.
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Fot.18.

„ Fotogram 19.—--------------------------

Ujęcie z realizacji 

"Wańki-Wstańki" W.Lifszyca 

u/ Bielsko-Bialskim Teatrze 

Lalek "Banialuka”.

Prezentowane lalki 

to analogie do omawianego 

kaduceusza.

Fot. 19
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Lalki lypu bomma latam
"Lalki bommalatam z Tamil Nadii przeżywały okres rozkwitu w XVIII i XIX wieku pod 

opieką władców Tanjore. Występowały w dwóch stylach plastycznych? tanjauur » lalki 

stylizowane i kumbakonam - z tendencją do realizmu® Przeciętnie mają wysokość 75=90cm, 

ważą 1Okg. Mogą zginać wszystkie stawy. Zawieszone są na niciach, przyczepianych do 

metalowego pierścienia na turbanie lalkarza. Ręce poruszane są drążkami z góry® Noszą 

kostiumy i biżuterię zgodną z tradycją kathakali. Scena ma długość 6 m, pokryta jest 

strzechą. Lalki pokazuje się ;:2a parawanu wysokości 1 metra. Kurtyna jest ręcznie tkana 

z deseniami regionalnymi. Przedstawienie rozpoczyna złożenie hołdu bogowi Ganeehy."

Lalki na kołach (wózkach)

■ Rys,20.

Obwożony na wózku drewniany kogut -"kurek" po wsiach środkowej Polski ma ne celu 

przywołanie wiosny. Chodzenie z kurkiem (Rys,20) po dyngusie miało zapewnić odwiedzanym 

rodzinom zdrowie i pomyślność. Niegdyś kurkiem był żywy kogit, nakarmiony ziarnem 

umoczonym w spirytusie - dzięki czemu był spokojny, ale głośno piał. Z czasem żywego 

koguta zastąpiono ptakiem wypchanym, 

ulepionym z gliny, z ciasta albo wycię

tym z deski i umocowanym na ozdobionym 

i pomalowanym na czerwono dyngusowym 

wózku.

W niektórycn przedstawieniach teatru 

lalek również występują lalki na kołach 

lub wózkach. Takie lalki oglądaliśmy 

w czasie XXXVII Ogólnopolskich Spotkań 

Lalkarzy w Puławach w maju 2005 roku. 

Pokazał je Integracyjny Teatr "Pralnia"
.Fot21.
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Rys.24.

z Pionek w przedstawieniu “Wehikuł 

czasu” Pawła Sulimy (patrz ;~ot .21). 

Lalkami na wózkach nazywam też aktorów 

na konstrukcjach lub w konstrukcjach 

prezentowanych w czasie pochodów 

ulicznych. Na Fot. 22. pokazano 

przemarsz (przejazd) takich postaci 

w czasie Festiwalu Teatrów _alek 

w Toruniu. Innym rodzajem lalki na 

wózku (kołach) jest koń ze sztuki 

Leśmiana "Zaklęty rumak" wg, projektu 

A.Kiliana - patrz Fot,23. Lalką na 

kołach jest też oryginalna "głowa 

z odnóżami na armacie" (Rys ,24) Heńka 
Soerwinkla.

Na Fot.25. widzimy manekina na kołach ze sztuki Tadeusza Kantora "Niech szczezną 

artyści". W Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie Jan Dorman przedstawił w 1958 roku 

swoją "Kaczkę” graną lalkami na kołach (Fot ..26). 0 tym przedstawieniu piszu Krystyna 

Miłobędzka w "Teatrze Lalek" 3-4 / 1968 "Patrzyłam na to przedstawienie obojętnie. 

Scena rozświetliła się. Na prawym parawanie przeczytałam napis:HAML£T. Proscenium 

zajęły dwie kaczki na kółkach, opatrzone dyszlami, jedna żółta, druga niebieska.
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Kaczki zostały przedstawione sobie przez aktorów. A wszystko, co się później działo,

zrozumiałam jako rywalizację dwu trup aktorskich, z !'dy^zlowymi” na czele, o naj

piękniejsze przybranie kaczek."

Lalki gombe-atte
"Lalki gombe-atte ze stanu Kamataka (Indie) nazywa się także yakshagana, ponieważ 

imitują one ludową operę o tej samej nazwie zarówno w kostiumach (ornamenty z kolorowyi 

szkiełek) jak w repertuarze. Drewniane rzeźbione lalki z licznymi stawami, prowadzone 

są na pięć i więcej niciach, przyczepionych do prostej kontrolki. Scena pudełkowa 

z frontonem bogato zdobionym. Przedstawienie prowadzi bhagayatar - muzyk i pieśniarz, 

który inspiruje działania lalkarzy"’.

Lalki na drucie

rysunkach 

być

Rysunek 27 przedstawia animatora przebranego 

za klowna, który wyprowadza na spacer włocha

tego psa. Lalka opisywanego psa jest 

odmianą marionetki sycylijskiej, której 

elementy konstrukcyjne pokazano na 

27 A,B,C,D. Tułów psa (A) powinien 

lekki, wykonany ze styropianu albo 

plastykowej butelki. W tułów lalki 

psa wmontowano mocny pręt 

z grubego stalcwego drutu 

Włosy psa można zrobić 

z wełny, sznurka, frędzli 

przędzy itp. 0 włosach 

lalek pisałem w zeszycie < 

Techniki teatru lalek. Rys•27
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Prowadzenie (animacja) opisanej na poprzedniej stronie lalki może stanowi: inspira

cję dla lall-arza - solisty.

Lalki z masła
Osobliwą formę ma tybetański teatr z lalkami rzeźbionyni w maśle. Zimą w Tybecie 

temperatura spada do minus W°c. W takim k .imacie masło staje się twarde jak kamień. 

Miało to wpływ na powstanie wyjątkowych la.ek - lalek z masła. Inna Salomonik pisze 

o tybetańskim teatrze z mas ta (Teatr Lalek 1-2/ 1991) między innymi: ”Z opisów 

płaskorzeźb nietrudno wyciągnąć następujące wnioski na temat lalek z masła:

1. Tybetańskie lalki musiał/ być wspaniałe i wyrafinowane u samym kształć.e, tworzyły 

Je bowiem ręce artystów mistrzów.

2. Stylistycznie maślane lalki naśladowały niektóre kanony sztuki chińskiej.

3. Jak zauważył G.Tsybikow główna postać p.-asko®eźby zrobiona była z drewna 

pokrytego warstwą masła, w którym następnie rzeźbiono. Możoa stąd wyciągnąć 

wniosek, że szkielet lalki tiył drewnianym kijkiem, który pokrywano masłem i wtedy 

dopiero kształtowano lalkę :. malowano ją recznie. Dolna część kijka musia-a być 

wystarczająco długa, by móg. ją trzymać lalkarz. Oczywiści 3 takie lalki nje posia

dały ruchomych kończyn, ale zazwyczaj trzymały coś w rękaci. ... Twórcami i anima

torami tybetańskiego teatru lalek są mnisi.Jego spektakle stanowią część rytualnych 

ofiar składanych bóstwom czy duchom. Do każdego nowego przedstawienia robiono nowe 

lalki,które następnie po jec o zakończeniu niszczono. ... Tybetański maślany teatr 

lalek Jest więc teatrem kukieł, które poruszane są od dołu i występują na scenie, 

stykającej sLę z ekranem krojącym aktorów. Jest to teatr oparty na iluzji, pragnie 

bowiem stworzyć na widzach urażenie, że lalki żyją samodzielnym, niezależnym życiem.

Spektakle tego teatru odbywają się na otwartej przestrzeni, na powietrzu.

Wychodzą ze świątyni, ale zatrzymują się na Jej progu, bow:.em teatr ten jest wciąż 

bardzo silnio związany ze wszystkim, co dzieje sięuewnątrz świątyni.”

Lalii z nóg anic latora
Swego czasu dyrektor PTL ”Ar..ekin” w Łodzi Henryk Ryl 

polecił, by każdy z aktorów zaprojektował i uykonał 

ciekawą i oryginalną lalkę. Jan Puget opisuje, pokaz 

tych lalek w 'Arlekinie". Tu przytoczę - moim zdaniem- 

najbardziej oryginalną lalkę jaką były "Nogi" (Fot.28). 

"W małym otworze scenicznym rwie autentyczne nogi - 

na pończochac i namalowano ficurynki małomiasteczkowego 

eleganta z XI < wieku i rozneęliżowanej panniry.

Na odwrocie, ia łydkach, dwie cierpiące twarze w stylu 

prymitiwu lud iwego. Nogi drgsjąc, poruszając się i 

tańcząc animują namalowane ns nich postacie, taniec 

nóg staje się tańcem pary kochanków. W miarę narastania
Foto28.
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rytmu, co cnwila plan "pełny” (sylwety) przechodzi w zbliżenia (twarze), by wracać 

do pierwotnego stanu. Ta kombinacja planów wywołuje skojarzenie z filmem, jest przecież 

bardzo odrębnego gatunku. Dramaturgia "nóg* ma więc charakter nie tyle dramatyczny, 

co zbliżony do filmu i tańca, opiera się pizy tym na poetyce kojarzenia wyobrażeń 

i znaków, na umowności,"

Studencki Teatr Lalek z Ukrainy stworzy? lalki z kolan animatorów (patrz Fot,29) 

i"kolanowymi lalkami” przedstawił krótką etiudę. Natomiast Teatr Lalek "Tnndarica” 

z Bukaresztu przedstawił scnnkę lalkami zwierząt posiadających ludzkie noiji, patrz Fot,3C

Rye.31. Lalki ze stóp animatora

Lalki na stelażu
Na festiwalu Teatrów Lalek w Toruniu (200lr.) 

Wałtrzyski Teatr Lalek wystąpił z widowiskiem 

"Miira, kadzidło i złoto". Zdjęcie z tego 

prze dstawienia (Fot.32) pokazuje aktorkę,_______

na ttórej umocowano stelaż z lalką, 

(Zd. ęcie pochodzi z kwartalnika Teatr Lalek 1/200S )
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Chochoły

Fot.34.

Fót.35,

Chochoł to lalka wykonana i uchurakteryzowana z prostej 

słomy. Teatr Lalsk "Kacpefsk" w Rzeszowie wykorzystał 

lalki - chochoły (Fot.33) w przedstawieniu "Flisak 

i Przydróżka" Hainy Januszewskie'j.

W Krakowie z okazji stulecia prapremiery "Wesela” 

St. Wyspiańskiego odbył się zlot i konkurs chocnołów. 

Na Fot. 34 pokazano nagrodzonego chochoła.

Renata Hryń-Kośmierek w w ksjążce "Polskie zwyczaje 

świąteczne" pisza o dziadach śmigustnych (patrz Fot.35), 

które jako chochoły pojawiają się w nocy z nieizieli 

na poniedziałek wielkanocny w pcłudniowej Małopolsce. 

"Proszą na migi □ datki, oblewają wodą. Jak głosi 

Isgenda, kilka s :uleci temu do córalskiej wioski przybyli 

w łachmanach, otuleni słomą jeńcy wypuszczeni z niewoli 

tatarskiej. Tatarzy obcięli im języki i zmasakrowali 

taarze. Mieszańca wsi przyjęli Ich, nakarmili i udzielili 

in schronienia." Dziady śmigustne są przypomnieniem 

t/ch odległych tragicznych zdarzeń.
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Lalki zespolone z animatorem
Kot ------------------------------1----- -- -------------- —

"Lalka i człowiek tak ściśle ze sobą spleceni, 

że trudne ich odróżnić. Kto kim kieruje, kto nad

kim ma władzę, do kogo należy ostatni decydujący 

gest?" napisała w wydawnictwie jubileuszowym 

TEATR LALEK "BIANIALUKA" (1997-2007) Maria Schejbal - 

opisując lalkę zespoloną z aktorem-animatorem.

Rysunek 36 przedstawia lalkę kota (projektu 

A.Maksymiaka) do sztuki "Kot w butach". Przedstawioną 

lalkajest ściśle połączona z animatorem w trzech 

miejscach - dłoń i kolana. Na Fot.37. pokazano grę 

lalkami zespolonymi z animatorkami w pięciu miejcach 

(głowa lalki przyczepiona do animatorki, dłonie 

i stopy lalki animowane rękami i nogami aktorek).

Na II Międzynarodowym Festiwalu Debiutów Artystów 

Lalkarzy - Wrocław 2006r. aktorka-lalkarka z Izraela 

przedstawiła autorski program "Neshime". Aktorka 

i lalka do kolan miały wspólne nogi (Fot.38), ale 

powyżej wspólnych kolan lalka oddzielała się od 

animującej aktorki. 3.Biernacka pisze (teatr Lalek 

nr 1-2/2006) "NE5HIMA była poetycką refleksją na 

temat metaforycznych narodzin i odcinania pępowiny. 

Lalka, która leżała zespolona nogami od stóp do
Fot.38.
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kolan z aktorką, stconicwo odkręcała owijający 

obie sznur, zwisający za sztankietu i uzyskiwała 

samodzielność."

Lalkarz holenderski Duda Paiwa wystąpił na 

XIII Międzynarodowych Toruńskich Spotkaniach 

Teatrów Lalek (Listopad 20C6r.) z programem 

"Gwiazda poranna", W tym solowym występie lalkarz- 

tancerz połączył się z lalką.biodrami poprzez 

specjalny kostium - patrz Fot;,39,

Bardzo zabawny występ można było obejrzeć
1 

w wykonaniu Szkoły Teatru Wizualnego z Jerozolimy. 

Widoczny na Fot,40. aktor na wrotkach tańczy 

z lalką "przerażonej staruszki". Nogi lalki 

są połączone ze stooami tancerza, który również 

animuje głową i ramionami lalki "staruszki"

Pokazana na F ot, 41, lalka na głowie jest też 

lalką ściśle zespoloną z animatorem, gdzie przy 

pomocy specjalnego lalkarskiego hełmu animator

Fot.41.
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Aktor na pręcie

W czasie sierpniowego Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku 

w 2006 roku zaprezentował się zespół komparsów "Stella 

Polaris" z Finlandii. Do długich i bardzo giętkich prętów, 

wykonanych z włókna węglowego, umocowanych tu solidnych 

żeliwnych podstawach umocowani (przytwierdzeni) byli 

aktorzy widowiska(patrz Fot,42). Komparsi na prętach 

kołysząc się i gestykulując zbliżali i oddalali się 

od siebie. Widowisko potęgowała odpowiednia muzyka.

Miałam wrażenie, że oglądam pantomimę w wykonaniu 

niesamowitych kukieł.

Sztuczny karzeł

Kiedy w teatrze trzeba podwyższyć aktora 

wkładamy mu odpowiedniej wysokości koturny, 

albo wykorzystujemy szczudła. Aby "zmiejeżyć" 

aktora wkładamy mu "buty" powyżej kolan jak 

to pokazano na rysunku 43.

Przy użyciu tego typu zabiegu trzeba zwrócić 

uwagę na to, by podłoga sceny była niższa 

od proscenium. Albo na przedde sceny ustawimy 

zastawkę, która zasłoni podudzia "karłów".

Załączony rysunek K.Wiśniaka wyjaśnia 

zastosowania tego prostego tricku technicznego.
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Lajkonik

Fote45.

Odmianą lalki ściśle związanej z animatorem jest lajkonik (Fot <,44). Ewa Fryś = 

Pietraszkowa i Anna Kuczyńska - Iracka w "Sztuce ludowej w Polsce" piszą, że ciekawą 

lalką "...na pograniczu kształtów ludzkich i zwierzęcych, jest człowiek z konikiem. 

Mężczyzna przebrany za żołnierza, krakowiaka bądź dziada zawiesza sobie na ramionach 

konstrukcję tworzącą korpus konia, najczęściej z drewnianą głową, upinając płachtę 

w taki sposób, aby sprawiać wrażenie jeźdźca na koniu. Postać taka, znana z licznych 

europejskich i poza-europejakich analogii, występuje w naszym kraju w szerokim roz- 

rzucie i przy wielu obrzędowych okazjach, a szczególnie w dry$.u Nowego Roku i w karna- 

wale, pojawia się również na weselach, zwłaszcza wówczas, gdy odbywają się one 

podczas zapustów,, Wyjątkowo w Krakowie konik taki z jeźdźcem w orientalnym stroju 

- lajkonik - zgodnie z tradycją harcuje na ulicach miasta wczesnym latem, w oktawę 

święta Bożego Ciża, co wiązane jest z miejscową legendą, odribszącą się do średniówie- 

cznych napadów tatarskich,. Sprawa pochodzenia tego zwyczaju nie została jednak wyja

śniona ostatecznie.

Obecny kostium lajkonika, zaprojektowany przez Jednego z najwybitniejszych 

artystów Młodej Polski, Stanisława Wyspiańskiego, przechowywany jest w muzeum, które 

tylko raz do roku opuszcza. Pochód lajkonika obserwowany jest przez tysiące zgroma

dzonych na trasie ludzi, z których wielu chętnie naraża się na ciosy buławy Tatara, 

wierząc, że uderzenia te zapewniają pomyślność."

Teatr "Lalka" w Warszawie kilkadziesiąt lat temu przedstawił sztukę O.Wilkowskiego 

"Kolędnicy na ulicy". Lalki do tej sztuki zaprojektował Adam Kilian, lalki ta w anima

cji i wizerunku są podobne do lajkonika - patrz Fot.45. Na zdjęciu A.Kiljan z lalką.
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Lalki na palcach

Są przedstawienia, w których istnieje potrzeba pokazania na dalszym planie większych 

grup, na przykład chóru, tłumu gapiów itp. Lalki na palcach są dobrym sposobem, aby 

jeden animator mógł prowadzić, a także ożywić nawet dziesięć laleczek (Rys.46).

Lalki na palcach to też najmniejszy z małych teatrów, który może samodzielnie 

przedstawić krótkie scenki. Przy mniejszej ilości lalek (głów) może też poruszać 

rękami pokazanego tłumu. Rysunek 47 B przedstawia grupę lalek łączącą trzy postacie. 

Kciuk dłoni animatora porusza lewą ręką skrajnej postaci, a mały palec porusza 

prawą rękę drugiej skrajnej. Pozostałe ręce lalek pozostają bez ruchu, albo można 

ich nia zastosować.

Lalki toczone

Fot.48.

Możliwość korzystania z tokarki do drzewa pozwala na tworzenie lalek toczonych. 

Kształty tych lalek (Fot.48) wpływają na ciekawe rozwiązania wizualne. Lalki toczone 

są w zasadzie lalkami na podstawce. Jednak po wmontowaniu kijka, lalka stojąca stanie 

się kukiełką. Lalki toczone sprawdzają się w “teatrze na stole", gdzie siedzący ani

matorzy dają osobliwy spektakl. Natomiast widzowie oglądają przedstawienie podobnie 
jak to czynią obserwatorzy rozgrywek szachowych.
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Bad Wimpfen am Berg, Ev. Stadtkirche, Oswald 
Bockslorler aus Memmingen, 1481

Fot,49,

Rzeźba animowana
Terminu rzeźba animowana użył Marek Waszkiel, stwier

dzając występowanie w Polsce figur Chrystusa posiadają

cych ruchome ramiona."Rzeźbę animowaną dziali bardzo nie

wiele od lalki teatralnej, pojawiała się zarówno w kościde, 

jak i poza jego morami,"

Kamil Kopania omawiając w kwartalniku Teatr Lalek (2/2004) 

krucyfiksy animowane pisze między innymi "jako najwymowni':: 

szy przykład posłużyć może z pewnością krucyfiks z DBbeln 

w Saksonii, określany czasem jako Mirakelman, pochodzący 

z tamtejszego kościoła au. Mikołaja (obecnie; Stadtmueeum, 

Dbbeln) datowany na około 1510 rok. Figura Chrystusa 

wyposażona jest w starannie ukryty - za pomocą nawiniętego 

na rzeźbę w odpowiednich miejscach płótna - mechanizm, 

pozwala on na poruszanie głową i ramionami, W plecach 

figury Chrystusa umieszczono zbiornik na ’?krew". Za pomocą 

włóczni można sprawić, iż "krew" wylewać się będzie z rany 

w boku. Naturalizm postaci wzmocniony został dzięki przymo

cowaniu do głowy peruki z prawdziwych włosów."

Na fotografii 49 przedstawiono krucyfiks animowany 

z 1401 roku z kościoła w Bad Wimpfen (Niemcy).

Lalki z plastykowych butelek
Plastykowe butelki i inne pojemniki 

2 plastyku są dobrym materiałem do 

konstrukcji lalek teatralnych. Butelkowe 

lalki są bardzo lekkie i proste w wyko

naniu: plastykową butelkę należy osadzić 

na kiju. Następnie na butelkę naciągnąć 

pończochę (do tego celu najlepsze są 

rajstopy) i ewentualnie pomalować,albo 

pozostawić w kolorze rajstopy. Twarz 

lalki należy ucharakteryzować poprzez 

aplikację (naklejanie oczu, ust itp.) 

jak to pokazano na fotografiach 50 i 51. 

Wykonany z gąbki lub tektury nos nakle

jamy albo przyszywamy w odpowiednim

Fot.50.
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Fot.51.

miejscu. Włosy (o ile są potrzebne) robimy 

z włóczki, sznurka albo gąbki i przyszywamy 

do rajstopy, względnie przyklejamy, 

Jeślirobiona lalka ma być kukiełką 

prostą, całość jej ubioru możemy nakleić 

i aplikować na butelce obciągniętej rajsto

pami jak to pokazano na zdjęciu obok (Fot.51) 

Prostota konstrukcji lalek z plastykowych 

butelek sprawia, że warsztaty lalkowe dla 

dzieci i młodzieży zawsze cieszą się dobrą 

frekwencją, nie tylko w czasie zimowych ferii

Lalki lampiony
Umieszczenie latarki elektrycznej w torbie papierowej 

jest prostym sposobem wykonania lalki-lampionu.

Na dużej torbie - najlepiej białe j maluje się twarz, włosy. 

Następnie do torby wkłada się latarkę elektryczną, którą 

zawiązuje się Jak to pokazano na rysunku 52.

Inny rodzaj lalki - lampionu przedstawiono na .rysunku 53.

Tego rodzaju lalkę wykonuje się w ten sposób, źe do 

latarki elektrycznej przymocowuje się odpowiednio 

ukształtowany (uszyty) kostium. Do tego celu można 

też wykorzystać chusteczkę, której nadaje się kształt 

korpusu i ramion. Na części przylegającej do latarki 

maluje się twarz. Ramionami porusza się w ten sposób, 

źe wsuwa się w rękawy kciuk i palec wskazujący, a latarkę 

trzyma się tak jak to widać na rysunku 53.

Lalkami-lampionami należy grać w zaciemnionych pomie°

szczeniach
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Workowce i kanciastoporty

Większość autentycznych lalkarzy wykazuje szczególne zainteresowania do zabawy 

formą i inspirowaną przez lalkarską wyobraźnię grą teatralną. To ci lalkarze tworzą 

etiudy sceniczne posługując się tkaniną, workiem, poduszką itp.

W1993 roku na Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w Puławach Teatr Lalki i Przedmiotu 

"Filistyn" prowadzony przez wiele lat przez panią Krystyną Małecką przedstawił przy 

pomocy ucharakteryzowanych płócien (patrz Fot,54) sztukę Jerzego Rochowiaka pod tytułem 

"Och, ach,Strach, Łach".

Swego czasu w Białostockim Teatrze L^lek można było oglądać lalki-workowce w sztuce 

"Pan Fajnacki", patrz Fot.55.

LalkUpaskudy
Ciekawym przypadkiem są lalki-paskudy, które w zamyśle 

nie były lalkami teatralnymi. Mimo to Teatr Lalek "Baśniowy 

Iswiat" w Nowem wykorzystał te lalki do krótkiej etiudy 

pt."Straszydlisko".

Paskudy przywędrowały do nas z USA. Te lalki narodziły 

się przypadkiem i są owocem miłości pewnego Amerykanina 

i Koreanki. Poznali się w Nowym Jorku, ale po tragedii 

WTC rodzice poprosili dziewczynę, by wróciła do Seulu. 

Zaczęła się miłosna korespondencja. W listach Dawid 

rysował dla Kim stworka. Dziewczyna uszyła wg. rysunku 

i wysłała ukochanemu. Ten pokazał maskotkę właścicielowi 

sklepu, W brzydactwie dostrzegł on pomysł na dochodowy biznes. Miał rację - lalki 

Kim rozchodzic-yO3** świeże bułeczki. W Polsce w 2007r. otwarto internetowy sklep 

z modnymi lalkami. Aby je kupić, wystarczy wejść na stronę www.paskudy.pl.
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Przykłady lalek różnorodnych

Lalki wytoczone z drewna

Don Kichot i Sancho Pansa

D Artagnan i trzej muszkieterowie

Piętaszek i Robinson Ćruzoe Meksykanin Don Carlos
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Lalka zespolona z animatorem

a. Kilian z wiklinową laiKą

Aktorzy na prętach
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Kanciastoporty

[TEATRU LALEK -BASNIOWT ŚWIAT1
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Dorota Wiśniewska

Reminiscencje z warsztatów teatralnych

„Sen to skarbnica możliwości. We śnie możemy łączyć ludzi, którzy nigdy by się nie spotkali, czy fragmenty 

rzeczywistości, które nigdy nie mogłyby ze sobą sąsiadować na jawie. Tylko we śnie wszyscy możemy być 

dziećmi"

„To będzie wspaniały początek wakacji”- ta myśl towarzyszyła mi podczas 

wyjazdu na autorski warsztat dla nauczycieli i instruktorów amatorskich zespołów 

teatralnych, zorganizowany w Lubostroniu przez WOKiS w Bydgoszczy. Tym bardziej, że 

prowadzącym warsztaty miała być wybitna osobowość teatralna - reżyser Stanisław 

Miedziewski.

Nie do końca zdawałam sobie sprawę z faktu że to, co się tam wydarzy, tak bardzo będzie 

przypominało zwariowany świat Lewisa Carrolla- autora powieści „Alicja w Krainie Czarów”

Pałac w Lubostroniu- magiczne miejsce przesycone zapachem kwiatów i kolorami lata- 

spokojne i pełne życzliwych nam osób. Czułam, że jest idealne do przeprowadzenia 

warsztatów. Bardzo szybko zorientowałam się też, że pozostałe uczestniczki naszego 

pięciodniowego pobytu również są zachwycone panuj ącym tu klimatem, a co naj ważniej sze- 

to osoby pełne pasji i zapału do zgłębiania warsztatu pracy reżysera przedstawień teatralnych.

Mistrz Stanisław od razu z wielkim zapałem „wziął nas w obroty”. Siedząc przy wielkim stole 

z tekstami przed nosem usłyszałyśmy: Drogie panie... „ Zwariowana herbatka” ...tak- 

stworzymy z tego tekstu przedstawienie.... Wszystkie pomyślałyśmy to samo: „Ale o co 

chodzi?” Tekst pełen pokrętnej logiki i świat Alicji to miejsca tak bardzo irracjonalne, pełne 

chaosu... Tymczasem Mistrz Stanisław z iskrą w oku oznajmił: ...Drogie panie- albo nie... 

wiecie co- przygotujemy dwa przedstawienia i każde będzie zupełnie inne. Spojrzałyśmy po 

sobie z niedowierzaniem: jak mamy tego dokonać? To się nie uda...

No i stało się. Pięć dni wytężonej twórczej pracy, w trakcie której powoli- etapami Mistrz 

Miedziewski dzielił się z nami kawałkami swojego doświadczenia ujawniając sposoby, jakimi 

można posłużyć się tworząc przedstawienie teatralne. Poznaliśmy jak tworzyć konteksty i 

podteksty, nauczyłyśmy się, jak budować atmosferę nastroju obrazu teatralnego, 

zajmowałyśmy się poszukiwaniem rytmu i budową kreacji aktorskich postaci.



Mistrz Stanisław wprowadzał nas do bajkowej, fantastycznej krainy, gdzie podobnie jak 

Alicja przeżywałyśmy swoje emocje. Tworząc przedstawienia i wcielając się w role 

bohaterów ( jakże surrealistyczne i groteskowe postaci), powoli otwierałyśmy swoją 

wrażliwość, wewnętrzną wyobraźnię i naprawdę byłyśmy zdziwione, że stać nas na 

podejmowanie pewnych decyzji, na rozumienie otaczającej nas rzeczywistości... rozumienie 

sztuki.

„Absurdalna herbatka” okazała się wspaniałą okazją do odnalezienia własnych dziecięcych 

marzeń. I była to bez wątpienia zachwycająca i intrygująca wędrówka.

Stanisław Miedziewski po naszych „premierowych” przedstawieniach powiedział, że: „to 

-wielkie szczęście jest, gdy spotykamy się z osobami, które mają jakąś pasję, dążenie w stronę 

sztuki... ”. Dla nas - uczestników warsztatów wielkim szczęściem było bez wątpienia 

spotkanie osoby, która otworzyła nam szerzej oczy na sztukę teatralną i pokazała jak 

wyzwolić w sobie pewne możliwości tworząc przedstawienie teatralne.

...to był naprawdę wspaniały początek wakacji. A swoją drogą... "trzepotanie nietoperza, 

ciekawe do czego zmierza? Mknie po niebie ponad światem, jak taca niosąc herbatę. 

Trzepotanie. Trzepotanie... ”



KONFRONTACJE TEATRÓW DZIECIĘCYCH

„TEATR 3EZ GRANIC”

13 maja 2011r. (piątek)

10.00 - 13.30 PREZENTACJE KONKURSOWE w kat, klas I-III SP

15.00 - 16.30 PREZENTACJE KONKURSOWE w kat, gimnazjalnej

l.Teatrzyk „KUFEREK"
(Szkoła Podstawowa w Brzozie)

„SEN O MADAGASKARZE" 
reż. Lucyna Szejner

2.Teatrzyk „CZARUSIE"
(Szkoła Podstawowa w Grupie)

„ŁUDŹ"
reż. Zofia Paradowska

3.Kółko Teatralne „BAJKA" „O DOBRYM KRÓLU

(Szkoła Podstawowa w Kowalu) KAZIMIERZU"

reż. Janina Czarniak

4.Teatrzyk „Bakcyl"
(Szkoła Podstawowa nr 6 w Inowrocławiu)

„PUMPILIO"
reż. Dorota Szczepańska

5.Teatrzyk „BUM BUM CYK"
(Szkoła Podstawowa nr 18 w Toruniu)

„KORDONKI 1 KORONKI" 
reż. Małgorzata Peplińska

1. Teatr „Tango"
(Gimnazjum w Michału)

„E KOS WATY" 
reż. Hanna Goralewska

i Monika Mrozek

2. Teatr „Klimat"
(Zespół Szkół nr 16
- Gimnazjum w Bydgoszczy)

„ODLOT'
reż. Violetta Glińska

3. Studio Teatralne Siódemka
(Gimnazjum nr 51 w Bydgoszczy)

„POOBIEDNIE IGRASZKI"
reż. Wiesław Kowalski

4. Szkolny Teatr „Rosarium"
(Gimnazjum nr 10 w Toruniu)

„BAŚŃ O HEROINIE" 
reż. Małgorzata Teska





14 maja 2011 r. (sobota)

9.00 - 14.00 PREZENTACJE KONKURSOWE w kat, klas IV-VI SP

1. Teatr „Ciapciaki"
(Szkoła Podstawowa w Łowinku)

„DYZIO MARZYCIEL"
reż. Dorota Wiśniewska

2. Teatr „Gwarancja"
(Białobłocki Ośrodek Kultury)

„WESOŁY POCIĄG" 
reż. Józefina Szatańska

3. Teatr „Promyczki"
(Szkoła Podstawowa w Dragaczu)

„JAK WYGINĘLI KRÓLEWICZE" 
reż. Mirosława Szymanek

4. Teatr „Remus" 
(Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 
w Bydgoszczy)

„MAŁA KSIĘŻNICZKA"
reż. Wioleta Górska-Nowik

5. Kółko Teatralne „Alegoria" 
(Szkoła Podstawowa nr 4 
w Inowrocławiu)

„CO KOMU W DUSZY GRA" 
reż. Iwona Szaro

6. Koło Teatralne
(Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszczy)

„BURZA W TEATRZE GOGO" 
reż. Justyna Frątczak

7. Teatr „Paterus" 
(Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Paterku)

„NIEMY KRZYK" 
reż. Edyta Pietrykowska 
i Maria Glanc

8. Teatrzyk „A co tam" 
(Zespół Szkół w Lubiewie)

„ŻE, AŻ STRACH..1" 
reż. Beata Ziółkowska

9. Autorska Grupa Teatralna „Bajlandia" 
(Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie)

„MAMO, TATO ... JESTEM" 
reż. Małgorzata Kaczyńska

15.30 - 18.00 PREZENTACJE KONKURSOWE w kat, teatrów lalkowych

(Świetlica Wiejska w Witkowie)

l.Teatrzyk „STUK-PUK" „SKOCZEK-TOCZEK"

(M-GOK w Więcborku) reż. Renata Bloch

2. Teatr Lalek „Michałki" „BRZYDKIE KACZĄTKO"
reż. Danuta Sałasińska



3. Teatr Lalek „Tęcza" 
(Świetlica Wiejska w Obkasie)

„BABCIA JAGA"
reż. Bernadeta Kiedrowicz

4. Teatr Lalek „Miszmasz" 
(Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu)

5. Teatr „Lalkowy Garnizon" 
(Klub Garnizonowy w Grudziądzu)

6. Teatr lalek i Cieni „Baśniowy Świat"
(Centrum Kultury „Zamek" w Nowem)

7. Teatr „Fantazja"
(Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielka)

„BRZYDKIE KACZĄTKO" 
reż. Renata Boguska

„NOWE SZATY CESARZA"
reż. Renata Boguska

„BAL U KRÓLA LULA"
reż. Stefan Gełdon

„NIEZWYKŁY KONCERT" 
reż. Anna Kwiatkowska



Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic'1

PROTOKÓŁ JURY

Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic" odbywały się 13 i 14 maja 
2011 r. w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu nad Wisłą i zgromadziły 23 dziecięce 
i młodzieżowe zespoły teatralne z województwa kujawsko-pomorskiego. Łącznie w imprezie 
uczestniczyło 385 osób (wykonawcy i opiekunowiej.W pierwszym dniu zaprezentowali się najmłodsi- 
dzieci z klas I-III szkoły podstawowej (4 zespoły) oraz gimnazjaliści (3), a drugiego dnia: uczniowie klas 
IV-VI szkoły podstawowej( 7 zespołów) i grupy lalkowe( 7) - bez podziału na kategorie wiekowe)

JURY obradowało w składzie:

I dnia Konfrontacji: ROMA WARMUS - Bydgoszcz(aktorka), MIROSŁAW GLINIECKI-Słupsk (reżyser, 
pedagog), KRZYSZTOF ROGOZIŃSKI-Bydgoszcz (dziennikarz, redaktor Polskiego Radia Pomorza i 
Kujaw w Bydgoszczy), a II dnia: WANDA I EUGENIUSZ RZYSCY - Bydgoszcz (aktorzy) oraz KAROLINA 
KASPRZAK - Bydgoszcz (aktorka, lalkarka).

Jury po obejrzeniu wszystkich przedstawień konkursowych przyznało następujące wyróżnienia i 
nagrody:

A W kategorii klas i-lll SP

♦NAGRODY AKTORSKIE (książki) otrzymali:

MARCEL ESZC za rolę „"ŻÓŁWIA ALOJZEGO" (Teatr „Bakcyl")

DARIA CEBULA za rolę „NIANI SZYDEŁKO" (Teatr „BUM BUM CYK")

MARTYNA WRÓBLEWSKA za rolę „NIANI IGIEŁKI" z tego samego teatru,

♦WYRÓŻNIENIE ( finansowe) przyznano TEATROWI 'BAKCYL' ze Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Inowrocławiu za spektakl pt. „PUMPILIO" w reż. Doroty Szczepańskiej.

♦NAGRODĘ (finansową) przyznano TEATROWI 'BUM BUM CUK' ze Szkoły Podstawowej nr 18 
w Toruniu za spektakl pt. „KORONKI I KORDONKI" w reż. Małgorzaty Peplińskiej.

B W kategorii młodzieży gimnazjalnej

• Nagrody aktorskie(książki) przyznano 12 osobom. Byli to:

KATARZYNA SENKOWSKA za rolę „Babci" (Teatr „Klimat")

KATARZYNA KOZŁOWSKA za rolę ,,Magdy"(-„-)

EWELINA MARACH za rolę „Matki" (-«_)

DAMIAN FAC za role „Taty" (-„-)

KACPER CZOPEK za rolę „Fredka" (Teatr „Tango")



Oraz wszyscy aktorzy Studia Teatralnego „Siódemka" za udaną kreację zespołową:

MIŁOSZ SZYŃSKI, KLARA KNITTER, FRANEK ŚWITAŁA, MATEUSZ BUŁAWA, ANNA 
KOWALEWSKA, MICHAŁ GRACZYKOWSKI, KLAUDIA STAŚKOWSKA.

• WYRÓŻNIENIE (finansowe) otrzymało Studio Teatralne 'SIÓDEMKA' z Gimnazjum nr 51 
w Bydgoszczy za spektakl pt. „Poobiednie igraszki" w reż. Wiesława Kowalskiego.

• NAGRODĘ (finansową) przyznano Teatrowi „KLIMAT" z Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy 
za spektakl pt. „Odlot" w reż. Violetty Glińskiej.

W kategorii klas IV-VI SP

*NAGRODY AKTORSKIE (książki) jury przyznało :

MALWINIE KUBICZEK („Lawinia" z Teatru „Remus")

MONICE KACZMAREK („Panna Minchin" z tegoż teatru)

WIKTORII KWAŚNEJ („Ekorobak" z Teatru „Ciapciaki")

RENACIE PIĘCIE („Ekorobak" z Teatru „Ciapciaki")

MARCIE KŁYS („Mama" w Teatrze „Bajlandia")

OLI BANASZEK („Mama" z Teatru ze SP nr 8 w Bydgoszczy)

ALBERTOWI SIEWKOWSKIEMU („Tata" z tegoż Teatru)

MARIAMOWI KARAPETYANOWI („Gogo" -„-)

NATALI KSEPKE („Dziewczynka" -„-)

• WYRÓŻNIENIE (finansowe) jury przyznało TEATROWI 'REMUS' z MDK nr 2 w Bydgoszczy 
za spektakl pt. „Mała Księżniczka" w reż. Wiolety Górskiej- Nowik.

Jury przyznało dwie równorzędne NAGRODY ( finansowe) dla dwóch zespołów:

TEATRZYKOWI 'A CO TAM' z Lubiewa za spektakl pt. „Że, aż strach" w reż. Beaty 
Ziółkowskiej

I TEATROWI ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Bydgoszczy za spektakl pt. „Burza w Teatrze 
GOGO" w reż. Justyny Frątczak..

Jury przyznało też dwie nagrody rzeczowe (książki) instruktorom: EDYCIE 
PETRYKOWSKIEJ I MARII GLANC (Teatr „Paterus" z Paterka za spektakl pt. „Niemy 
krzyk").



D W kategorii teatrów lalkowych

• NAGRODY AKTORSKIE (książki) otrzymali:

ANNA OTLEWSKA („Cesarz"-teatr „Lalkowy Garnizon")

MAGDALENA KEKENMEISTER („Morele BaX" („Bajkowy Świat")

AGATA OGAN („Zdziebełko" - Teatr „Baśniowy Świat")

JULIA CYMS(„Wiewiórka"-„Baśniowy Świat")

MIKOŁAJ NIEĆKO („Brzydkie Kaczątko"_Teatr„Miszmasz")

MARIA DROZDOWSKA („Mama Kaczka"-„Miszmasz")

MARTA MUELER („Kaczka-Ciotka"-„Miszmasz"

EWELINA KOŁTACKA („Ciotka Gęś"-Teatr „Miszmasz")

NATALIA KIJEK(„Babcia Jaga"-Teatr „Tęcza")

DAWID CYSEWSKI („Krasnal"-„Tęcza")

ARKADIUSZ PAŁUBICKI („Krasnal"-Teatr „Michałki")

DWA RÓWNOWAŻNE WYRÓŻNIENIA (finansowe) otrzymały TEATRY:

'STUK-PUK' z M-Gok w Więcborku za spektakl pt. „SKOCZEK-TOCZEK" w reż. Renaty Bloch 
oraz „BAŚNIOWY ŚWIAT" z Centrum Kultury „Zamek" w Nowem za spektakl pt. „Bal u 
króla Lula" w reż. Stefana Gełdona .

NAGRODĘ ( finansową) jury przyznało TEATROWI „MISZMASZ" z Centrum Kultury Teatr 
w Grudziądzu za spektakl pt. „Brzydkie Kaczątko" w reż. Renaty Boguskiej.

Jury przyznało też nagrodę rzeczową (książkę) pani instruktor - ANNIE KWIATKOWSKIEJ 
za spektakl pt. „Niezwykły Koncert" - Teatr „Fantazja" z Nowej Wsi Wielkiej.





43 ■ OgóCnojwfckie. Puławskie Spotkania Pałkarzy.

Program

26 maja (czwartek)

Rodź. 18.00 - Puławska Galeria Sztuki

otwarcie wystawy „Wyspy Wyobraźni" ze zbiorów Akademii Teatralnej w Warszawie

Wydziału Sztyki Lalkarskiej w Białymstoku (komisarz: Kamila Salwowska)

Rodz.18.30-19.30 kolacja

Rodź. 19.30-21.30

BoU/ LażUcw^a/ - dzieci i młodzież - hol dolny

Spotkanie instruktorów - sala nr 131

27 maja (piątek)

Rodź. 8.30-9.30 śniadanie

Rodź. 10.00

„Konkurs na lalkę teatralną" - podsumowanie, wręczenie nagród - hol dolny

Uroczyste otwarcie 43. Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy

Prezentacje spektakli cz. I

Rodź. 10.30 (sala widowiskowa)

Teatr lalek i Cieni „Baśniowy Świat" - Centrum Kultury „Zamek" - Nowe (woj.kujawsko-pomorskie)

Bal/u/króla/Lula/(25 min.) 
scenariusz: Zbigniew Poprawski 
adaptacja i reżyseria: Stefan Gełdon 
instruktor: Stefan Gełdon

Teatr Lalek i Cieni BAŚNIOWY ŚWIAT z Nowego



godz. 11.15 (saki mała)

Teatr Lalek „Muchomor" - Puławski Ośrodek Kultury - „ Dom Chemika" - Puławy (woj.lubelskie)

C^cny Meny (30 min.)
scenariusz na podstawie „Nie ma tego złego" Zofii Wójcik - Grażyna Idzik-Dominiak
reżyseria, scenografia: Grażyna Idzik-Dominiak

muzyka: Zbigniew Jonak
instruktor: Grażyna Idzik-Dominiak

godz. 12.10 (scena mała)

Teatrzyk „Wierszotoperki" - Zespól Państwowych Szkół Muzycznych - Przemyśl ( woj.podkarpackie)

Moje, - vue/ ntOje/ (25 min.) Liliany Bardijewskiej

reżyseria: Barbara Demkiewicz,
scenografia: Agnieszka Cichy
muzyka: Wiesław Semków
instruktor: Barbara Demkiewicz 

godz. 13.00-15.00 obiad

Prezentacje spektakli cz. II (sala widowiskowa) 

1 'Teatr Integracyjny „Euforion" - Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji ART - Wrocław - 
(woj.dolnośląskie)

Gourby (30 min.) wg Leszka Kołakowskiego
scenariusz i reżyseria: Anna Jędryczka-Hamera
instruktor: Anna Jędryczka-Hamera 

godz. 15.40 (scena mała)

Teatr „Galimatias" - Szkoła Podstawowa - Żabno - (woj.małopolskie)

(15min) (
scenariusz i reżyser^, scenografia i muzykatŚlżbieta Kijowska 
instruktor: Elżbietą^ijowska -rw

godz. 16.10 (sala yfldowiskowa)

Teatr „Antidotum!- Miejski Ośrodek Kultury - Piotrków Trybunalski (woj.łódzkie)

scenografia: Małgorzata Kowalczyk 
a Kowalczyk

rtjażarty (25 min.) na podstawie „Długowieczności" Leszka Kołakowskiego 
scenariusz, reżysefl 
instruktor: Małgor;



godz. 17.00 (sala widowiskowa)

Teatr „Aplauz" - Miejskie Centrum Profilaktyki-Świdnik (woj.lubelskie)

Sieć (15 min.)
scenariusz, scenografia: Magdalena Skibińska, Katarzyna Amrozy
reżyseria: Magdalena Skibińska, Katarzyna Amrozy, Ewa Mazur
instruktor: Magdalena Skibińska i Katarzyna Amrozy

godz. 18.00-19.00 kolacja

godz. 19.30-21.30 (sala 111)

warsztaty plastyczne - budowa lalek na pochód do księżnej Izabelli - dzieci, młodzież, instruktorzy

Teatr ANTIDOTUM z Piotrkowa Trybunalskiego
godz. 8.30-9.30 śniadanie

godz. 9.30 (sala widowiskowa)

spotkanie autorskie z Adamem Walnym - promocja książki „Teatr przedmiotu" - kulisy warsztatu, 
arkana rzemiosła , ' .

godz. 10.00-13.30 (sala 131)

spotkanie z Radą Konsultantów - omówienie spektakli - instruktorzy

„Poznaj Puławy" gra dla młodzieży-teren miasta Puławy

godz. 13.30-14.30 obiad

godz. 14.30 -18.00

warsztaty dla młodzieży w czterech blokach:

Michał Stanowski - „Przez zabawę teatralną do spektakli" (sala 111) 



Janusz Szymański - „Warsztaty ekspresji twórczej-ekspresja ciała" (sala 57)

Krzysztof Stachyra - „Zabawy z instrumentami" (sala 131)

Renata Siedlaczek - „Teatr uliczny - od pomysłu do realizacji" (sala 37)

Warsztaty dla instruktorów;

Mieczysław Wojtas - „Środkiwyrazu scenicznego w spektaklu teatralnym" (sala 135)

godz. 18.00 - 1S.00 kolacja

godz. 19.00

Barwny Korowód Lalek „W gościnę do księżnej Izabelli" (dziedziniec Pałacu Czartoryskich Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Godz. 20.30- 21.30 (sala widowiskowa)
•i-. L'

Pokaz multimedialny „Z półki Pana Stefana" - „Obrazcow i jego teatr" - prowadzenie. Stefan 
Gełdon, Alina Stanowska

29 maja (niedziela)

godz. 8.30-9.30 śniadanie

godz. 10.00 (mała scena)

Teatr na do widzenia!

Monodram Adama Walnego „ Hamlet”Wiliama Shakespeare,a
w przekładzie Stanisława Barańczaka

Inscenizacja, wybór tekstów, scenografia, reżyseria: Adam Walny
muzyka: Lars Kynde praca z tekstem, współpraca reżyserska: Marek Zięoa

godz. 11.00 (sala widowiskowa)

Uroczyste zakończenie 43. Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy

„Konkurs, na plakat Spotkań" - podsumowanie i wręczenie nagród

godz. 12.00 - 13.00 obiad 

godz. 13.00 0 15.00-wycieczka do Kazimierza (dla chętnych)



'Teatry Lateks 

w naszym regionie





Amatorskie teatry lalkowe działające w naszym regionie.
(wg danych zaktualizowanych w czerwcu 2011 r.)

Nazwa zespołu Adres Instruktor 
(imię i nazwisko, nr telefonu)

1. Teatr „Balbina” Biblioteka Publiczna w 
Sępólnie Krajeńskim 
89-400 Sępólno Krajeńskie

Lucyna Welka 
tel. 52 3880220

2. Teatr „Bajlandia” Zespół Szkół nr 8 
w Toruniu 

ul. Łyskowskiego 28 
87-100 Toruń

Violetta Artka-Pasternak 
tel. 56 1234567

3. Teatr „Watowe Ludki" Filia Biblioteczna 
w Pruszczu k/Tucholi 
ul. Szkolna 1 
89-520 Gostycyn

Ewa Grzeca
52 3346647

4.. Teatr „Tęcza”

5. Teatr „Miszmasz”

Świetlica Wiejska w Obkasie 
89-430 Kamień Krajeński 
0 52 3886664 po 17,00

Centrum Kultury Teatr 
ul.Focha 19 
86-300 Grudziądz 
0 56 4623477

Bernadeta Kiedrowicz 
0 512 343 996

Renata Boguska
0 693 90 98 43

6. Teatr „Świerszczyki” Gminny Ośrodek Kultury 
w Gostycynie 
ul. Główna 35 
89-520 Gostycyn 
0 52 3346153

Agnieszka Hoffmann

7. Teatr „Chimera” Gminny Ośrodek Kultury 
w Osiu 
ul. Rynek 2 
86-150 Osie

Anna Osicka
52 3329568

8. Teatr „Michałki” Świetlica Wiejska
w Witkowie
89-430 Kamień Krajeński

Danuta Sałasińska
52 3886614

9.Teatr „Hipnoza” Szkoła Podstawowa 
ul. Ogrodowa 1
86-060 Nowa Wieś Wielka 
0 52 3812314

Małgorzata Lisiecka 
0 669 330 316

lO.Teatr „Maska” j.w. j.w.





Opracowała: Barbara Sobotka

11 .Teatr „Fantazja” j.w. Anna Kwiatkowska 
0 604 075 635

12.Teatr Lalek i Cieni
„Baśniowy Świat” 

(Scena Dziecięca i Scena 
Młodzieżowa)

Centrum Kultury „Zamek'' 
Plac Zamkowy 3 
86-170 Nowe n/Wisłą 
0 52 3327081

Stefan Gełdon

13.Teatr Lalek Gminny Ośrodek Kultury 
87-721 Raciążek 
0 54 2831888

Jerzy Kaszuba

14.Teatr „Łapki” Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury 
uLSępoleńska 4 
89-430 Kamień Krajeński 
0 52 3886068

Aleksandra Szmaglińska 
0 698 902 959

15.Teatr „Cuda i Dziwy” Szkoła Podstawowa nr 2 
ul.Myśliwska 2 
86-170 Nowe

Julita Derzewska

ló.Teatr Marionetek Szkoła Podstawowa 
w Drzycimiu 
ul.Broniewskiego 2 
86-140 Drzycim 
0 52 3317073

Witold Jakubek

17.Teatr „Stuk-Puk” Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury 
ul.Pocztowa 2 
89-410 Więcbork 
0 52 3896526

Renata Bloch 
0 889 548 469

18.Teatr „Na żywo" Gimnazjum w Nowej Wsi 
Wielkiej 
ul.Ogrodowa 1
86-060 Nowa Wieś Wielka 
0 52 3812859

Małgorzata Szydełko- 
Łyczkowska

19.Teatr „Lalkowy Garnizon” Klub Garnizonowy 
ul. 6 Marca 1 
86-300 Grudziądz 
056 458 26 46

Renata Boguska

Informacje pochodzą z bazy danych znajdującej się w Pracowni Teatru i Literatury 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy. Kontakt: tel. 52 585 15 01(03) 
wewn.120.





Teatr (afc^ 

w zwierciadle prasy





Marek Waszkiel

„ Czy Dewajtis stoi? „ (przedruk ze „SCENY" nr 2/2002)

Jan Witkowski żyje w naszej pamięci, pamięci tych, którzy z nim współpracowali. A 
choćby tylko z nim się zetknęli. Jest zaledwie historyczną, choć i legendarną zarazem 
postacią. Historyczną, bo żył dawno, niemal jak Wojciech Bogusławski, poza pamięcią 
najmłodszego pokolenia; legendarną - bo wciąż się do niego i jego twórczości odwołujemy.

Był współtwórcą dzisiejszego Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku (współ-, bo 
rzeczywistym twórcą białostockiej uczelni był Krzysztof Rau). Ale to Wilkowski sprawił, że 
szczególna atmosfera Wydziału odcisnęła się tak silnym piętnem na białostockich 
absolwentach, a poprzez nich na polskim teatrze lalek, którym białostoccy absolwenci 
zawładnęli. To właśnie za Witkowskiego sprawą wielu młodych ludzi odnalazło swoje miejsce 
wśród lalek, jego zasługą wreszcie było i to, że umiał nie tylko budować mit wielkiego teatru 
lalek, ale taki teatr z własnymi wychowankami robił. Miał więc nie tylko autorytet wielkiego 
pedagoga, ale jednocześnie autorytet wielkiego artysty, który to czego uczył umiał nazajutrz 
zrealizować; z tymi właśnie - których nauczał. W tym tkwi chyba jedna z podstawowych

Związał się z Akademią Teatralną w momencie nie najlepszym dla siebie. Była polo 
siedemdziesiątych. Zmuszony w 1969 do odejścia z warszawskiej „Lalki" - teatru 
stworzył i określił, tułał się po innych scenach, choć nie umiał znaleźć na nich rr 
Satysfakcję czerpał wówczas bodaj z pracy w telewizji, ale przecież nie mogła ona 
teatru. Nowa funkcja nauczyciela i szkoła były dla niego wyzwaniem. Pojawił się w 
artysta już legendarny, wszak największe sukcesy polskiego lalkarstwa związar 
nazwiskiem Witkowskiego (i Adama Kiliana). I choć były to sukcesy sprzed kilkun 
końca lat pięćdziesiątych, to wciąż żywe, wciąż powracające, wciąż przekl



ędzynarodową wysoką reputację. Już nie „Lalki", ale Witkowskiego. W pierwszych latach 
kolnych wystarczały jego słowa, dawna sława i ciepło, które roztaczał wokół siebie, i 

jądrość, która z niego promieniowała, i niezwykły dar słuchania, i talent, pedagogiczny 
talent, który ze zdumieniem sam w sobie odkrywał. Pierwszym rocznikom absolwentów to 
wystarczało. Opuszczali szkołę z jego słynnym błogosławieństwem „idź i graj" i nie tracąc z 
Witkowskim więzi, poszukiwali własnej drogi twórczej.

Ale w początku lat osiemdziesiątych nastąpił kryzys. Być może wielu spośród nas 
przeżywało wówczas czas zwątpienia; zastanawialiśmy się, czy cokolwiek ma jeszcze sens. 
Wielu ludzi młodych, rzuconych w różne strony Polski, traciło wiarę w sens nie tylko teatru, 
ale życia w ogóle. Wychowankowie Jana Wilkowskiego też doświadczali takich stanów. 
Przyjeżdżali do Warszawy, gdzie mieszkał, pisali listy, telefonowali mówiąc: „Dziekanie, 
giniemy! To wszystko czego nas uczyłeś nie istnieje. Udowodnij, że teatr, to coś więcej niż 
zwykła profesja, że warto!"

J. Wilkowski Rzecz o Jędrzeju Wowrze - Żywoty świętych w Teatrze 
Lalek Pleciuga w Szczecinie, 1983

I Wilkowski przyjął wyzwanie. W Szczecinie, w tamtejszym teatrze lalek „Pleciuga", 
powstał spektakl zatytułowany „Rzecz o Jędrzeju Wowrze" złożony z dwóch części 
„Spowiedzi w drewnie" i „Żywotu świętych". Pierwsza z nich jest bodaj najpiękniejszym 
tekstem, jaki napisano dla teatru lalek. Jest to spowiedź artysty, rzeźbiarza ludowych 
świątków, z dzieła jego żywota, z prac jakie wykonał - z wizerunku świętych, którzy są teraz 
jego sędziami. Twórca jest rozliczany przez swoje dzieło. Ten spektakl udowadniał sens 
lalkarstwa, pokazywał, że jest ono samoistnym gatunkiem sztuki, teatrem aktora i lalki, nie 
jakiegoś infantylnego niby-teatru, kukiełkowego „fiku-miku", do jakiego sprowadzono w 
pewnym momencie profesję lalkarza. Uczyniono to z niewiedzy, z myślowego lenistwa, z 
politycznego rozporządzenia, a czasem zwykłego zadufania. Jakże trafniej można pokazać 
rzeźbiarza i jego figury niż poprzez aktora i jego lalki? Wspomniał o tym kiedyś Piotr 
Tomaszuk dodając, że wokół Wilkowskiego było ciasno, bardzo ciasno, trudno było znaleźć 
miejsce dla siebie, tylu było wsłuchanych, wpatrzonych, otaczających.



Jan Wilkowski z aktorami Białostockiego Teatru Lalek - próby 
Dekamerona 8,5 - 1986 r.

Ale sukces „Spowiedzi w drewnie" sprawił jeszcze, że nie tylko legenda poprzedzała 
Witkowskiego; jego teatr każdy mógł zweryfikować, ocenić. I nie wiem czy w ogóle są tacy, 
którzy się mu oparli. Powrót Witkowskiego do teatru lalek w latach osiemdziesiątych był 
zwielokrotnieniem tej legendy. W rok później, już w Białostockim Teatrze Lalek, Wilkowski 
zrealizował z kolejną grupą absolwentów „Zieloną Gęś" Gałczyńskiego: prawdziwy teatr 
cudów, teatr przedmiotów, który był szkolną specjalnością, ale w wymiarze pełnego 
spektaklu zabrzmiał z nową siłą, nie tylko z powodu niezwykłych środków teatralnych 
(butów, czajnika, księżyca na sznurku), także zawartej w nim ironii i swoistego komentarza 
do otaczającej rzeczywistości. A potem jeszcze „Dekameron 8,5" według Boccacia, z 
własnymi komentarzami i zaskakującą konwencją gry aktora z lalką: figurą szachową, ręką 
animatora czy włóczkową kukłą. Teatr Wilkowskiego lat osiemdziesiątych stawał się jakby w 
kręgu białostockiej szkoły, z niej czerpał, z doświadczeń tu zebranych. I szerokim echem do 
szkoły wracał. Inspirował, pobudzał, sprawiał, że Białystok był miejscem specjalnym.

W roku 1990 Wilkowski odszedł ze szkoły. Miał prawie siedemdziesiąt lat i wciąż pełen dom 
studentów, absolwentów, pedagogów. Tych, którzy chcieli się poradzić i pożalić. Tych, 
którym się udało i tych, którym się nie powiodło. Sam mówił na krotko przed śmiercią w 
1997; „Jestem Ojcem Wergiliuszem, który uczył dzieci swoje, a miał ich wszystkich sto 
dwadzieścia troje. Albo inaczej: jestem stary, próchniejący Dewajtis polskiego lalkarstwa, 
który ze zdumieniem patrzy w dół i widzi na polanie dookoła siebie las wyrastających 
młodych dębczaków. Wydaje mi się, że ten las w dalszym ciągu mnie potrzebuje, potrzebuje 



może mojego cienia i również osłony. Nawet ci, których los rozsiał dużo dalej, poza moim 
zasięgiem, wiem, że czasem pytają: czy Dewajtis stoi? - Stoi! - A szumi? - Szumi!"

Wkrótce minie pięć lat od śmierci Jana Wilkowskiego - reżysera, aktora,lalkarza, 
dramatopisarza, autora scenariuszy teatralnych i telewizyjnych, pedagoga, grafika, nawet 
scenografa. Urodził się w 1921 roku w Warszawie. Tu urzekł go radiowy teatr wyobraźni i 
sztuka aktorska Stefana Jaracza. Wojnę spędził w Radomiu, imając się różnych zajęć. Był 
żołnierzem AAK. Myślał o studiach plastycznych, zaczął odnosić pierwsze sukcesy jako grafik. 
Przypadkowo zobaczył jednak „Guliwera w krainie Liliputów7' w teatrze Sowickich w 
Warszawie, potem - bodaj żona - wskazała mu afisz zapowiadający otwarcie Szkoły 
Dramatycznej Teatru Lalek Janiny Kilian-Stanisławskiej i uznał, że w teatrze lalek zrealizuje 
swoje marzenia. Jako aktor debiutował w Teatrze Niebieskie Migdały Kilian-Stanisławskiej w 
1949, jako reżyser - rok później. W 1951 kierował już teatrem. Wówczas uratował „Lalkę" 
przed likwidacją. W roku 1956 wraz z Adamem Kilianem wystawił „Guignola w tarapatach" i 
jak sam mówił - zaczął się jako artysta. Dwa lata później, kolejny spektakl Wilkowskiego i 
Kiliana - „O Zwyrtale muzykancie, czyli jak się góral dostał do nieba" - otrzymał miano 
„najlepszego przedstawienia w historii lalkarstwa światowego". Witkowski znalazł się 
wówczas na szcycie, jak w Spoleto, gdzie występował pomiędzy Mauricem Bejartem i bodaj 
Herbertem von Karajanem.

Od 1957 podjął współpracę z telewizją, dla której zrealizował wiele programów, seriali, 
m.in. „Ulę z I b" i jej kontynuacje, „Przygody skrzata Dzięcielinka" „Karampuk", w której - jak 
w teatrze - był aktorem, konferansjerem, reżyserem i scenarzystą. Związek Wilkowskiego z 
telewizją wynikał z jego zainteresowana dzieckiem. Ale pasją był wciąż teatr, teatr lalek. 
Wierzył w jego przyszłość. „Możliwości kreacyjne teatru lalek są nieskończenie większe niż w 
teatrze dramatycznym - mówił w jednym z ostatnich wywiadów. - Można stworzyć świat od 
początku. Zupełnie. Łącznie z prawami, które tym światem rządzą. Aktorem stworzonym 
przez Pana Boga rządzą pewne prawa stworzone przez niego. Siła ciążenia choćby. On jest 
więc ograniczony, skazany na swoją ludzkość. Natomiast my, lalkarze, kreujemy wszystko od 
początku. I w teatrze lalkowym zaskakuje naprawdę to, kiedy lalka przestaje naśladować 
człowieka, kiedy kreuje samą siebie, jako stwór zupełnie niezależny od pierwowzoru."

Jan Witkowski był artystą niepokornym. Pracował długo nad spektaklami i w sumie zrobił 
ich niewiele. Niemal wszystkie pozostaną w historii teatru lalek. Historię jednak znamy coraz 
słabiej i mała szansa, by udało się nam ten proces odwrócić. Ale Wilkowski żyje w swoich 
uczniach, osiągnął coś, co jest istotą sztuki. Pewien wybitny twórca japońskiego teatru 
Bunraku powiedział kiedyś: „... nie ma znaczenia jak wielki jest indywidualny wysiłek artysty; 
jeśli nie poświęci się on kształceniu przyszłych generacji artystów - jego sztuka umrze wraz z 
nim". Sztuka Jana Wilkowskiego nie umarła.



Jezry Rochowiak

„ Lalkarze i lalki w Nowem „

(przedruk z Biuletynu Informacji Kulturalnej nr 12/2010 - WOAK, Toruń)

W teatrze lalek najważniejsza jest animacja lalki - o tym, że istotą teatru lalek jest ruch 
przypomniał Stefan Gełdon w sobotę 23 października podczas corocznego spotkania lalkarzy 
amatorów z województwa kujawsko-pomorskiego: XVIII Biesiady Lalkarskiej w Centrum 
Kultury „Zamek" w Nowem.

Podczas Biesiady zostały zaprezentowane dwa przedstawienia: Teatru Lalek i Cieni 
Baśniowy Świat z Nowego Bal u króla Lula Zbigniewa Poprawskiego w reżyserii Stefana 
Gełdona oraz Teatru Bajlandia z Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu Bajkowy kogel-mogel Zofii 
Wójcik w reżyserii Violetty Artka-Pasternak.

Bal u króla Lula łączy kostiumowy plan aktorski z planem lalkowym. I tytułowy król Lul, i 
jego antagonista Morele Baks, wprowadzający w bajkowym kraju Lula sporo zamieszania, to 
postacie grane w planie aktorskim, żywo, wręcz żywiołowo. Znakomite było współgranie 
postaci w planie aktorskim i postaci z planu lalkowego. Dynamiczne przedstawienie 
przekształcało się w spontaniczną teatralną zabawę z udziałem dzieci z widowni.

Teatr Lalek i Cieni Baśniowy Świat, Bal u króla Lula Fot. Jerzy Rochowiak



Bajkowy kogel-mogel został zainscenizowany w podobnej konwencji. W dowcipnej, 
zabawnej sztuce, będącej pastiszem motywów z popularnych bajek, pojawiają się 
sparodiowane bajkowe postacie. Były one kreowane przez aktorów w planie żywym oraz 
animatorów lalek. Kukiełki pojawiały się nad i przed parawanem. Ciekawie zainscenizowany 
spektakl, był spójny, przyciągały uwagę pomysłowo zaprojektowane lalki.

W obydwu spektaklach najistotniejsze pozostawało to„ o czym mówił Stefan Gełdon: 
animacja lalek. Można nawet powiedzieć, że były to widowiska modelowe: plan lalkowy, 
pojawianie się postaci granych przez aktorów w kostiumach miało uzasadnienie w świecie 
przedstawianym, w zamysłach inscenizacyjnych, ponadto w naturalny sposób plan lalkowy 
łączył się z aktorskim, jakby jeden był rozszerzeniem drugiego.

Ciekawa i urocza okazała się scenka lalkowa Schadzka Andzi i Antosia, którą pokazała 
Gertruda Woźnicka, niedawno świętująca pięćdziesięciolecie pracy w dziedzinie kultury, 
kierująca Wiejskim Domem Kultury w Rychławie, obchodzącym jubileusz czterdziestolecia 
działalności, od piętnastu prowadząca kociewski zespół Rychławiaki, autorka wielu widowisk 
prezentujących folklor kociewski. W etiudzie pokazanej w Nowem posłużyła się kukiełkami, 
które grały w przedstawieniach teatrzyku lalkowego, który prowadziła w latach 
sześćdziesiątych minionego stulecia. Teraz lalki - przez blisko pół wieku spoczywają w starym 
kufrze - odświeżyła, ubrała w śliczne stroje kociewskie i pokazała zabawną rozmowę dwojga 
Kociewiaków: Andzi i Antosia. Gertruda Woźnicka sama napisała tekst etiudy, sama obie lalki 
animowała, i sama kreowała postacie, żywo dialogując jako dziewczyna i chłopak. 
Oczywiście, Andzia i Antoś mówili gwarą kociewską. Ten obyczajowy obrazek z życia wsi i 
bawił, i uczył - przypominał żywe do niedawna rodzime tradycje. A przygotowany został - 
zaznacza autorka - w roku 2010, który w powiatach świeckim, tczewskim i starogardzkim jest 
Rokiem kociewskim.

Stefan Gełdon zaprezentował, z interesującym komentarzem, wideo-reportaż z 
Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy w Puławach (na którym miała premierę 
dziewiąta część, poświęcona lalkom specjalnym, wydalanego przez Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Lublinie, Poradnika lalkarza Stefana Gełdona^ 

ł
W rozmowach o amatorskim teatrze lalek w regior^ife pojawił się, nie po raz pierwszy, ale 

tym razem chyba zgłaszany z większą niż dotąd determinacją - postulat, by podjąć działania, 
dzięki którym ten teatr mógłby się rozwijać; proponowano robocze spotkania instruktorów, 
organizowanie szkoleń czy warsztatów... '*

Uczestnicy Biesiady otrzymali kolejny numer Miłośnika teatru lalek, który przygotowali 
Barbara Sobotka, kierująca Pracownią Teatru literatury w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i 
Sztuki Stara Ochronka w Bydgoszczy i Stefan Gełdon. W periodyku tym Barbara Sobotka 
przypomniała ubiegłoroczną Biesiadę, na której Stefan Gełdon świętował sześćdziesięciolecie 
pracy lalkarskiej, a także przybliżyła postać jubilata poprzez przedruk z Biuletynu Informacji 
Kulturalnej artykuł Stefan Gełdon. Lalkarz, opublikowała wykaz teatrów lalek w 



województwie kujawsko-pomorskim. Wymienia dwadzieścia dwa zespoły; to niewiele, a 
można przypuszczać, że nie wszystkie działają... Biorąc pod uwagę jak ważny jest teatr lalek, 
zwłaszcza dla dzieci, jak wspaniałe są osiągnięcia lalkarzy amatorów, nie można lekceważyć 
postulatu, by środowisko amatorów sztuki lalkarskiej oraz instytucje wspierające amatorską 
twórczość teatralną pomogły nauczycielom i instruktorom w tworzeniu zespołów 
lalkowych...

W Miłośniku znalazły się informacje o tegorocznych Ogólnopolskich Puławskich Spotkań 
lalkarzy w Puławach, Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Dziecięcych Teatr bez granic, 
będącym konkursem, w którym uczestniczą teatry dzieci ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, wśród nich teatry lalek (jako odrębna kategoria). Jest też opracowany przez 
Stefana Gełdona słownik teatru lalek, a przede wszystkim jest kolejna część Technik teatru 
lalek: Stefan Gełdon prezentuje kukły uliczne, maszkary i inne wielkie lalki. Takie lalki są 
znane od dawna, pojawiały się na różnorakich imprezach ludycznych, podczas pochodów i 
procesji religijnych. Stefan Gełdon przedstawia je w następującym porządku: kukły uliczne, 
karnawałowe i festynowe; marzanny i strachy; lalki turoniowate, maszkary, chochoły; lalki 
planszowe; kukły na kijach (drągach); lalki duże - estradowe.

Są też w Miłośniku przedruki prasowe o amatorskim lalkarstwie. Niewiele jest tekstów 
instruktorskich - o które Barbara Sobotka prosi, myśląc o kolejnym - piętnastym - numerze 
pisma.

Teatr Lalek Bajlandia, Bajkowy kogel-mogel 
Fot. Jerzy Rochowiak

Gertruda Woźnicka, Schadzka Andzi i Antosia 
Fot. Jerzy Rochowiak





Mały Sfowni^

‘Teatru LaCe^





Stefan Gełoon

„ Maty .łownik tealriA/ lalek "(c/.d/.)

KEMENY HENRYK (ur. 1925 r.) - budapesztański lalkarz, kontynuator tradycyjnego 
węgierskiego ludowego teatru lalek (Państwowy Teatr Lalek w Budapeszcie „Allami 
Babszinhaz"). Rozpoznawalny dzięki charyzmatycznemu donośnemu głosowi. Władał niemal 
akrobatyczną techniką ożywiania lalek.

KERMIT / ŻABA - lalka stworzona przez Jima Hensona. Głowa i tors Kermita są czymś w 
rodzaju watowanej rękawiczki sięgającej do łokcia animatora, którego dłoń mieści się w 
głowie , a kciuk w dolnej szczęce żaby. Ręce Kermita (i nogi jeśli trzeba) prowadzi się od dołu 
za pomocą cienkich kijków-drążków. Adam Kilian I

KETCZEL PALIWAN (łysy wojownik) - bohater perskiego teatru lalek. Charakteryzuje go 
chytrość, sofistyka.

KILIAN ADAM (ur. 1923 r. we Lwowie)- scenograf, grafik . W latach 1948-89 związany z 
Teatrem „Lalka" w Warszawie. Zaprojektował ponad trzysta scenografii, w tym ponad sto 
siedemdziesiąt w teatrze lalek. Najważniejsze z nich to: „Guygnol w tarapatach" i „O 
Zwyrtale Muzykancie, czyli jak się góral dostał do nieba" Wilkowskiego, „Piękna i Bestia" 
Grochowiaka oraz „Żywoty świętych" i „Rzecz o Jędrzeju Wowrze, czyli Spowiedź w drewnie" 
także Wilkowskiego i „Dekameron" wg Boccaccia. Kilian projektował dekoracje i kostiumy 
także dla teatrów dramatycznych, telewizji i filmu. Uprawiał również grafikę książkową. W 
twórczości ludowej inspirowały go motywy baśniowe, fantastyczne.

KILIAN-STANiSŁAWSKA JANINA - w roku 1944 założyła polski teatr lalek w Samarkandzie. 
Teatr ten zaistniał później w Warszawie jako Teatr „Lalka". Kilian-Stanisławska była 
założycielką Dramatycznej Szkoły Teatru Lalek, która istniała w stolicy w latach 1948-1952.

KLAKA - brawa, owacje zorganizowane w teatrze przez zespół teatralny, grupę jego 
przyjaciół albo wynajętych oklaskiwaczy.

KOLECKI JERZY (ur. 1925r.) - scenograf, malarz, aktor, związany z Teatrem Lalek „Rabcio" w 
Rabce (od 1956 r. jako dyrektor i kierownik artystyczny). Współpracował także z wieloma 
innymi teatrami w Polsce.



kOllatai hijgo (1750-1812) - ideolog polskiego Oświecenia, działacz polityczny i pisarz 
Jak wynika z wzmianki w „Pamiętniku anegdotycznym z czasów Stanisława Augusta" (T.H 
rozdz. IX) - był on także pomysłodawcą pierwszej w Polsce szopki politycznej, która pojawiła 
się pod nazwą teatru lalek Baraniego Kożuszka.

KOMEDIA - 1. W starożytnej Grecji - utwór sceniczny zawierający satyrę polityczną lub 
obyczajowa. Wystawienie komedii związane było z uroczystościami religijnymi ku czci boga 
Dionizosa. 2. Jeden z gatunków twórczości dramatycznej przedstawiający w sposób wesoły 
(w przeciwieństwie do tragedii) wady i śmiesznostki jednostek i społeczeństwa. 3. Patrz: 
commedia del arte.

koi li RN V - w starożytnym teatrze greckim i rzymskim obuwie na wysokich podeszwach 
używane przez aktorów, nadające przedstawianym przez nich postaciom charakter 
nadnaturalny, ponad miarę ludzką. Obecnie koturny są używane w teatrze lalek przez 
aktorów niskiego wzrostu dla właściwego eksponowania lalki na parawanie.

KOWNACKA MARIA (1894-1982) - pisarka, autorka wielu popularnych utworów dla dzieci. 
W okresie międzywojennym współorganizowała warszawski teatr lalek „Baj", dla którego 
pisała pierwsze sztuki. Stworzyła podstawy polskiego repertuaru lalkowego. Spośród wielu 
jej propozycji największą popularność zdobyły: „O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, 
prześlicznej królewnie i królu Goździku", „O Kasi co gąski zgubiła", „Cztery mile za piec" Pod 
redakcją M. Kownackiej wydano pracę zbiorową pt. „Teatrzyk kukiełek" (Nasza Księgarnia, 
W- wa 1931) - pierwszy praktyczny podręcznik służący pomocą w organizowaniu szkolnych 
teatrów lalek. J]

Maria Kownacka
KOZIOŁECZEK -objazdowy teatr lalek założony przez Julianną Całkową, przeznaczony dla 

młodszych dzieci. Funkcjonował na terenie Warszawy i okolic w latach 1954-56. Technika 
tego teatru była typowym przykładem przystosowania dekoracji i konstrukcji sceny do 
specyficznych warunków objazdowych.

KREACJA AKTORSKA - rola wyróżniająca się wyjątkowym artyzmem wykonania jej przez 
aktora na tle innych ról w spektaklu.

KRZYŻAK - rodzaj wahadła marionetkowego, przyrząd służący do trzymania, zawieszania i 
poruszania marionetki. Nazwa pochodzi od kształtu zbliżonego do krzyża. Istnieją liczne 
odmiany krzyżaków pionowych i poziomych, którymi grają animatorzy marionetek.



Stefan Gełdon

„ Co myślę sobie...

... o lalce teatralnej

Lalka teatralna (sceniczna) jest znakiem. Ten znak inaczej odczytują dorośli, a inaczej 
odbierają go dzieci.

Lalka to pewna konwencja, to poetycka metafora. Lalką może być wszystko, jeśli umówimy 
się z widzem co lalką w danym przedstawieniu jest i dlaczego.

Rację ma J. Ryl-Krystianowski stwierdzając, że lalka to ruchoma forma plastyczna pełniąca 
jednocześnie funkcję postaci scenicznej. Taka lalka ma nieograniczone i nie rozpoznane do 
końca możliwości wyrazu.

Forma i wyraz lalki determinują treść i sens przedstawienia.

Lalka człekokształtna nie jest człowiekiem, jest alegorią człowieka i jak każda alegoria ma 
moc uogólniania rzeczywistości.

Lalka żyje lalkowym życiem. Czasami góruje nad aktorem, czasem go wyręcza , a czasem 
musi go naśladować. (Henryk Ryl)

Lalka teatralna ma wielką siłę przyciągania.

Lalka jest symbolem, który każdy może interpretować na własny sposób.

Każdej lalki uczymy się od nowa, pamiętając, że lalka teatralna jest kapryśna, nie zadowoli jej 
każdy tekst. • • . i» .

Rację ma H. Waszkiel twierdząc, że lalki zasługują na zaufanie, potrafią wiele, nierzadko 
więcej niż aktor żywo planowy. Mają w sobie magię i tajemnicą, której zgłębianie warte jest 
artystycznego wysiłku.

.. o teatrze lalek

Teatr lalek jest sztuką czystszą niż teatr żywo planowy, czy film. Jest transformacją 
rzeczywistości i imaginacji ludzkiej myśli. (H.Ryl)

Teatr lalek jak muzyka może obejść się bez słowa.

Teatr lalek jest obszarem wolności w kreacji przestrzeni, kształtu, ruchu, barwy, brzmienia, 
słowa. Ta wolność oznacza w praktyce poważne problemy. (Baixas)



...o amatorskim teatrze lalek

„Amatorzy i lalki” Zespół „Diorama” wśród lalek: od lewej Zygmunt Grabolus, 
Weronika Domagała, Mieczysław Froch, Renata Pieniak, Wiesław Plesiak,(ieży) 
Marian Pawłowski, Stefan Gełdon, Wanda Gełdon. (1968r)

Fundamentem amatorskiego teatru lalek jest jego istnienie.

Każdy istniejący amatorski teatr lalek stanowi o uczestnictwie w kulturze szkoły, ośrodka, 
zakładu pracy, wsi, miasta itd.

Uczestnictwo w amatorskim teatrze lalek kształci odpowiedzialność, kulturę osobistą, 
systematyczność i szereg innych pozytywnych cech osobowości.

Aby powstał amatorski zespół lalkowy muszą zaistnieć takie warunki, aby w określonym 
miejscu i czasie spotkało się kilka osób, które chcą pracować w takim zespole.

Amatorski-młodzieżowy teatr lalek ma szansę odnowienia tradycji kabaretów satyrycznych i 
szopek literackich.



...o instruktorze amatorskiego teatru lalek

Amatorski teatr lalek jest taki, jaki jest jego instruktor i skupieni w zespole amatorzy. Często 
jest to ich teatr najpierwszy.

Bycie instruktorem teatru lalek to zaszczyt, ale też wielka odpowiedzialność.

Ilu instruktorów -reżyserów tyle koncepcji reżyserskich.

Teatr lalek musi pozostać w rękach zapaleńców umiejących go tworzyć, bo tylko oni potrafią 
być ślepi na trudności. (E. Wojnarowski)

Codziennie należy coś zrobić dla swojego zespołu, inaczej szkoda zespołu.

Myślenie jest największą zaletą instruktora teatru lalkowego.

Dobrym instruktorem - reżyserem jest ten, kto oczarowany możliwościami, które kryje w 
sobie lalka, poczuje nieodpartą potrzebę tworzenia takiej właśnie, a nie innej sztuki 
scenicznej. (H.Ryl)

Instruktora teatru lalek winien cechować szacunek i zamiłowanie do plastyki.

Predysponowani do tworzenia teatru lalek są przede wszystkim poeci wśród malarzy i 
malarze wśród poetów, (pewien szwajcarski lalkarz)

Instruktor teatru lalek często się myli, ale nie wynika to z wygodnictwa, ale z dysproporcji 
między zamiarami a możliwościami.

... o lalkarzu amatorze

Teatr lalek to nie tylko hobby, ale rodzaj zauroczenia.

Lalkarstwo amatorskie sprzyja olbrzymiej wolności działania i wypowiedzi.

Dajmy lalki tym, którzy je czują i potrafią nimi i za ich pomocą rozmawiać.

Lalkarze to tragarze rzeczy pięknych, uczą i pomagają wrażliwie przeżywać świat.

Prawdziwy lalkarz rodzi się powoli, a jego sztuka jest ulotna. (W.Hejno)

Trzeba mieć odwagę aby być lalkarzem. (Obrazcow)

Lalkarze amatorzy zespołu „Diorama” na wspólnych 
wczasach nie rozstawali się z lalkami.



Na festiwalach i spotkaniach lalkowych się bywa, w zespole lalkowym się jest.

Teatr lalek jest umową między widzem a aktorem-animatorem.

Teatr lalek jest teatrem wyobraźni i swobody złudzeń, uczy nie tylko patrzeć ale i widzieć.

Teatr lalek jest zamieszkały przez tysiące postaci ze świata bajek i baśni, jest też zanurzony w 
znakach i symbolach.

Teatr lalek to forma wypowiedzi artystycznej.

Teatry grające lalką ingerują w rejon wyobraźni, teatry grające żywym aktorem oddziałują na 
intelekt.

Nie ma kryzysu teatru lalek, jest kryzys reżysera-organizatora przedstawienia lalkowego. 
Teatr lalek > teatr lalki i aktora> teatr aktora i lalki > teatr aktora, a lalka zginęła.

Teatry „alternatywne" są w porównaniu do sztuki lalkarskiej wymyślną, ale niezręczną i 
martwą atrapą. (Jan Wilkowski)

Jeśli dopuścimy do zniknięcia teatru lalek jako gatunku, to utracimy nie tylko cząstkę 
człowieczeństwa.

W teatrze lalek jest taka cudowność, której nie ma w żadnym innym teatrze i nie ma, w1 
żadnej innej dziedzinie ludzkiej aktywności. I jest teatralność, która pozwala w świecie 
rzeczywistym budować nierzeczywistość. (Ewa Żukowska)

...o organizatorach amatorskiego ruchu lalkarskiego

Od organizatorów - przewodników ruchu lalkarskiego, od instruktorów zależy czy każde 
spotkanie lalkarzy, każdy przegląd czy festiwal stanie się teatralnym świętem.

Amatorskiego teatru lalek nie można prowadzić tylko w oparciu instytucję i wiedzę 
instruktora. Ten teatr musi mieć swoich doradców, sympatyków i przyjaciół.

W działalności amatorskich zespołów jest wiele chęci, ale i wiele nieporadności i 
niewłaściwych działań, które wymagają korekty - naprawy, ale trzeba to robić bez zadawania 
bólu, bez wzbudzania złych emocji.

Przy ocenie amatorskiego teatru lalek nie można przykładać miary profesjonalnego teatru, 
każdy z nich ma inne cele i inne zadania.

W sztuce kryteria są bardziej osobiste niż w innych dziedzinach życia. Natomiast granice 
swobody twórczej są niemal nieograniczone.

Teatr lalek też jest sztuką, a sztuka jest niewymierna i nie można tu stosować „centymetra", 
próba mierzenia tego czego zmierzyć się nie da jest utopią.
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„ I3YZ,IO MARZYCIEL I ... EKDLAK

Osoby:

Dyzio Marzyciel

Robak Ekolak 1

Robak Ekolak 2

Robak Ekolak 3

Robak Ekolak 4

Robak Ekolak 5

Robak Ekolak 6

Robak Ekolak 3

Robak Ekolak 3

Na scenie- na pierwszym planie kartonowe pudła, w których „ ukryte są ” Robaki Ekolaki- 

stworzenia o różnych charakterkach- nerwuski, podlizuski, romantycy...): , między nimi pas 

zielonej tkaniny imitującej łąkę. Drugi plan to tło z czarnej tkaniny z wyciętymi na głowy i 

ręce otworami dla dwóch Ekolaków Drzewaków. Na scenę wchodzi rozmarzony Dyzio z 

plecaczkiem wypchanym jednorazowymi chusteczkami.

Dyzio Marzyciel: Położył się Dyzio na łące, przygląda się niebu błękitnemu... i marzy....

Robak Ekolak 1: ... I marzy ...

Robak Ekolak 2:1 marzy...

Robak Ekolak 3:1 marzy ...

Robak Ekolak 4: Przygląda się niebu błękitnemu i marzy...

Robak Ekolak 5:1 marzy!

Robak Ekolak 6: ...I tak sobie marzy ....



Piosenka: Lady Gaga Hanning Skies -ISsekund ( stały fragment muzyki pojawiający się 

różnych momentach przedstawienia, podczas którego Robaki Ekolaki wykonują 

charakterystyczne- wymyślone przez siebie ruchy).

Dyzio: Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu... O, jaka szkoda 

( wyciera nos w chusteczkę, którą wyrzuca za siebie)

Straszna szkoda.... Szkoda, że aż!

Ekolaki przyglądają się Dyziowi z oburzeniem (Dyzio wyciera nos w chusteczki, które 

rozrzuca wokół siebie)

Robak Ekolak 1: Co ty robisz?! No co ty chłopie robisz?

Dyzio: ( nie przestając wycierać nos i rozrzucać chusteczki) Rozpaczam... A te różowe- że to 

nie lody malinowe, a te złociste- pierzaste, że to nie stosy ciastek... chwilunia! A kim wy 

jesteście

Robak Ekolak 2: My jesteśmy robaki.

Wszyscy: Robaki- Ekolaki

Muzyka

Robak Ekolak 3: (podnosząc z oburzeniem chusteczkę) Mieszkamy tu na tej łące!

Robak Ekolak 4: Lubimy kwiatki pachnące...

Robak Ekolak 5: ...I naszą trawkę zieloną w poranną rosę przystrojoną...

Robak Ekolak 3; Bez rymowania proszę, tak? Od rymowania, to my Tuwima mamy-jasne?!

Robak Ekolak 6: Jasne jak słońce po niebie płynące...

Dyzio: No ale jak tu nie rozpaczać ? Taka szkoda, że całe niebo nie jest z tortu 

czekoladowego. Jaki piękny byłby świat.... Oj piękny, piękny....

Na drugim planie pojawiają się główki i rączki Robaków-Ekolaków -Drzewaków.

Ekolak Drzewak 1: Pewnie byłby piękny, gdybyś go tak nie zaśmiecał, tak?



Ekolak Drzewak 2: No właśnie!

Dyzio: A wy kto?

Ekolak Drzewak 2; Robaki- Ekolaki- Drzewaki.

Muzyka

Dyzio: Cooo?

Ekolak Drzewak 1: Robaki- Ekolaki- Drzewaki.

Ekolak Drzewak 2: No takie robaki, które na drzewach mieszkają, nie!

Dyzio: Aha...

Robak Ekolak 5: Wśród liści drzew mieszkają. .

Robak Ekolak 4:1 cały świat pozdrawiają...

Robak Ekolak 3: Co ja powiedziałam o rymowaniu?

Robak Ekolak 1: No właśnie! Co powiedziała, no co powiedziała...

Ktoś inny jest od rymu...

Robak Ekolak 6: ... Szukacie dzisiaj dymu?!

Robak Ekolak 2: Dajcie spokój. Spójrzcie lepiej, co on tu wyprawia!

Ekolak Drzewak 2: Zasmarkane chusteczki porozrzucał po całej łące!

Ekolak Drzewak 1: Masz alergię?

Dyzio: Nie.

Ekolak Drzewak 2: Przeziębienie?



Dyzio: Nie.

Robak Ekolak 5: Więc skąd się bierze owo cierpienie?

...To dlaczego ciągle smarkasz?

Dyzio: Bo mi smutno... Tak strasznie mi smutno...

Ekolak Drzewak 2: Tobie smutno! A co my mamy powiedzieć?

Ekolak Drzewak 1: Jak spędzisz tu jeszcze godzinę, to całą łąkę nam tymi chusteczkami 

zaśmiecisz!

Ekolak Drzewak 2: Marzyciel się znalazł...

Robak Ekolak 2: Bałaganiarz, nie marzyciel !

Robak Ekolak 1: Racja! „Jaki piękny byłby świat...” - i kto to mówi?!

Dyzio: no ale... Gdyby całe niebo było z tortu czekoladowego, to leżałbym sobie, o... 

jak leżę, na tej murawie świeżej, wyciągnąłbym tylko rękę i jadł, i jadł i jadł...

Robak Ekolak 3: Wiesz co? Rączkę, to ty już możesz wyciągać i... pozbierać swoje 

usmarkane chusteczki...

Robak Ekolak 6: ... które tak ślicznie porozrzucałeś po całej łące -no na co czekasz?

Dyzio: No nie przesadzajcie... parę chusteczek i wielkie halo! Przecież tu nikogo takiego nie 

ma...

Ekolak Drzewak 2: Pomyliłeś się malutki...

Robak Ekolak 6: A my to co? Niby krasnoludki!

Muzyka

Dyzio (ironicznie): O przepraszam. Są robaki!



Ekolak Drzewak 1: Rozejrzyj się dobrze... nas tutaj jest bez liku!

Robak Ekolak 1: Jeże, żaby i motyle... pszczoły, mrówki, i zające...

Robak Ekolak 4 i Robak Ekolak 5: Tu mieszkańców jest tysiące!

Dyzio: No dobrze. Może i źle się zachowałem, naprawdę nie wiedziałem ...

Robak Ekolak 3: No nie! Teraz ten zaczyna z rymami!

Ekolak Drzewak 2: Posłuchaj chłopcze...

Dyzio: Dyzio-Mam na imię Dyzio...

Ekolak Drzewak 2: Posłuchaj Dyziu. Łąka, to miejsce, gdzie żyje mnóstwo stworzeń. Jasne?!

Dyzio: No- niby tak....

Robak Ekolak 3: Nie przerywaj!

Ekolak drzewak 1: Zaśmiecając ją, niszczysz nasz dom!

Dyzio: No co ty, nie żartuj...

Robak Ekolak 3: Mówiłam- nie przerywaj!

Robak Ekolak 1: On wcale nie żartuje. Mało tego. Czy ty wiesz , że wytworzenie papieru 

z tony makulatury pozwala uchronić przed ścięciem 17 drzew?

Dyzio: A co to ma wspólnego z obłoczkami płynącymi po niebie błękitnym?

Ekolak Drzewak 1: Z obłoczkami to może niewiele...

Ekolak Drzewak 2: ... Ale z twoimi zasmarkanymi chusteczkami -na pewno tak.

Robak Ekolak 6: Słyszałeś kiedyś o segregacji śmieci?

Dyzio: No, coś tam mi się o uszy obiło...

Robak Ekolak 5: Butelki, słoiki i inne szklane pojemniki, w kontener biały wrzucamy... 



Robak Ekolak 4: A plastikowe woreczki, pojemniki po jogurcie, do czerwonego zawsze 

wrzućcie !

Robak Ekolak 5: A ten kontener niebieski jak niebo cały- do niego papiery i usmarkane 

chusteczki wkładamy...

Robak Ekolak 3: Znowu rymy? Ja zwariuje- więcej z wami nie występuje.... (no nie, chyba 

mi się udzieliło....)

Dyzio: Teraz już wszystko rozumiem! Przepraszam- zaraz to wszystko posprzątam....

Muzyka ( Dyzio zbiera chusteczki i schodzi ze sceny).... po chwili pojawia się ponownie

Dyzio; Położył się Dyzio na łące, przygląda się niebu błękitnemu... i marzy

Robak Ekolak 1:... I marzy ...

Robak Ekolak 2:1 marzy...

Robak Ekolak 3:1 marzy ...

Robak Ekolak 4: Przygląda się niebu błękitnemu i marzy...

Robak Ekolak 5:1 marzy!

Robak Ekolak 6: ...I tak sobie marzy ....

Ekolak Drzewak 1 i 2:1 marzy.....

Dyzio: (wyciąga chusteczkę bawełnianą- wyciera nos) ...Ekologicznie!!!

Muzyka
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