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JAK PRZYGOTOWAĆ PIERWSZY SPEKTAKL

Przygotowując pierwsze przedstawienie nie porywajcie się na 
rzeczy trudne, wybierzcie sztukę niezbyt długą, wymagającą niewielkiej 
obsady aktorskiej, a więc i niedużej liczby lalek występujących 
jednocześnie.

Radzimy rozpocząć od wystawienia jakiejś znanej bajki, w 
ten sposób będzie mniej pracy z opanowaniem tekstów, a jeżeli w czasie 
przedstawienia zdarzą się jakieś potknięcia spowodowane tremą, łatwiej 
będzie zeń wybrnąć jeszcze niezbyt wprawionym aktorom. Można też 
zamiast jednego utworu opracować składankę krótkich skeczy, 
niewielkich scenek czy wierszy. W ten sposób będzie mógł już w tym 
pierwszym spektaklu wystąpić cały zespół aktorski.

Na przygotowanie kukiełkowego przedstawienia składają się 
dwie rzeczy: - praca z aktorem i wykonanie lalek. Obie sprawy są równie 
ważne i powinny być z jednakową troską traktowane. Po ustaleniu 
programu przedstawienia należy z zespołem dokładnie omówić jego 
treść, charakterystykę postaci, przedyskutować obsadę. Ponieważ w 
teatrze lalkowym aktor jest ukryty za parawanem, przy ustalaniu obsady 
nie będzie brana pod uwagę aparycja lecz wyłącznie walory głosowe. 
Ton głosu musi być dobrany do kreowanej postaci, i tak np. smok nie 
może mówić cienkim, piszczącym głosem, a królewna basem.

Kiedy już role są rozdzielone zaczynamy pracę nad samym 
tekstem. Wszystkie role powinny być starannie przepisane, każdy z 
aktorów powinien otrzymać kartkę z tekstem roli i wyuczyć się jej 
porządnie na pamięć oraz opanować sposób interpretacji. Pierwsze 
próby to próby czytane, skupiamy się na nich głównie nad zrozumieniem 
roli przez aktora, wczuciem w nią, później próbujemy już z pamięci. 
Kartka będzie służyła tylko do przypomnienia.

Po wstępnym opracowaniu tekstu przystąpimy do prób z 
lalkami. Trzeba będzie się nauczyć odpowiednio nimi poruszać, 
recytować tekst przy jednoczesnym manewrowaniu lalką. Ponieważ 
zadanie to dla amatora niezbyt łatwe radzimy zacząć od laleczek bardzo 
prostych, a w miarę rozwoju próbować pracy z innymi.

Pracę nad przygotowaniem lalek należy zacząć możliwie 
szybko od chwili ustalenia tematu spektaklu, by aktorzy jak najprędzej 
mogli zacząć z nimi się oswajać. Lalki występujące w jednym spektaklu 
powinny być zrobione w tym samym stylu. Wykonanie lalek poprzedzi ich 
projektowanie. Zaczniemy od szkiców rysunkowych, potem wykonamy 
dokładnie projekty kolorystyczne z podaniem już konkretnych propozycji 
materiałowych. Opracowywaniem lalek może się zajmować zupełnie inny 
zespół: kółko plastyczne, czy specjalnie powołana pracownia 
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scenograficzna. Pomysłowe, oryginalne lalki to już połowa 
przedstawienia, bo przecież widz będzie oglądał właśnie tylko lalki i to 
one przede wszystkim muszą poruszyć jego wyobraźnię.

Jak już wspomniano wyżej, lalki do pierwszego spektaklu 
mają być nieskomplikowane, a więc zacznijmy z lalkami, niemal w ogóle 
pozbawionymi ruchu, wyciętymi ze sztywnej tektury i przybitymi do 
patyka, lalki te będą mogły tylko podskakiwać przy pionowych ruchach 
kija, obracać się przy jego obrotach i przesuwać przy zmianach miejsca 
przez aktora.

Z tektury wytniemy sylwetki lalek i namalujemy na nich 
twarze, włosy, ubrania. Można też malowanie zastąpić, przynajmniej 
częściowo, naklejaniem kolorowych papierków czy szmatek; jeżeli 
zdecydujemy się na lalki naklejane, to wszystkie muszą być naklejane w 
analogiczny sposób; jeżeli będą malowane, to wszystkie tym samym 
rodzajem farb.

Jeszcze słów parę o parawanie, z którym będą kryli się 
aktorzy. Może to być najzwyklejszy „ekran” z dykty obity na zewnątrz 
tkaniną, czy ramiak nią obciągnięty, tak dobrany wysokością, by nie było 
zza niego widać nawet najwyższego aktora. Najlepszą tkaniną do tych 
celów byłby ciemny plusz lub aksamit nie „konkurujący” z samymi 
lalkami.

Można też sobie na razie darować kurtynę, a ewentualne 
dekoracje: drzewa, domy poprzywieszać do ściany lub też zrobić na 
patykach i prezentować w miarę potrzeb.

Rzeczą niemal niezbędną w kukiełkowym teatrze jest 
podkład muzyczny. Może to być przygrywka na fortepianie, akordeonie 
czy gitarze. Muzyk niekoniecznie musi być ukryty za parawanem.

oprać. Renata Rybacka
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STEFAN GIEŁDON 
KUKIEŁKI

Kukiełka - to polska lalka narodowa, zwana także lalką szopkową. 
Rodowód swój wywodzi z jasełek, w których była aktorem, tak jak 
szopka była w nich teatrem - sceną

Kukiełka posiada swoisty urok i nie ma pretensji do naśladowania 
ruchów istoty żywej, posługując się specyficzną dla siebie wymową 
gestu i ruchu. Wielu miłośników kukiełki twierdzi, że jej ruchy powodują, 
iż lalka ta jest tak nieoczekiwanie urocza.

rys. 7

Kukiełka - inaczej „lalka na patyku” - to konstrukcja, której głównym 
trzonem (kręgosłupem) jest kij. Biegnie on od głowy poprzez cały korpus 
lalki i wychodzi na zewnątrz, tak że możemy swobodnie poruszać lalką. 
Kukiełka zazwyczaj ma luźno zwisające rączki i nóżki, dzięki czemu lalka 
może wykonywać wiele ruchów, takich jak tańce, przysiady, obroty itp., 
ponieważ swobodnie porusza się wokół swojej osi. Najprostszy typ 
kukiełki (rys. 1) ma głowę osadzoną sztywno na patyku, a poruszamy nią 
wykonując wahadłowe i osiowe ruchy całej lalki i wykorzystując 
bezwładność luźno zwieszonych a odpowiednio obciążonych kończyn.

Jeżeli nie chcemy poprzestać na ruchach nadawanych tylko za pomocą 
kijka, to istnieje możliwość bardziej skomplikowanej, precyzyjnej a 
niewidocznej mechanizacji. Piszę o tym w dalszej części.
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RODZAJE KUKIEŁEK

Spotykane w zespołach lalkowych kukiełki różnią się między sobą 
konstrukcją i rozmaitością materiałów, która decyduje o technice 
poruszania (animacji) kukiełki.
Ali Bunsch podzielił kukiełki na: płaskie, przestrzenne i cieniowe. 
Natomiast Henryk Ryl w swoim znakomitym opracowaniu „Klasyfikacja 
odmian lalki teatralnej” wyróżnia:
a) kukiełka klasyczna (szopkowa) - to lalka osadzona na patyku. Jej nogi 

i ramiona są luźno przymocowane i trochę obciążone.
b) kukiełka zmechanizowana - to również lalka na patyku, z tym że 

posiada dźwignie i ciągła do poruszania głową, rękami i nogami. Ma 
także możliwości stosowania tricków dodatkowych, jak np. wciąganie 
szyi, wyciąganie szyi, wyciąganie ramion itp.;

c) kukiełka na podstawce - również zmechanizowana, lecz umieszczona 
na podstawce, co pozwala jej stać w miejscu a jej animator może w 
tym czasie poruszać inną lalką;

d) kukiełka na pasku - to duża i ciężka lalka, którą aktor nosi umocowaną 
na pasku biodrowym i mając wolne ręce może sprawnie operować jej 
kończynami;

e) kukiełka klawiszowa - to odmiana lalki zmechanizowanej, często 
będącej lalką na podstawce;

f) kukiełka płaska - to płaszczyzna pomalowana lub pokryta materiałem, 
często stosowana w teatrze cieni.

BUDOWA KUKIEŁKI Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW

Budując kukiełki, trzeba pamiętać, by przy całej umowności 
stylistycznej postaci podkreślić jej niektóre charakterystyczne cechy. Do 
wykonania kukiełek potrzebnych jest wiele różnych materiałów: karton, 
tektura, papier, drut, tkaniny, nici włóczki itp. Należy też przygotować 
materiał do łączenia poszczególnych elementów np. skórę oraz 
konieczne narzędzia.
Przed rozpoczęciem budowy kukiełki należy wykonać tyle rysunków 
roboczych, ile występujących w przedstawieniu kukiełek. Rysunki te 
muszą być naturalnej wielkości, najlepiej w dwóch płaszczyznach - widok 
postaci z przodu i z boku. Dokładny rysunek przyspieszy dalszą pracę, 
ułatwi też wykonanie'lalki, nie pozwalając zgubić się w jej proporcjach i 
umożliwiając kontrolę jej konstrukcji i montażu, a także kroju i szycia 
kostiumów. Na rysunku roboczym umieszczamy wszystkie szczegóły, 
notujemy też uwagi dotyczące danej postaci.
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Jak wspomniałem, kukiełki można budować z różnych materiałów.
Oto kilka przykładów:
Kukiełki najprostsze - główki na patykach
Można też wykorzystać drewniane łyżki, tłuczki itp., odpowiednio je 
charakteryzując i ubierając (rys.2 i 3)

rys 2 i 3

Kukiełki „geometryczne”
Materiałem do wykonania kukiełek „geometrycznych” są tekturowe 
pudełka, karton, tkanina i klej.
Podstawowym elementem konstrukcyjnym jest pudełko w kształcie 
prostopadłościanu, walca czy kuli. Lalki z nich wykonane można 
pomalować farbami, okleić kolorowym papierem lub skrawkami 
materiałów. Można też ozdobić je kapslami, korkami, piórami itp. Do 
wnętrza tak wykonanej kukiełki wprowadza się kijek, przyklejając go do 
jednej ze ścianek pudełka (rys. 4).
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Kukiełki żyworękie
Operując kukiełką żyworęką animator jedną ręką trzyma patyk z 
osadzoną na nim główką lalki, drugą zaś wkłada w rękaw, będący 
częścią kostiumu kukiełki, ukazując własną dłoń.
Kukiełki żyworękie coraz częściej znajdują zastosowanie w widowiskach

Kukiełki zwierząt
Lalki zwierząt zajmują w teatrze lalek - zwłaszcza w repertuarze dla 
dzieci - miejsca naczelne. Są to często pacynki. Kukiełka zwierzęca jest 
jednak bardziej sprężysta i ma 4 nogi. Grzbietem takiej lalki może być 
sprężyna pokryta trykotem. W takim wypadku lalka ta będzie kukiełką na 
dwóch patykach (rys. 6 i 7).
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rys. 6 i 7 
Kukiełka zmechanizowana
Zaproponowane schematy kukiełki zmechanizowanej przedstawiają 
różne odmiany ruchu lalki. Zastosowanie odpowiedniego wariantu winno 
być podyktowane zapotrzebowaniem dramatu lub inscenizacji. 
Wprowadzenie zróżnicowania w sposobach „reagowania” lalki wzbogaca 
widowisko 
(rys. 8, 9 i 10).
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WARIANT II. Skłony głowy w płaszczyźnie poprzecznej 
(ajajaj!) 1. Sróbka z kołeczkiem ograniczającym ciągieł- 
ko. 2. Wahadełko umożliwiające wykonanie ruchu. 3. Wi
dok z boku.

WARIANT III. Wysuwanie gło
wy i półobroty poprzeczne. 
1. Pozycja głowy po wysu
nięciu. 2. Głowa wtulona w 
ramiona.

rys. 9/H i III

ryso 10/1 i Ii RUCH RĄK
WARIANT I. 1. Dźwignia z wygiętego dru
tu. 2. Ciągiełko. Ręka w tym wariancie 
może podnosić się tylko do góry i na dół WARIANT II. 1. Ciągiełko. W tym wariancie ręka 

może wykonać ruch podobny np. do ruchu skrzy
deł bociana.
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WARIANT III. I. i 2. Cięgła sztywne. 
W tym wariancie ręka może wykonać 
ruchy Jak w wariancie I, ponadto ruch 
obrotowy (wiatraczek).

WARIANT IV. I. Sprężyna ściśnięta. 2. Roz
prężona. 3. .Ciągło. Lalka może wykonywać 
ruch nagle wydłużający ramiona.

Stojaki do kukiełek
Dla ochrony kukiełek przed zniszczeniem i ułatwieniem ich obsługi w 
czasie przedstawienia stosuje się stojaki do kukiełek. Każda lalka musi 
mieć swoje wyłączne miejsce w takim stojaku. Odległość między 
otworami trzeba dobrać tak, by ustawione w nich kukiełki nie stykały się 
wzajemnie. Dla każdego stojaka trzeba też uszyć pokrowiec, którym 
przykrywa się lalki (rys. 11).
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Półeczka górna ma otwory na wylot. Otwory w półeczce dolnej 
przewiercone są do połowy deski i są gniazdkami na kijek kukiełki. 
Odległość między półeczkami zależna jest od długości dolnej - 
animacyjnej części kijka kukiełki.

ZASADY GRY KUKIEŁKĄ

Teatr lalek zawdzięcza swoje istnienie dążeniu człowieka 
(animatora) do ożywienia przedmiotu - rzeźby - i trzeba to przyjąć za 
podstawę teatru lalek.
W widowiskach lalkowych można bowiem zrezygnować ze słowa i 
dźwięku, ale nie można zrezygnować z ruchu, który jest podstawą akcji 
scenicznej.

Ruch kukiełki jest inny niż ruch człowieka czy zwierzęcia, bo 
zupełnie inna ich anatomia. Ruch kukiełki winien być tylko schematem 
ruchu i wtedy będzie czytelny dla widza. Dlatego animator musi znaleźć i 
opanować własny, różny od ludzkiego sposób wyrażania lalką ruchu, 
gestu i mimiki.

W teatrze lalek przyjęto zasadę, że lalka, która w danej chwili 
„mówi”, powinna się wyraziściej od innych lalek poruszać.
Oto kilka przykładów ćwiczeń z kukiełką:
- kukiełka wchodzi, kłania się i wychodzi;
- kukiełka siada, kładzie się i wstaje;
- kukiełka chodzi i biega (mały chłopiec inaczej chodzi, a inaczej stary 

człowiek);
- kukiełka podnosi ciężką walizkę;
- kukiełka widzi, mówi, słucha, boi się, śmieje się;
- kukiełka tańczy, kopie piłkę.

W grze kukiełką obowiązuje zasada: lepiej wykonać mniej ruchów 
lalką, ale za to dokładniej i wyraziściej.

Stefan Giełdoń
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TEATRZYK SZKOLNY „ZIELONY KOT”

Teatrzyk Szkolny „Zielony Kot”, działający przy SP nr 47 działa od 
13. IX. 1993 r. Można by powiedzieć, że pomysł powołania go do życia 
narodził się podczas spotkania na biesiadzie lalkarskiej w grudniu 1992 
r. Tam pan Stefan Giełdoń pokazał uczestnikom, jak można wykonać 
najprostszą kukiełkę.
Bardzo mi się to spodobało. Postanowiłam wypróbować zdobyte na 
spotkaniu w Nowem umiejętności, przygotowując z ówczesną klasą 
trzecią bajkę opartą na tekście J. Brzechwy „Czerwony Kapturek”.

W następnym roku szkolnym uczniowie, już czwartej klasy wyrazili 
chęć spotykania się na zajęciach teatralnych. W ten sposób 13 listopada 
1993 roku powstał Teatr Szkolny „Zielony Kot”.

W ciągu pięciu lat swojej działalności wystawił „Jasia i Małgosię” 
Jana Brzechwy widowisko muzyczne „Wehikuł czasu”, „Kramik pana 
Jana” (obie w żywym planie), „Leśne dziwy” D. Krauze-Wojtowicz. 
Obecnie pracujemy nad spektaklem pt. „O porządkach, które zrobiły się 
same”.

Swoje przedstawienia teatrzyk prezentuje przed koleżankami i 
kolegami z klas I-III w swojej szkole, a także w zaprzyjaźnionych klubach 
kultury - „Azymut”, „Orion”, „Arka” oraz dzieciom przebywającym w 
Szpitalu im. J. Biziela w Bydgoszczy.

Zespół brał udział w Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych w Pałacu 
Młodzieży w Bydgoszczy oraz w Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów 
Lalkowych.

instruktor Beata Porazińska
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MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK

A (ciąg dalszy)

aplauz - poklask, ogólne uznanie

Appia - Adolphie (1862 - 1928) scenograf i teoretyk teatru, reformator 
teatru, koordynuje nieruchomą przestrzeń z ruchem postaci i muzyką. 
Apia komponował przestrzeń sceniczną z prostych brył i płaszczyzn, 
którym odpowiedni rytm miało nadawać oświetlenie. Szczególny wpływ 
wywarły koncepcje Appia’i nowego zastosowania światła na scenie

apolog - opowieść, najczęściej bajka zakończona morałem; często 
bajka o zwierzętach (pod ich postaciami wyszydzająca ujemne cechy 
ludzkie)

Arlekin - 1) - jedna z najpopularniejszych postaci z commedia dell arte, 
sprytny i kochliwy służący, zwykle w pstrym stroju pajaca i czarnej 
masce; w licznych transpozycjach występuje również w późniejszych 
utworach literackich. 2) - pajac, błazen

arlekin - fartuch (paludament) wiszący bezpośrednio za ramą sceny

„ARLEKIN” - nazwa Państwowego Teatru Lalek w Łodzi. Teatr „Arlekin” 
został założony przez Marię i Henryka Rylów w Łodzi w 1948 r. Od 
początku swego istnienia proponował repertuar przygodowy, atrakcyjny 
dla dzieci starszych (12-14 lat) rozszerzając w ten sposób tradycyjną 
granicę wieku widzów teatru lalek. „Arlekin” miał także duże sukcesy w 
przedstawieniach dla dzieci w wieku przedszkolnym, np. „Kolorowe 
piosenki” realizowane przez H. Ryla zostały uznane przez krytykę za 
wzorcowe przedstawienie dla najmłodszych widzów teatrów lalek. Próba 
zdobycia zainteresowania publiczności dorosłej wzbogaciła repertuar 
Teatru „Arlekin” o pozycje „Lekarz mimo woli” Moliera (1954r.), 
„Balladynę” J. Słowackiego (1957 r.). „Arlekin” uczestniczył także w 
procesie modernizacji polskiego teatru lalek przy pomocy nowych 
propozycji inscenizacyjnych i technicznych

„ARLEKIN” - nazwa teatru lalek w Colwyn Bay (Anglia)

„Art et Action” - teatr laboratorium utworzony przez architekta E. 
Autanfa i jego żonę I. Lara w 1914 r. w Paryżu. Teatr wystawił szereg 
utworów w których technika teatru lalek była ważnym elementem
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inscenizacji. Przy pomocy kartonowych marionet naturalnej wielkości 
teatr wystawił w grudniu 1923 r. „Wesele” S. Wyspiańskiego, w którym 
rolę Jaśka odtwarzał żywy aktor

Arp Hans (Jean) - przedstawiciel dadaizmu (malarz, rzeźbiarz, poeta) 
wpłynął w scenografii teatralnej na ewolucję formy plastycznej. Arp jest 
jednym z twórców lalek zgeometryzowanych gdzie głowa i tułów lalek są 
kulami, nogi i ramiona walcami, kapelusz stożkiem. Arp twierdzi, że 
forma lalek geometryzuje się pod wpływem kubizmu i abstrakcjonizmu. 
Arp dążył do wyzwolenia podświadomości we wszystkich dziedzinach 
sztuki

Aquilla - miasto we Włoszech, gdzie w czerwcu 1961 r. otwarto wystawę 
lalki teatralnej. Na wystawie eksponowano również lalki polskich teatrów 
lalek

artysta - 1) - człowiek obdarzony zdolnością silnego odczuwania piękna 
i umiejętnością wyrażania swoich myśli i wyobrażeń w sposób 
sugestywnych 2) - odtwórca dzieł sztuki np. aktor, muzyk

asystent reżysera - osoba pomagająca reżyserowi w przygotowaniu i 
wystawieniu sztuki teatralnej. Najczęściej aktor biorący udział w 
widowisku i zajmujący się organizacją prób

„Ateneum” - nazwa Śląskiego Teatru Lalki i Aktora w Katowicach, 
założonego jesienią 1945 r. przez artystę plastyka Juliusza Glatty’ego (w 
latach międzywojennych prowadził on scenkę lalkową we Lwowie); 
„Ateneum” kontynuuje bogate tradycje teatru „Miniatura”, prowadzonego 
w okresie plebiscytu przez malarza i etnografa prof. Stanisława Ligonia, 
a występującego w Katowicach i na terenie Śląska Opolskiego;
Teatr „Ateneum” silnie związał się z terenem swego działania, wynikło to 
zarówno z tradycji dawnej „Miniatury”, jak i późniejszych tendencji, 
którym patronował jego dyrektor, Jerzy Zitzman (1958-1964) wraz z 
długoletnim kierownikiem literackim sceny katowickiej, Gustawem 
Morcinkiem; w 1965 r. kierownictwo Teatru objął Zygmunt Smandzik, 
który eksponował w nim elementy kultury ludowej, w wielu sztukach 
poruszał sprawy aktualne, np. w „Kaczce-działaczce” Zbigniewa 
Poprawskiego; od 1979 roku kierownictwo „Ateneum” sprawują: Jan 
Walaszek - dyrektor i Grzegorz Ślosarski - kierownik artystyczny; 
obecnie (1997) dyrektorem „Ateneum” jest Jarosław Czypczar a jego 
kierownikiem artystycznym Bogumił Pasternak

atellana - starorzymskie widowiska ludowe, często polityczne
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atrapa - rekwizyt imitujący jakiś przedmiot, urządzenie lub instrument 

aulaeum - kurtyna w starorzymskim teatrze, spuszczana w dół do 
specjalnego otworu

„AURORA” - nazwa węgierskiego, studenckiego teatru lalkowego. 
Zespół „Aurory” przyjął jako program poszukiwanie form dla wyrażenia 
problemów współczesnego życia środkami typowymi dla teatru lalek, w 
poszukiwaniach stawia przede wszystkim na pantomimiczne rozwiązania 
sceniczne i pragnie sztukę wizualną w maksymalnym stopniu związać z 
elementami muzycznymi. Teatr brał udział w VIII Festiwalu Amatorskich 
Teatrów Lalek w Chrudim (d. Czechosłowacja) z programem składanym.

automaty - technika teatralna, stosowana już w starożytnej Grecji, z 
wykorzystaniem w charakterze bodźca ruchowego siły wody, pary lub 
ogrzanego powietrza; rozkwit automatów następuje w XVI - XVIII wieku, 
kiedy to książęta europejscy na swych dworach pokazywali 
„automatyczne” widowiska lalkowe, które składały się z luźnych scen, 
pozbawionych przeważnie wątku dramatycznego; jednym z 
najsławniejszych tego rodzaju widowisk był pokaz automatów w 
rezydencji arcybiskupa Markusa Sittchusa w Hellbrun; małe wędrowne 
widowiska mechaniczne przez długie wieki były również nie lada atrakcją 
tak dla dzieci, jak i dla dorosłych; w XIX wieku były one uzupełnieneim 
różnych imprez obajzdowych’ przedstawiając sceny o stworzeniu świata, 
potopie, różne wydarzenia historyczne; widowiska te przetrwały do I 
wojny światowej; w Polsce od XVIII w. znane były mechanizmy 
jasełkowe w kościołach wielu zakonów, konstrukcja ich opierała się na 
mechanizmie zegarowym z obrotową tarczą - lalki wykonywały 2 rodzaje 
ruchów zasadniczych: po obwodzie i wokół własnej osi, oraz szereg 
mniej lub bardziej komplikowanych ruchów indywidualnych, zgodnie z 
inwencją zakonnika konstuktora; w XVIII wieku wędrowne dziewczęta 
pokazywały na ulicach francuskich miast lalki, które dzięki ukrytym 
mechanizmom wykonywały skomplikowane czynności - ten rodzaj 
widowisk zwano „la jolie Catin”; współczesny teatr lalek nie przywiązuje 
większej wagi do automatów - animacja teraźniejszych lalek opiera się 
na bezpośrednim lub pośrednim ruchu ludzkiej ręki

Awadzi - nazwa japońskeigo teatru lalek, znanego od przeszło 4 000 lat, 
wypracował on sobie własny styl i oryginalną technikę gry: aktorzy grają 
za niskim parawanem, sięgającym im zaledwie do kolan, lalki są duże - 
3/4 wysokości przeciętnego człowieka, każdą z lalek wprawiają w ruch 3 
aktorzy - główny animator porusza głową i prawą ręką, dwaj pomocnicy
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lewą ręką i nogami; ci ostatni ubrani są w czarne kostiumy z dużymi 
kapturami, wg japońskiej konwencji przyjmuje się, że tak ubrany aktor na 
scenie nie istnieje; animatorzy nie recytują tekstu, należy to do 
śpiewaków i muzyków siedzących obok sceny; repertuar takich widowisk 
ukształtował się między XI a XVIII wiekiem i obecnie składa się z około 
50 stale granych pozycji

Awgulowa Janina - założycielka amatorskiego teatru lalek 
„Zaczarowany Świat” w Toruniu, którym kierowała w latach 1950-1975, 
później teatrem tym kierowała Emilia Betlejewska
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PROTOKÓŁ
RADY KONSULTANTÓW 

XXX OGÓLNOPOLSKICH PUŁAWSKICH 
SPOTKAŃ LALKARZY

Rada Konsultantów w składzie:
• Alina Stanowska - przewodnicząca
• Lidia Rybotycka
• Renata Siedlaczek
• Liliana Wuczkowska-Petri
• Andrzej Ejsmund
• Leszek Mądzik
• Marek Kotkowski
• Tadeusz Pabisiak
• Wojciech Wieczorkiewicz
po obejrzeniu 13 widowisk prezentowanych w ramach przeglądu Spotkań postanowiła 
podziękować:
(w kolejności w jakiej występowały):
• TEATROWI „SUPEŁKI” z Młodzieżowego Domu Kultury w Lublinie za pełne 

temperamentu i wdzięku widowisko w ciekawej oprawie plastycznej pt.: „O PSIA KOŚĆ, 
CZYLI PSY III”;

• TEATROWI CZARNEMU „SIVINA II” z Miejskiego Domu Kultury - Dom Stowarzyszeń 
Twórczych w Łomży za sprawność technicznąw realizacji widowiska pt.: „MINIATURY”;

• TEATROWI OGNIA I PAPIERU Grzegorza Kwiecińskiego z Miejskiego Domu Kultury w 
Pabianicach za prezentację widowiska plenerowego pt.: „ODLOT II”;

• TEATROWI CIENI "CIENIOWACI” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Warcie za 
pasję w poszukiwaniu formy własnego teatru;

• TEATROWI „NA WIESZAKU” z Miejskiego Domu Kultury w Bielsku Białej za scenografię 
w widowisku pt.: „ALICJA W KRAINIE CZARÓW”;

• TEATROWI „STOLIK MIDI” ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Lublinie za udaną zabawę 
teatralną z przedmiotem w widowisku pt.:”OPOWIEŚĆ O MIŁOŚCI KAPELUSZA I 
MODREGO CZEPECZKA”;

• TEATROWI „BZYKI” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku za ciekawy 
pomysł inscenizacyjny i poczucie humoru w widowisku pt.: "CZARODZIEJ”;

• TEATROWI „GAŁGANEK” ze Szkoły Podstawowej we Włostowie za przemyślaną 
scenografię, oryginalną budowę lalek oraz precyzyjną animację w widowisku pt.: „BAJKA 
BARDZO EKOZOOLOGICZNA”;

• TEATROWI KUKIEŁKOWEMU „ŚMIESZKI” z Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu 
za estetykę lalek i oprawę muzyczną w widowisku pt.: „JAK KUBUŚ SMOKA POKONAŁ”;

• TEATROWI LALKI I AKTORA „SKRZAT” z Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Tychach 
za udział w jubileuszowej edycji SPOTKAŃ;

• TEATROWI STUDIO’96 z Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach za doskonałe, 
konsekwentne wykorzystanie środków wyrazu artystycznego w pełnym uroku i 
temperamentu widowisku pt.: „CZTERY BAJKI O ...”;

• TEATROWI „PINEZKA” Przemysława Grządzieli z Gdańska za doskonałe warsztatowo, 
pełne poezji i humoru widowisko pt.: „ELFIJA KURDULULUM”;

• UNII „TEATR NIEMOŻLIWY” z warszawy za prezentację doskonałego, klasycznego teatru 
lalek w spektaklu „DRAMAT NIEMOŻLIWY”;
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Ponadto Rada Konsultantów serdecznie dziękuje Pani Barbarze Sroce i jej teatrowi 
rodzinnemu za V NIESPODZIANKĘ, niezawodnej Redakcji „lalusia” za udane próby 
dziennikarskie oraz grupie teatralnej „Z.E.T" zapowiadającej prezentacje.

Z okazji jubileuszowej edycji Ogólnopolskich Puławskich Spotkań ialkarzy, Rada 
Konsultantów postanowiła przyznać nagrody dla instruktorów szczególnie zasłużonych dla 
rozwoju amatorskiego ruchu teatrów lalkowych:
• Pani Grażynie Idzik z Puław;
• Pani Joannie Franaszczuk - Nowak z Lublina;
• Panu Stefanowi Giełdoniowi z Nowego nad Wisłą
• Panu Zbigniewowi Ryssowi z Lublina.

Rada Konsultantów szczególnie gorąco dziękuje TEATROWI 3/4 z Zusna za 
wspaniałe przeżycia jakimi obdarowuje od 5-ciu lat uczestników SPOTKAŃ.

Podsumowując prezentacje XXX Ogólnych PSL Rada Konsultantów zauważa:
- zróżnicowanie propozycji teatralnych zachęcających do pogłębiania pasji i poznawania 

coraz to nowych obszarów teatru;
- kontynuowanie poszukiwań repertuarowych teatru dziecięcego i młodzieżowego oraz 

fascynację formą;
- koleżeńską postawę grup teatralnych w stosunku do siebie;
- zainteresowanie imprezą wyrażające się dużą ilością obserwatorów dorosłych i 

młodzieżowych.

Jednocześnie Rada zachęca do stałego, systematycznego doskonalenia własnego 
warsztatu, dużej dbałości o kulturę mowy i wierności dla poetyki teatru lalek.

Rada Konsultantów mając na uwadze dobro imprezy i spostrzeżenia uczestników 
ostatnich edycji spotkań postuluje:
- zmianę formuły omawiania prezentowanych spektakli;
- zwiększenie ilości czasu na indywidualne spotkania Rady Konsultantów z realizatorami 

prezentowanych przedstawień;
- wprowadzenie spotkań Rady Konsultantów z młodymi wykonawcami spektakli.

Rada Konsultantów pragnie podziękować organizatorom za oprawę jubileuszowych 
spotkań w postaci:
- wystawy scenografii polskiego teatru lalek pt.: „Świat polskiej szopki”;
- spektakli towarzyszących;
- forum dyskusyjnego
- i przygotowanych niespodzianek.

Rada Konsultantów wyraża szczególne podziękowanie za sprawne przygotowanie i 
realizację XXX edycji Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy. Gospodarzom 
województwa lubelskiego i miasta Puławy, Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Lublinie, 
Puławskiemu Ośrodkowi Kultury „Dom Chemika”.

Rada Konsultantów pragnie szczególnie docenić wielkie zaangażowanie Komisarza 
Spotkań pani Ewy Żukowskiej, pani dyrektor Renaty Siedlaczek i pracowników POK „Dom 
Chemika”.

Puławy, dn. 31 maja 1998 r.
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„O PORZĄDKACH, KTÓRE ZROBIŁY SIĘ SAME” 
na podstawie tekstu Elżbiety Zechenter - Sprawińskiej

Postacie:
1. Grześ
2. Aga
3. Stara miotła
4. Szczotka z włosia
5. Szczotka ze sztucznego tworzywa
6. Odkurzacz
7. Szmatki
8. Zegar
9. Proszki i płyny

Scena 1.
(Wnętrze pokoju, rodzeństwo rozmawiające ze sobą: Agnieszka i Grześ)

Grześ Aga, chodź na podwórko, pogramy w piłkę.

Aga A porządki? Mieliśmy posprzątać w naszym pokoju. Mama 
prosiła nas o to gdy wychodziła

Grześ Pchi, porządki! Też mi coś. Przecież jest czysto.
Chodź Aga, nie marudź. Zosia i Tomek czekają na nas przy 
trzepaku.

Aga Ale mama prosiła...

Grześ Ojej, ale przynudzasz.
No chodź. Posprzątamy później.
Zdążymy nim wróci mama.

(Wychodzą)

Scena 2.
(słychać delikatną, czarodziejską muzykę;

w magiczny sposób pojawia się stara miotła z witek)

Stara miotła Aaa Aaa Apsik! Och. Ale kurz, ale kurz 
Tyle kurzu od dawna nie widziałam już. 
Zaraz, zaraz, kiedy to było? Ach tak.
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Jakieś sto lat temu od kurzu też kichałam tak.

W mojej rozczochranej głowie 
to pomieścić się nie może, 
że tu tylu śmieci w kątach, 
jakby nigdy nikt nie sprzątał

Zegar Tik-tak, tik-tak. No tak
Bo tutaj mieszka panna Agnieszka 
i Grześ - jej młodszy brat.
Tik-tak, tik-tak, tik-tak.

Stara miotła Ale tak nie może być.
Jak można w takim bałaganie żyć?
Zaraz, zaraz, coś powiem wam.
W mojej rozczochranej głowie, 
powstał świetny plan.

Nauczę te dwójkę dzieci 
jak się sprząta po sobie śmieci.

Tylko sama nie dam rady...

Ale, że głowę mam nie od parady, 
poszukam sobie pomocnych dłoni.
Moje siostrzenice, nowoczesne miotły, 
na moje wezwanie przybywajcie do mnie 11!

(nagle pojawiają się: miotła z włosia i miotła ze sztucznego tworzywa)

Miotły Dzień dobry ciociu kochana.
Wołałaś nas?

Stara miotła Tak moje drogie.
Pomóżcie mi uporać się z tym bałaganem.
Już jestem za stara.
Jeszcze się rozsypię.

Miotły Dobrze ciociu.
Zaraz weźmiemy się do roboty, tym bardziej, że:

(Miotły śpiewają)

Miotła z wł. Spódnice z witek, to już przeżytek!
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Proszę ciotecznej ciotki.
W takiej spódnicy dziś w kamienicy 
nie ujrzysz żadnej szczotki.

Na parterze u Kowalskich jest gosposia, 
oraz szczotka co spódnicę nosi z włosia.

Kiedy gosposia i szczotka z włosia 
zatańczą razem twista, 
to oczywiście po takim twiście 
podłoga w mig jest czysta!

Miotła szt.t. Spódnice z witek to już przeżytek!
Proszę ciotecznej ciotki.
W takiej spódnicy dziś w kamienicy 
nie ujrzysz żadnej szczotki.

No, a wyżej to mieszkają lokatorzy, 
których szczotki mają strój ze sztucznych tworzyw.

Gdy lokatorzy i szczotki z tworzyw, 
zatańczą razem twista, 
to oczywiście, po takim twiście 
podłoga w mig jest czysta.

Stara miotła Rzeczywiście, rzeczywiście.
Zaraz będzie czysto po takim twiście. 
Ale zamiast pleść takie głupoty, 
dziewczęta bierzcie się do roboty

(Miotły zamiatają pokój śpiewając)

Miotła z wł. Cztery kąty, a ja piąta
tańczę sobie po tych kątach. 
Mam spódnicę zamaszystą, 
zaraz w izbie będzie czysto. 
Mam spódnicę zamaszystą, 
zaraz w izbie będzie czysto.

Miotła szt.t. cztery kąty, piąta przyzba, 
zamieciona cała izba.
Zadyszałam się w tej izbie, 
więc odpocznę ciut na przyzbie.
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Zadyszałam się w tej izbie, 
więc odpocznę ciut na przyzbie.

Stara miotła Tańcząc po izbie zamaszyście, 
pięknie podłogę zamiotłyście.

Ale to nie wystarczy.
Więc uwaga: wszyscy do mnie! 
Gąbki, szmatki, proszki, płyny, 
zaraz tutaj posprzątamy, 
wszystko pięknie wyczyścimy.

Scena 3, 
(Nowoczesne miotły wychodzą, pojawiają się zwiewne szmatki.

Szmatki My jesteśmy szmatki w kratki, 
pracujemy jak należy, 
chociaż obie pochodzimy 
z bardzo wytwornej odzieży.

Proszki i 
płyny

My jesteśmy proszki, płyny
Zaraz tutaj posprzątamy 
wszystkie brudy wyczyścimy.

Scena 4,
(szmatki znikają, pojawia się odkurzacz.)

Odkurzacz Wrr, wrr, wrr! (warczy głośno) 
co te miotły plotą?
Te jejmości z dużą głową.

1 te śmieszne szmatki w kratki, 
niedorajdy daję słowo.

Każde z nich przegapi śmiecie, 
tylko ja pochłaniam kurz, 
najskuteczniej i najlepiej.
Wrrrrrrrrrrrrrrr i już!!!

Stara miotła Proszę bardzo, oczyść dywany 
odkurzaczu przemądrzały!

(wychodzi)
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Scena 5.
(Odkurzacz zabiera się do roboty, wydaje bojowy ryk 

i czyszcząc dywany śpiewa piosenkę)

Odkurzacz Jeden chętnie wącha łubin, 
drugi woli zapach róż, 
każdy co innego lubi, 
a ja lubię wąchać kurz.

Cóż mi po zapachu róż, 
kiedy ładnie pachnie kurz. 
Dużo ładniej, dużo ładniej, 
dużo ładniej no i już.

Scena 6.

Zegar Tiku-tak, tiku-tak, tiku-tak, 
daję wam wszystkim znak, 
że niestety czas leci:
już po trzeciej, już po trzeciej.

(Pojawia się miotła)

Stara miotła Odkurzaczu szybciej!
Nikt nie może zastać nas przy robocie. 
Cała niespodzianka będzie na nic, 
gdy zobaczą, że sprzątamy.

Odkurzacz Kwiatek dobry jest w wazonie, 
jest w wazonie lub na klombie, 
lecz na kwiatach nie zależy, 
nie zależy mojej trąbie.

Jeden lubi głąb kapusty, 
drugi w kotlet wbija nóż, 
a ja mam odmienne gusty, 
bo ja lubię wąchać kurz.

(odkurzacz skończył sprzątać i mówi głosem pełnym szczęścia)

Odkurzacz Ale się nawdychałem kurzu!
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Połknąłem gumkę - myszkę, 
1 małą drewnianą łyżkę, 
cztery cukierki toffi, 
oraz chusteczkę w grochy.

Zgrzałem się okropnie, 
idę odpocząć.
Żegnaj stara miotło!

(Idzie w kąt)

Stara miotła A idźże sobie do kąta. Możesz się wyłączyć.

Grześ

Sama poczekam, aż wrócą dzieci.

(Staje oparta o ścianę)

Scena 7, 
(Wchodzą dzieci)

Co to? Co tu się stało? jak tu czysto i wesoło!

Aga 0 rany! Grześ! Popatrz jak wszystko lśni, stół, podłoga, okno, 
drzwi!

Grześ Jak to się mogło stać? Przecież to nie my?

Aga Jakieś czary, czy co? Ale zobacz, szmatki są jeszcze wilgotne.

Grześ Spójrz na starą poczciwą miotłę. Odkurzacz też nie wyłączony.

Aga Grzesiu, to niesamowite, ale może te porządki w domu same 
się zrobiły?

Grześ Pewnie tak. Ale wiesz Agnieszko, nie mówmy o tym nikomu.

Aga Dobrze. Ale na drugi raz to sami zabierzemy się do pracy.

Grześ No pewnie - zobaczysz, zobaczysz.

Dzieci 
razem

To się mama ucieszy!
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