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Stefan GIEŁDON

PACIWKfffi
Pacynka to lalka wkładana bezpośrednio na dłoń aktora-animatora

Przedramię animatora kryje się w kostiumie lalki 
lub odpowiednio luźnym i maskującym dłoń rękawie.

Pacynka posiada charakterystyczne jedynie dla /rT
niej zdeformowanie postaci i ruchów, wynikające v<\ / ' Vz/

z kształtów ludzkiej dłoni. Lalka ta może mieć \\ y /

od 25 do 55 cm wysokości, a rozpiętość jej rą- i T i

czek jest niewielka. / / I

Pacynka składa się z: -----y—

- główki, nakładanej na palec/palce, ±?y s • -L
- korpusu, który tworzy ręka animatora, ubrana najczęściej w trój- 

palczastą rękawiczkę-kostium, do której czasami są przyszyte nóżki

Pacynka to lalka niezwykle żywa, nie krępuje ona swobody ruchów 

dłoni animatora, może on więc w sposób najbardziej bezpośredni prze

kazać swój ruch pacynceo

Jest ona też jedną z najbardziej rozpowszechnionych lalek na świecie 

W wielu krajach jest lalką narodową: w Anglii - Punch'em, w Czechach

- Kaszparkiem, w Niemczech - Kasperle^m, w Rosji - Pietruszką, we 

Włoszech - Pulcinellą.

Jest ona bowiem lalką bardzo prostą do wykonania i posiadającą duże 

możliwości ruchowe; jej wielką zaletą jest też to, że można grać 

dwoma pacynkami naraz, co jest szczególnie istotne w teatrze jedno
osobowym i w formach estradowych.



Łatwość wykonania i poruszania czynią pacynkę bardzo użyteczną

w zespołach niezawodowych.

Rodzaje pacynek

Spotykane pacynki dzielą się na kilka podgrup.

g) Pacynki jednoręczne, posiadające jedno-, dwu- lub trzypalcewe osa-

rys. 2

c) Pacynki uzupełniane kijkiem:

A - krótkie kijki u pacynek stosuje się, kiedy powinna ona mieć 

możliwość szybkiego obracania głową,
B - długi kijek u pacynki stosuje się do obracania głową i wyciąga

nia szyi,



rys. 4

C - pacynki oburęczne z krótkim kijkiem, który w razie potrzeby

przechodzi z jednej ręki do drugiej.

Pacynki wyobrażające zwierzęta:

Ogólny schemat pacynki-zwierzęcia pozostaje 

ten sam, ale każda z takich lalek posiada 

swoje własności, zależne od tego, jakie zwie

rys o 5rze lalka wyobraża.

Pacynki na palcach:

Lalki te są czasami używane w scenach zbiorowych w tylnym planie.
Na rys. 6 pokazano małe pacyneczki, włożone na poszczególne palce

dłoni animatora.

Na rys. 7 jedna rękawiczka łączy w całość pięć laleczek.
Na rys. 8 przedstawiono grupę pacynek łączącą trzy postacie.



rys. 6 ryso 7 rys. 8

Pacynki improwizowane:

Są to lalki wykonane z jarzyn, owoców i temu podobnych materiałów,

często stosowane na biwakach i obozach harcerskich.

ryso 9

Pacynki włóczkowe, tzw „grzęśki".

nPerzynki” - lalki, uszyte ze skrawków różnych materiałów.

Budowa pacynek

Pacynka to lalka wkładąna na rękę. Składa się ona z główki, rą

czek i kostiumu. W główce i rączkach lalki umocowane są tulejki. 

Jest to rodzaj szerokiego pierścienia z tektury, dla usztywnienia



oklejonego cienkim płótnem.

Tulejki te dopasowuje się indywidualnie dla 

każdego aktora, który będzie poruszał daną 

lalką.

Tułów pacynki klasycznej tworzy ręka aktora 

włożona do trójpalcowej rękawiczki, przy

twierdzonej do główki lalki. Krój rękawicz

ki i wymiary zależne są od wielkości dłoni 

animatora.
rys<> 10

Głowa pacynki ma przeciętnie S-10 cm średnicy. Wykonuje się ją razem

z szyją, nadając jej lekki skłon do 
przodu.

konstruując głowę pacynki możemy poz

wolić sobie na mniejszą lub większą 

umowność, stosując zamiast głowy kulę 

z dolepionymi lub zaznaczonymi uszami,
rys. 11

nosem, ustami i oczami.

Lalka na scenie zwrócona jest prawie cały czas do widzów profilem,

dlatego też powinien być on wyraźnie zaznaczony.

IPAGYHKA
TULćOKl 
Z KARTONU

Ręce, a ściślej dłonie pacyn-

ki, wykonuje się z różnych

materiałów. Najczęściej są

one szyte i wypychane watą
Jeśli chcemy, by lalka posia-

dała nogi, musimy pod spód

kostiumu przyszyć drugą, krót

szą koszulkę, do której przycze

piamy luźno zwisające nogi.
KOfcZULKA- 
KOSTIUM

rys. 12

PASĆKÓA 
WTULEOCE

Szyjemy je z płótna, w kształcie ruloników, po zszyciu wypchanych

watą. Czasami konstruuje się je oddzielnie. Na rys. 3-A- nogami pacyn

ki porusza animator drugą ręką, jednak kostium musi być tak szeroki,

by mogły wejść tam obie ręce aktora.



Kostium pacynki

Jak widać na rys. 13 kostium pacynki jest 
po prostu rękawicą na trzy palce, dość luźną 

aby lalka mogła wykonywać swobodne ruchy.

Rękawica ta zaopatrzona jest z. tyłu w dodat
kowy rękaw, w kolorze kostiumu pacynki, któ-

ry ukrywa rękę animatora.
ryso 13

Na tę rękawicę-koszulkę pacynki nakładany 

jest często właściwy kostium lalki /rys.14/

dostosowany do typu lalki i danej sztuki.

Często wystarczy jedynie zaakcentować na ood-

stawowej

gół, aby

postać -

14

rękawicy pacynki jakiś drobny szcze

lalka zmieniła się w zupełnie inną

rys 15.

ryso 15



Pacynki wyobrażające z wierz ę t a

W zespołach lalkowych rolę zwierząt bardzo często odtwarzają 

pacynki.

ryso 16

Ogólny schemat pacynki-zwierz^cia jest taki sam jak innych, jednak 

każda z takich lalek posiada swoje indywidualne właściwości, zależne 

od tego, jakie zwierze ma przedstawiać.

Tułów pacynek-zwierząt szyje się z pluszu, aksamitu, trykotu lub 

podobnych materiałowo Głowy zwierząt maluje się, lub okleja tym sa

mym materiałem, z którego wykonano resztę lalkio Same głowy zaś naj
lepiej wykleić z masy papierowej.

ryso 17

Pacynka psa uszyta jest z flaneli, sukna lub miękkiego płótna.

Pacynka gęsi wykonana jest z trykotu, dziób zaś ulepiony jest 

z papierUo Ręka animatora tworzy ruchomą szyję gęsi.
Pacynka żaby uszyta jest z materiału, najlepiej jedwabiu. Pyszczek 

konstruujemy w ten sposób, by można nim było poruszać palcami - 

wskazującym i środkowym. Do tylnych łapek przytwierdza się widełki, 
lalkarz poruszając nimi imituje skoki żaby0



rys. 18

Sposób wykonania i prowadzenia większości pacynek-zwierząt podobny 

jest do pacynek klasycznych. Inne sposoby budowy i prowadzenia tych 

lalek pokazano na rys. 5 i 16.

Pacynki włóczkowe - „Grześki" i „Perzynki11

Druty i resztki kolorowych włóczek, 

wystarczą do 

aPerzynki" /ryso 20/ szyjemy ze* skrawków 

różnych materiałów. Ich formę podstawową 

rysujemy na materiale, obrysowując dłoń 

animatorao Pamiętać przy tym należy, że 

w główce lalki zmieścić się muszą trzy 

środkowe palce dłoni. Natomiast kciuk

cierpliwość i trochę fantazji
f

formie pacynek^stworzenia oryginalnych i ciekawych w

rys. 20rys. 19 „Grześki"

It.A
iigni

□TU



i najmniejszy palec umieszczamy w lewej i orawej ręce lalki. Materiał

rys. 21

Najprostsza pacynka to naciągnięta na dłoń animatora skarpeta. 

Skarpety mogą być różne - grube wełniane, wzorzyste, itp, ale nie 

proponuje używać do tego celu skarpet elastycznych.

Do skarpety wystarczy doszyć kolorowe guziki zamiast oczu, uszy, 

kępkę włosów ze sznurka i lalka gotowa. Lalki takie są bardzo elas

tyczne i mogą zmieniać wyraz swojej twarzy. Są przez to bardzo za
bawne i śmieszne.

Poruszanie nacynką

Pacynka może wykonywać ruchy i gesty, ledwie dostrzegalne, ale 

sugestywne, np: pochylenie główki, uśmiechy podkreślone klaskaniem 

w rączki, nasłuchiwanie, skradanie się, itp. Animator musi jednak 

długo uczyć się swojej gry, aby osiągnąć zamierzone efekty.

Najczęściej spotyka się dwa sposoby poruszania pacynką:

- wskazujący palec wchodzi w główkę lalki, kciuk i środkowy w ręka

wy jej kostiumu /rys 22A/,

- palce wskazujący i środkowy wchodzą w główkę pacynki, kciuk
w jeden z rękawów, a palec serdeczny z małym w drugi /rys. 22B/



ys. 22

Nożna też poruszać pacynkę tak, jak pokazano na ryso 22C i 22D.
Istnieją również soosoby prowadzenia oacynki dwiema rękami a także
prowadzenie wsoomagane kijkiem /rys. 5 i 4-/.

Sposoby animowania pacynek-zwierząt pokazują rys. 5, 16 17 i 18/.

Podane sposoby nie wyczeroują możliwości poruszania pacynkami, 

a stosuje się je w zależności od sytuacji, tak by pozwalały animato

rowi i instruktorowi osiągnąć zamierzony cel w realizacji przedsta
wienia.

PLPPETS FROM THE .MOVIE “LILI” by Walton and O’Rourke



Aneks: różne kroje kostiumu pacynki:



1) Krój kostiumu dziecinnej pacynki z okrągłą toczoną główką (anonimowe seryjne główki ze schematem kroju sprzeda
wano w Pradze w r. 1942 w firmie Szorel,. ul. 28 października).
2) Marta Rzczniczkova — Krój pacynki, przeznaczony dla przedszkoli. (Z artykułu: ,,Proste lalki dla teatru pacynek** 
Loutkarz — XX n Nr 34 r. 1933. Str. 16).
3) Theodor Schuck (Freiburg i Br.). Kostium pacynki z artykułu ,,Das Kostum der Handpuppen . (Das Puppentheater“. 
Zesz. II. 1925-26, str. 49).

44

4) Horst Kónig. Krój, kostiumu pacynki z artykułu „Anleitung zum Spielen. Anfertigung der Figuren und Aufbau des The- 
atcrs“ drukowanego w zbiorze „Schrcibers Kasperlcspiclc". Esslirigen i Monachium około r. 1922.
5) Krój pacynki z anonimowego artykułu „Unser Kasperlctheater”. Uuserc Zeitung**, rocznik III, Nr 7 z 1. III. 1930).

6) Jaroslae Rajlich. Kostium pacynki z cyklostylowych ilustracji z r. 1943.

12) Ella i Fritz Martini. Kostium pacynki z książki ..Kasperle Bastelbuch44. Rayens^urg. 1941. Str. 18.

7) Jindrziszka Mochaczkova. Krój kostiumu pacynki używane na kursach I Oddziału Ministerstwa Informacji w latach 
1946—1947.

8) Waldo S. Lanchester. Kostium pacynki z książki „Hand Puppets and String Puppets4*. Wyd. VI. Londyn 1948. 
Str. 20.

9) Arch. Franciszek Terdek. Kostium pacynki ,,Vesnickeho divadła“ (Wiejskiego teatru) w Pradze. Z książki Fr. Smażika 
„Dieadlo na vesnici“. Praga 1948. Str. 175.

10) Siegfried Raeck. Krój kostiumu pacynki z książki ,,Das Kasperlbuch4*. Wiedeń 1934. Str. 37.

11) L. Borek (prof. Kareł Kobrle). Krój kostiumu pacynki z artykułu „Strzichy pro maniasky“ (Kroje dla pacynek) 
Loutkarz. rocznik IV-V. 1919-20. Str. 80. 12



MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK

IB (wybrane hasła)

Baczyński Szczepan - inicjator i pierwszy kierownik Teatru Lalkowego 
„Baj”, działającego przy Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół dzieci w 
Warszawie, w latach 1928-30

Baird William - amerykański lalkarz, z wykształcenia plastyk; lubował 
się w pokazywaniu ludzi pod postaciami zwierząt. Znane inscenizacje: 
„Piotruś i wilk”, „Na dnie oceanu”, „Flahooley”. Współpracowała z nim jego 
żona, Córa.

„Baj” - najstarszy z obecnie istniejących polskich teatrów lalkowych. 
Powstał w 1928 r. jako placówka Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci przy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu. Jego 
inicjatorem był Szczepan Baczyński. Od 1930 r. kierował nim Jan 
Wesołowski. W latach międzywojennych „Baj” wystawił 13 premier, dając 
przeszło pół tysiąca przedstawień dla 157 000 dzieci. Teatr ten działał w 
tym czasie na zasadzie placówki społecznej (zespół pracował bezpłatnie). 
Wokół niego skupiła się grupka współpracowników (m. in. znane pisarki: 
Maria Kownacka i Lucyna Krzemieniecka), którzy stworzyli repertuar, 
dostosowany do specyficznych warunków sceny lalkowej i jej zadań 
wychowawczych. Członkowie zespołu i współpracownicy „Baja” podjęli też 
szereg inicjatyw o szerszym zasięgu, a przede wszystkim organizowali 
lalkarskie kursy szkoleniowe dla działaczy kulturalnych i nauczycieli oraz 
Polaków z zagranicy. W latach powojennych dorobek i doświadczenie 
„Baja” stały się cennym źródłem repertuaru i inspiracji dla powstających 
zawodowych scen lalkowych. W czasie wojny „Baj” nie zaprzestał pracy, a 
nawet poprzez swych pracowników dotarł do warszawskiego getta. Po 
wyzwoleniu - poprzez kilka lat - kierowali tą sceną jej założyciele: 
Wesołowski i Baczyński. Dawne tradycje „Baja” kontynuowane były i w 
latach następnych, równocześnie jednak na jego scenie pojawiły się 
przedstawienia, dające wyraz przemianom,, jakie dokonywały się w 
teatrze lalek. „Baj” sięgnął po nowe sztuki polskie, dając m. in. 
prapremiery utworów: Lucyny Krzemienieckiej, Marii Kownackiej, Haliny 
Auderskiej, Anny Świrszczyńskiej, Kazimiery Jeżewskiej, Hanny 
Januszewskiej i innych.



„Baj-Baj” - teatrzyk lalkowy przy Parowozowni Gdańsk - Zaspa, 
działający od 1951 roku. W ciągu 10 lat swego istnienia dał on 270 
przedstawień, które obejrzało ok. 78 000 widzów z terenu DOKP Gdańsk.

„Baj-Baju” - nazwa teatru lalek Związku Zawodowego Kolejarzy w 
Zawierciu. Założony w 1932 roku przez Wacława Piechowskiego. Teatr 
ten prowadził również działalność instruktażową i udzielał pomocy w 
organizacji podobnych palcówek w innych ośrodkach.

„Bajdurka” - szkolny teatr lalek we wsi Zabrzeże koło Nowego Sącza, 
zorganizowany w 1954 roku przez Jana Budyka i jego żonę. „Bajdurka” 
posługiwała się gwarą i proponowała sztuki regionalne.

„Bajka” - nazwa teatru lalek, działającego w latach 1937-39 na terenie 
Warmii i Mazur. Głównym inicjatorem, a później kierownikiem teatru był 
nauczyciel z Woryt - Franciszek Piotrowski. Siedzibą „Bajki” była sala 
klubowa Banku Ludowego w Szczytnie. W ciągu niespełna dwóch 
sezonów dała ona przeszło 30 przedstawień, docierając wszędzie tam, 
gdzie istniały jeszcze czynne polskie szkoły bądź ośrodki Związku 
Polaków w Niemczech. Teatr zapoznawał widzów z dorobkiem polskiej 
kultury narodowej, podtrzymując przynależność do narodu polskiego. 
Losy członków jego zespołu były tragiczne, większość z nich została w 
początkach września wywieziona do obozów koncentracyjnych.

„Baj Pomorski” - to jedna z siedmiu scen lalkowych, założonych w 
pierwszych miesiącach po zakończeniu II Wojny Światowej. Początkowo 
działał on w Bydgoszczy, gdzie kierowała nim jego założycielka, artystka - 
plastyk Irena Pikiel. Po przeniesieniu do Torunia związał się z 
Robotniczym Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, jako druga po 
warszawskim „Baju” jego scena lalkowa. Za dyrekcji Joanny Piekarskiej 
(1946-52) i Stanisława Stapfa (1952-60) realizowano w „Baju Pomorskim” 
zarówno utwory dla widowni najmłodszej, jak i repertuar dla młodzieży 
starszej. Dodać trzeba, że Stapf podjął też próbę zainteresowania sceną 
lalkową widza dorosłego, wystawiając „Sen nocy letniej” Szekspira. Wraz 
z objęciem kierownictwa teatru przez wychowanka krakowskiej „Groteski” 
Leszka Śmigielskiego, w 1961 r. scena ta zaczęła wystawiać przede 
wszystkim sztuki dla dzieci starszych. Istotną jej cechą zawsze było 
powiązanie z regionem pomorskim i ścisła współpraca z miejscowymi 
pisarzami, którzy napisali dla teatru kilka interesujących sztuk.
Od 1960 organizowany jest w Toruniu doroczny Festiwal Teatrów Polski 
Północnej, przekształcony później w Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek.



balet - widowisko, którego treść wyrażona jest poprzez taniec i mimikę z 
towarzyszeniem muzyki.

balkon - pomost nad sceną, skąd animatorzy poruszają marionetkami 
przy pomocy nitek.

„Bal u Lal” - miesięcznik marionetkowy, pierwsze pismo poświęcone 
teatrowi lalek. Pierwszy jego numer ukazał się w listopadzie 1938 roku. 
Wydawcą był Wielkopolski Związek Teatrów Ludowych, który w czasie 
swej krótkiej działalności zdołał wydać siedem numerów pisma, w tym trzy 
specjalne: poświęcony dziecku, lalkom w szkole i lalkom w wojsku. 
Redakcja pisma, po odniesieniu przez nie sukcesu, przeniesiona została 
do Warszawy, gdzie decyzją MWRiOP (Ministerstwo Oświaty) miał je 
wydawać Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wybuch wojny przekreślił te 
plany i po przeniesieniu nie ukazał się ani jeden numer. Zapasy pisma 
znajdujące się w administracji uległy zniszczeniu i stanowi ono dzisiaj 
sporą rzadkość.

„Banialuka” - nazwa teatru lalek w Bielsku-Białej. Założyli go w 1947 
roku dwaj malarze: Jerzy Zitzman i Zenobiusz Zwolski. Początkowo 
działał on jako scena Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 
1950 roku stał się placówką państwową Teatr ten posiada własny, dobrze 
wyposażony w urządzenia sceniczne, budynek. Repertuar teatru opiera 
się w głównej mierze na sztukach autorów polskich. Do 1958 roku 
dyrekcję teatru sprawował Zitzman, który w 1964 roku ponownie objął to 
stanowisko. Z reżyserów, współpracujących z „Banialuką” należy 
wymienić: Leokadię Serafinowicz, Irenę Wojutycką i Helenę Karwatową, 
ze scenografów zaś Andrzeja Łabińca. Od 1994 roku „Banialuka” jest 
teatrem miejskim, a od 1997 roku stała się Ośrodkiem Teatralnym 
„Banialuka”, kierowanym przez Krzysztofa Raua.
Od 1966 roku w Bielsku-Białej organizuje się Międzynarodowy Festiwal 
Teatrów Lalek.



TEATR LALEK I CIENI „BAŚNIOWY ŚWIAT”

działa od 2 grudnia 1992 r. w Centrum Kultury „Zamek” w 
Nowem. Instruktorem i reżyserem jest Stefan Giełdon. Centrum Kultury 
wygospodarowało w Zamku salkę, w której znalazło się miejsce na scenę 
i widownię, a obok salki pomieszczenie na lalki i dekoracje. W 
podziemiach Zamku urządzona została pracownia teatru lalek, w której 
dzieci pod kierunkiem instruktora wykonują lalki i dekoracje.

Do chwili obecnej (czerwiec 1999) w pracach „Baśniowego 
Świata” uczestniczyło i tworzyło przedstawienia lalkowe około 60 dzieci - 
aktorów z Nowego nad Wisłą. Teraz działają dwa zespoły składające się z 
szesnastu uczestników.

Do czerwca 1999 r. „Baśniowy Świat” przygotował 15 premier 
w technice teatru lalek i teatru cieni.

Do końca 1998 r. 169 występów naszego teatru obejrzało 16 
414 widzów.

Poza Nowem „Baśniowy Świat” występował na terenie 
województwa Kujawsko-Pomorskiego: Rychława, Więcbork, Osie, Nakło, 
Toruń, Bydgoszcz. Na terenie województwa Pomorskiego: w Smętowie i 
Sztumie. Na terenie woj. Opolskiego, w Strzelcach Opolskich. Na terenie 
woj. Lubelskiego, w Puławach i Opolu Lubelskim.

Przedstawienia „Baśniowego Świata” trzykrotnie emitowała 
TVP1, dwukrotnie TV „Polonia”. Natomiast TV Bydgoszcz emitowała 
przedstawienia: „Czerwony Kapturek”, „O krasnoludkach i 
niespodziewanym gościu”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Dziad i 
baba” i „baba Jaga u krasnoludków”.

Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat” uczestniczył w każdym z 
pięciu organizowanych do tej pory Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów 
Lalek i czterokrotnie był nominowany na Ogólnopolskie Spotkania 
Teatrów Lalek w Puławach.

W Ogólnopolskich Spotkaniach Teatrów Lalek trzykronie 
uczestniczyliśmy ze sztukami: „Czerwony Kapturek”, „O przebiegłym 
zającu”, a w maju 1999 r. ze sztuką „Skoczek-Toczek”, za każdym razem 
otrzymał nagrody i wyróżnienia.

Inną z form działalności naszego teatru jest organizowanie 
corocznych imprez metodyczno-artystycznych pn. "BIESIADA
LALKARSKA” dla instruktorów i sympatyków teatru lalek. Do 1998 r. 
(listopad) odbyło się sześć „Biesiad Lalkarskich”, każda miała inny temat 
wiodący. Naczelną dewizą „Biesiad Lalkarskich” jest kontaktowanie się 
lalkarzy. W wyniku tych kontaktów powołano w Bydgoszczy Wojewódzki 
Klub Instruktora Teatru Lalek, również Wojewódzki Ośrodek Kultury w 
Bydgoszczy zaczął wydawać pismo dla instruktorów lalkarzy pod tytułem 
„MIŁOŚNIK TEATRU LALEK”.

Stefan Giełdon



Chełmińskiej i Teatru Lalek „Świerszczyk” z Gostycyna oraz „Czerwonego 
Kapturka” Teatru Lalek z Witowa. Na tle płaskich kolorowych dekoracji 
grały bogato zdobione kukiełki. W „Misiu Bąbelku u zbójników” Teatru 
Lalek „Czerwone Skrzaty” z Sypniewa obok lalek wykonywanych przez 
zespół pojawiły się ... pluszowe zabawki kupione w sklepie - co można 
uzasadnić treścią sztuki.

Warto podkreślić, że wszystkie spektakle pokazywane 
podczas Konfrontacji były spójnymi całościami scenicznymi - 
przemyślanymi, zgrabnie skonstruowanymi. Nie zawsze jednak dbałość o 
zewnętrzną charakterystykę postaci łączyła się z wyrazistością 
interpretacyjną. Grając za parawanem, w wielkiej sali młodzi aktorzy 
nader często krzyczeli... Nadto chcąc zaznaczyć, która postać właśnie 
mówi, potrząsali lalką tak, iż odnosiło się wrażenie, że kukiełki wpadają w 
drgawki...

Odrębnymi propozycjami scenicznymi były widowiska 
więcborskich Teatrów: „Promyki” - „Stonoga”, „Bzyki” - „Księżniczka na 
ziarnku grochu” i kabaretu „Pigo” „Czerwony Indianin” - „Zmróź oczko”, 
„Stonoga” to żywiołowe, roztańczone i rozśpiewane widowisko estradowe. 
„Księżniczka na ziarnku grochu” łącząca żywy plan z lalkami 
animowanymi od góry jak marionetki sycylijskie, to spontaniczna 
improwizowana zabawa w teatr, pełna błyskotliwych pomysłów i dowcipu. 
W wyzwoleniu energii dziecięcych wykonawców, dynamice ich gry, 
rozbudowaniu rzeczywistości objawiała się - jak można przypuszczać - 
osobowość instruktora i reżysera: Renaty Bloch.

Jury oceniające lalkarskie prezentacje - Józefina Szatańska, 
Małgorzata Witkowska i Hary Byrger - przyznało nagrody Teatrom 
„Baśniowy Świat Arlekin” z Nowego nad Wisłą i „Promykom” z Więcborka 
(zespoły te uzyskały zarazem nominację do udziału w tegorocznych 
Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w Puławach). Wyróżnione zostały 
Teatry „Gałganek” z Jezior Wielkich i ze Szkoły Podstawowej nr 8 w 
Toruniu. Nagrodami dyrekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Więcborku uhonorowane zostały Teatry: „Biedronki” z Dąbrowy 
Chełmińskiej i „Żabki” z kamienia Krajeńskiego.

Tekst: Jerzy Rochowiak 
„Biuletyn Informacji Kulturalnej” WOAK Toruń 1999



INSTRUKTORSKI TEATR LALKOWY 
„GRABA”

działający w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy

Organizowane przez nasz Ośrodek specjalistyczne kursy lalkarskie 
dla instruktorów i nauczycieli podsunęły nam pomysł stworzenia teatru 
lalek adresowanego do młodej widowni. Tym pomysłem zaraziliśmy 
uczestników kursu - instruktorów z terenu.

Pierwsza premiera była spektaklem dyplomowym reżyserowanym 
przez wykładowcę kursu p. Dominikę Wojtowicz, gdzie lalki, scenografię 
wykonywały same uczestniczki.
Kolejna była już przygotowana na warsztatach specjalistycznych przez 
samych instruktorów.
Wojewódzki Ośrodek Kultury zapewnił nam transport, plastycy podjęli się 
wykonania scenografii i lalek, fachową obsługę gwarantował też 
WOK-owski akustyk i pracownicy gospodarczy wykonujący parawan.
Zatrudnienie reżysera spoza Ośrodka nie wchodziło w grę (wysokie 
koszty), w związku z tym reżyserii spektaklu podjęła się Renata Rybacka - 
instruktor WOK. Zespół wykorzystał, z małymi zmianami, gotowy 
scenariusz teatralny p. Z. Wójcik, dopisano tylko rolę narratora, 
opracowano teksty piosenek i w zasadzie scenariusz był gotowy do 
realizacji.

Nazwa teatru „Graba” powstała z połączenia imion osób w nim 
występujących.
Obecny skład teatru to:

• Beata Ziółkowska - nauczycielka z SP w Lubiewie koło Tucholi;
• Beata Tomaszewska - kierownik świetlicy wiejskiej w Dąbrowie 

Chełmińskiej;
• Beata Porazińska - nauczycielka z SP nr 47 w Bydgoszczy;
• Gosia Bołka - instruktor Domu Kultury w Szubinie;
• Anna Kwiatkowska - nauczycielka z SP w Nowej Wsi Wielkiej.

Opieka nad zespołem została powierzona inicjatorce powstania „GRABY” 
- Renacie Rybackiej.
3 października w Domu Kultury „Orion” odbyła się pierwsza samodzielna 
premiera spektaklu lalkowego pt: „Nie ma tego złego...” życzliwie przyjęta 
przez dzieci i zaproszonych gości.

Zamiarem „GRABY” jest wystawienie nowej sztuki w wielu 
miejscach, wszędzie tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba, a szczególnie w 
odległych ośrodkach, gdzie dostęp do teatru jest bardzo ograniczony.

Spektakl „Nie ma tego złego...” jest pierwszym z wielu, które teatr 
„GRABA” zamierza przygotować i prezentować dzieciom.

Renata Rybacka



PROTOKÓŁ RADY KONSULTANTÓW 
XXXI PUŁAWSKICH SPOTKAŃ LALKARZY

Rada Konsultantów w składzie:
Alina Stanowska - przewodnicząca
Renata Siedlaczek
Liliana Wuczkowska-Petri
Andrzej Ejsmund
Marek Kotkowski
Krzysztof Rau
Zbigniew Ryss

po obejrzeniu 12 spektakli prezentowanych w ramach XXXI Spotkań 
postanowiła podziękować (w kolejności prezentacji):
• Teatrowi „ZMYŚLONY” z Dzielnicowego Domu Kultury w Zamościu za 

walory plastyczne widowiska pt: OPOWIEŚCI LADY MABE”;
• Teatrowi Kukiełkowemu „ŚMIESZKI” z Młodzieżowego Domu Kultury w 

Zamościu za pełne uroku widowisko pt: „KŁOPOTY ZE SPANIEM”;
• Teatrowi LALKOWEMU „GAŁGANEK”” ze Szkoły Podstawowej we 

Włostowie za pomysł scenograficzny widowiska pt.: „ŻEGLARZE 
DŻAMBLE”;

• Teatrowi Rodzinnemu „GNOM” z Krutynia za ambitną i interesującą 
realizację monodramu w teatrze lalek;

• Teatrowi „DZIECIAKI ZE STARÓWKI” z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Zamościu za kolorystykę w widowisku pt.: „KOLCZATEK”;

• Czaplinieckiemu Teatrowi Cienia „BAJERA” z Ośrodka Kultury w 
Czaplinku za sprawne operowanie techniką teatru cieni;

• Teatrowi „BAŚNIOWY ŚWIAT” z Centrum Kultury w Nowem nad Wisłą 
za dobry kontakt zespołu z widownią

• Dziecięcemu Teatrowi Lalek z Młodzieżowego Domu Kultury w 
Ostrowie Wielkopolskim za scenariusz i inscenizację spektaklu pt.: 
‘CZERWONY KAPTUREK”;

• Teatrowi Cieni „CIENIOWACI” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Warcie za świetne, pełne ekspresji i dowcipu przedstawienie pt.: 
‘POTYCZKI O RĘKĘ KSIĘŻNICZKI”;

• Teatrowi Rodzinnemu „SROCZKI I ...” z Legionowa za udział w XXXI 
Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy;

• Teatrowi „PROMYKI” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Więcborku za udział w XXXI Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy;

• Teatrowi „PUK PUK” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku za 
debiut w XXXI Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy.



Rada Konsultantów postanowiła również podziękować:
• Panu Jerzemu Kaszubie z Sieradza

za dojrzałość artystyczną potwierdzoną spektaklem pt.: „POTYCZKI O 
RĘKĘ KSIĘŻNICZKI”;

• Katarzynie Dec ze Świdnika
za młodzieńczą pasję w poszukiwaniu własnej drogi teatralnej.

Rada Konsultantów nieustająco zachęca instruktorów do dalszego 
doskonalenia warsztatu teatralnego, poszukiwań repertuarowych i 
tworzenia odpowiednich warunków dla twórczej pracy dzieci i młodzieży.

Redakcji Gazety „LALUŚ”, Rada Konsultantów dziękuje za trafne 
recenzje i jak zwykle dużą sprawność dziennikarską. A prezenterkom 
teatrów za kulturę zapowiedzi i sprawny przebieg przeglądu.

Rada Konsultantów szczególnie dziękuje instruktorom i zespołom 
teatralnym korzystającym ze statusu obserwatora za aktywny udział.

Organizatorom: Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Lublinie i 
Puławskiemu Ośrodkowi Kultury Rada Konsultantów dziękuje za starania 
czyniące SPOTKANIA LALKARZY miejscem, do którego z przyjemnością 
co roku przyjeżdżamy!

Ewie Żukowskiej, Komisarzowi Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy 
dziękując, życzymy sił i wytrwałości oraz życzliwości wszystkich, do 
których się zwraca a sprawie organizacji NASZYCH SPOTKAŃ.



PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Zarządu Klubu Instruktora Lalkarza 

w dniu 6 października 1999 r.

1. Powitanie.
2. Kalendarz imprez lalkarskich:

• VII Biesiada Lalkarska - 27 listopada 1999 r. od godz. 11.00; 
tematem Biesiady jest lalka - jawajka”;

• Wojewódzki Konfrontacje Teatrów Lalkowych - 8-9 kwietnia 2000 
r. w Więcborku.

3. Miłośnik Teatru Lalek Nr 3:
• protokół z posiedzenia Zarządu Klubu Instruktora Lalkarza;
• technika teatru lalek - pacynka;
• protokół z XXXI Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy;
• spotkanie lalkarzy w Więcborku (V Konfrontacje Teatrów 

Lalkowych);
• Zespół Lalkowy „Baśniowy Świat z Nowego nad Wisłą;
• propozycje inscenizacyjne: Szopka Noworoczna.

4. VII Biesiada Lalkarska
Wystąpią:
• Instruktorski Teatr lalkowy „Graba” - „Nie ma tego złego...”
• Teatr Świetlicowy z Torunia
• Teatr Lalek z Osia
• Teatr „Baśniowy Świat” I cz. „Złoto króla Megamona”

ponadto - tematem biesiady będzie lalka - jawajka oraz rozmowy 
o amatorskim teatrze lalek.

5. Wolne wnioski:
• istnieje konieczność założenia biblioteczki repertuarowej;
• wideoteki z przedstawieniami;
• współpraca z innymi instytucjami kulturalnymi z uwagi na duże 

zapotrzebowanie na kurs instruktora lalkowego.
Klub Instruktora Lalkowego zamierza zorganizować cykl warsztatów 
dla instruktorów teatrów lalkowych (proste formy teatru lalkowego). 
Zainteresowani tą formą szkolenia proszeni są o kontakt z 
Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z p. Renatą 
Rybacką (tel.: 361-92-86 lub 375-45-96).
Z dniem 6 października 1999 r. powołany został II 
Wiceprzewodniczący Klubu Instruktora - p. Beata Porazińska.



Na posiedzeniu Zarząd postanowił przyjąć do swojego grona 
instruktorów teatrów lalkowych panie Teresę Lasotę i Grażynę 
Jankę z Torunia.

Na tym protokół zakończono

Bydgoszcz, dnia 6 października 1999 r.



W trzecim numerze naszej biblioteczki 
repertuarowej proponujemy Państwu 
przygotowanie szopki.
Scenariusz wg „Wyboru jasełek i obrazków 
bożonarodzeniowych” - „Przyszła nam 
nowina” Zbigniewa Trzaskowskiego może być 
grany w lalkach i żywym planie, z udziałem 
całej klasy. Za parawanem lalkami grać mogą 
dzieci postacie: Marii, Józefa, Anioła Stróża, 
aniołów oraz trzech króli. Pozostałe dzieci 
( w liczbie dowolnej) to pastuszkowie i dzieci 
- granie w żywym planie.
Propozycje kolęd jakie zawarliśmy w tym 
scenariuszu mogą być zmienione 
w zależności od koncepcji reżysera 
i możliwości młodych wykonawców.

Życzymy miłej zabawy.



Przyszła nam nowina

OSOBY:
Maryja
Anioł Stróż
Pasterze — liczba dowolna
Trzej Królowie
Dzieci — liczba dowolna

Dekoracją może być ołtarz przystrojony choinkami lub kotara 
z odpowiednią dekoracją zpapieroplastyki.

Odsłona I

W takt melodii dowolnej kolędy wchodzą Dzieci i ustawiają się 
po bokach lub z jednej strony prezbiterium (sceny). Za nimi 
wchodzą: Anioł Stróż i Aniołowie, stając półkolem.

DZIECI:
Aniele stróżu, dobry, kochany, 
Mów nam o Matce Niepokalanej !
Opowiedz, jak to w mieście Betlejem 
Przyszedł Pan Jezus z nieba na ziemię.
Ciekawi nas to, bardzo ciekawi, 
Bo przecież Jezus wszystkich ludzi zbawił.

ANIOŁ STRÓŻ:
Bóg Matkę Bożą obiecał ludziom,
Gdy człowiek w raju grzechem się zbrudzih
Miała podeptać głowę szatana,
Bo była czysta, niepokalana.
Czekali na Nią króle, prorocy, 
Jakby na gwiazdę wśród ciemnej nocy.
Była Jutrzenką, która ludzkości
Wskazała Słońce Sprawiedliwości — 
Pana Jezusa, Syna Bożego, 
Pierworodnego i Jedynego.

ANIOŁOWIE I DZIECI:
śpiew

1. O Matko miłościwa, Panno litościwa, 
Panno urodziwa, Maryjo, módl się za nami!

2. Tyś świata podziwienie, grzesznych wybawienie, 
Smutnych pocieszenie, Maryjo, módl się za nami!



3. Nie masz po Bogu w niebie pewniejszej prócz Ciebie, 
Nadziei w potrzebie. Maryjo, módl się za nami!

DZIECI:
I to dlatego ludzi tak wiele
Przed Matką Bożą klęczy w kościele.
Nad wszystkie panny na świecie sławna
Jest Przenajświętsza Maryja Panna.
O Matko Boża, Bogarodzico,
Ukaż nam, dzieciom, swoje oblicze.

W czasie śpiewu Dzieci i Aniołów wchodzi dziewczynka przebra
na na Niepokalaną i staje pośród Aniołów.

ANIOŁOWIE I DZIECI:
śpiew
1. Witaj, Maryjo, śliczną Pani, do Ciebie wołamy.

Wśród tej ziemi, my, wygnani, ku Tobie wzdychamy:
O Maryjo, witaj nam, Tyś nadzieja cała.
Witaj nam, o Maryjo, chwała Tobie, chwała!
O Maryjo, witaj nam, o Maryjo, witaj nam!
Witaj nam, o Maryjo, chwała Tobie, chwała!

Odsłona II
Zwiastowanie

Można wnieść klęcznik, na którym klęka Niepokalana. Jeśli 
jednak akcja rozgrywa się w kościele, Matka Boża klęka z boku 
na stopniach ołtarza. Anioł Stróż występuje w tej scenie w roli 
Archanioła Gabriela i staje przed Maryją.

DZIECI:
Powiedz nam, aniele, jak Niepokalana 
Czekała na przyjście Zbawiciela Pana.
Ciekawi nas to, bardzo ciekawi,
Bo przecież Jezus wszystkich ludzi zbawił.

ANIOŁ STRÓŻ:
Przyszedł anioł w Nazaretu progi 
Do Panny Maryi, Panienki ubogiej.
Przyniósł Jej na jasnych, złocistych promieniach
Od samego Boga takie pozdrowienia:

po chwili
Zdrowaś bądź, Maryjo, pełna łaski Bożej.
Pan z Tobą. Twe serce niechaj się nie trwoży.
Tyś błogosławiona między niewiastami,
Twoim Synem będzie sam Bóg, pełen chwały.

MARYJA:
Aniele Boży, lecz jak się to stanie,
Skoro ślubowałam żyć w panieńskim stanie?

ANIOŁ STRÓŻ:
Duch Święty to sprawi i moc Najwyższego, 
Przeto się nie lękaj wyroku Bożego.
Choć dla wszystkich ludzi rzecz to niepojęta, 
To, co się narodzi z Ciebie, będzie Święte!



ANIOŁOWIE:
Przyjdzie na ziemię Syn Boży maleńki, 
Będą Go piastować Panny Maryi ręce.
Niech jak ranna rosa Bóg z nieba przychodzi, 
Niech się biednym ludziom Zbawiciel narodzi.

Odsłona III

Narodzenie

ANIOŁOWIE I DZIECI:
śpiew
1. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, 

Ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują: 
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo!

W czasie śpiewu tej kolędy jeden z Aniołów wychodzi i przynosi 
figurkę Dzieciątka Jezus, którą wręcza Matce Bożej.

ANIOŁ STRÓŻ:
O, cieszcie się dzieci całej polskiej ziemi!
Jezus przyszedł do was z darami swoimi.
Jego Matka święta i niepokalana
Wam wszystkim pokaże Zbawiciela Pana.

Maryja unosi w górę figurkę Dzieciątka Jezus.

DZIECI:
Cześć Ci oddajemy, Dzieciąteczko Boże, 
Zrodzone dla ludzi w takiej nocnej porze.
Od tej chwili wielkiej, od tej świętej chwili 
Będziemy lata i wieki liczyli.

WSZYSCY:
śpiew

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, 
Do Jezusa i Panienki.

Powitajmy maleńkiego
I Maryję, Matkę Jego.

2. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, 
Wyznajemy Boga w Tobie, 
Coś się narodził tej nocy.
Byś nas wyrwał z czarta mocy.

3. Święta Panno, Twa przyczyna 
Niech nam wyjedna u Syna, 
By to Jego narodzenie 
Zapewniło nam zbawienie.

Odsłona IV

Pokłon pasterzy

DZIECI:
Aniele stróżu, powiedz od początku, 
Kto się pokłonił małemu Dzieciątku?
Kto pierwszy przybył do lichej stajenki, 
Gdzie porodziła Jezusa Panienka?
Ciekawi nas to, bardzo ciekawi,



ANIOŁ STROZ:
Oto posłuchajcie: Pasterzy gromada 
Pilnowała w polu białych owiec stada.
Wtem nagle na niebie coś się zapaliło.
Budzą się pasterze. Czy się im to śniło?
Aniołowie w bieli radość ogłaszają, 
Że Boga-Dziecinę pośród siebie mają.

ANIOŁOWIE:
Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli, 
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel. 
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo!

W czasie śpiewu tej kolędy wchodzą Pasterze i ustawiają się 
przed Maryją i Aniołami po obu stronach, ale zwróceni do 

widowni.

PASTERZE:
Przyszli do nas niebiescy posłowie, 
Każdy złotą obręcz miał na swojej głowie. 
Powiedzieli do nas: „Czy już o tym wiecie, 
że Bóg się narodził jako małe Dziecię?
Narodził się dzisiaj w mieście Dawidowym,
A dla wszystkich będzie jasnym znakiem owym — 
Niewiniątko śliczne, owite w pieluszki, 
Położone w żłobie, w sianie, bez poduszki”.
Więc tu przybyliśmy z darami dla Pana: 
Wzięliśmy chleb, mleko, orzechy, barana.
A także i skórkę z pięknej owcy białej.
Ażeby Dzieciątku święte nóżki grzała.
Przyjmij od nas, Jezu, nie tylko kożuszek, 
Ale także nasze kochające dusze.
Przyjmij dary serca, nasze pieśni, grania, 
Przyjmij, mały Jezu, złożony na sianie.

Pasterze śpiewają kolędę, trzymając w pobliżu ust „drewniane 
fujarki’’, na których przebierają palcami, imitując grę.

PASTERZE:
śpiew
1. Pasterze bieżeli, gdy głos usłyszeli, 

Śpiewania anielskiego.
Znaleźli w żłobeczku, w Betlejem miasteczku
Jezusa maleńkiego.
Osiołek z wołem usługują,
Klękają, znając adorują Stworzyciela swojego.

2. Widząc to pasterze, że bydlęta szczerze
Nieme ukłon oddają,
Padli na kolana, tak wielkiego Pana
Zaśpiewawszy witają:

„Zawitaj, Boże utajony, 
Z Panienki Czystej narodzony!” 
Na twarze padają.

3. Gdy się pokłonili, do trzody spieszyli, 
Weseli pastuszkowie,
Bo gwiazdę ujrzeli, że dzień rozumieli, 
Alić to Trzej Królowie
Od Wschodu z darami jechali, 
By pokłon Panu królów dali 
Poddani monarchowie.



Odsłona V
Pokłon Trzech Króli

ANIOŁOWIE:
Oto w judzkiej krainie narodziło się Dziecię, 
Wyruszyli Królowie, by Je szukać po świecie. 
Szli grudniową zawieją przez pustynie i zaspy 
Trzej Królowie ze Wschodu: Melchior, Baltazar, Kacper.

Na dwugarbnych wielbłądach wieźli bogate dary, 
By Bożemu Dzieciątku złożyć jako ofiarę.
Melchior wziął w darze mirrę gorzką, nie do pojęcia.
Kacper wonne kadzidło, co pachnie w każde święto.

A spod szaty czerwonej król trzeci, Baltazar, 
Serce ze szczerego złota dla Dzieciątka ukazał.

Gwiazda dziwna ich wiodła przez pustynie, przez morze, 
Zawsze płonąc na przedzie niby latarnia Boża.
Aż, znużeni podróżą, wieczorną letnią porą 
Ujrzeli szopę nędzną, nad którą światło gore.

ANIOŁ STRÓŻ:
Teraz patrzcie, dzieci, gwiazda z promieniami 
Już się zatrzymała nad Trzema Królami.
Gwiazda im wskazuje, że w szopie ubogiej 
Leży w twardym żłobie Dzieciąteczko drogie.

ANIOŁOWIE I DZIECI: 
śpiew

1. Nowy rok bieży, w jasełkach leży, 
A kto, kto?
Dzieciątko małe, dajcie Mu chwałę na ziemi.

2. Leży Dzieciątko jako jagniątko,
A gdzie, a gdzie?
W Betlejem mieście, tam się pospieszcie, znajdziecie.

3. Królowie jadą z wielką paradą,
A skąd, skąd?
Od wschodu słońca, szukają końca zbawienia.

W czasie ostatniej zwrotki kolędy wchodzą Trzej Królowie. Na 
przedzie idzie Gwiazdor z gwiazdą.

ANIOŁOWIE:
Już wiedzą królowie, gdzie odnajdą Pana, 
W żłobku betlejemskim i na wiązce siana.

DZIECI:
Przybyli królowie w koronach na głowie.
Słuchajmy uważnie, co każdy z nich powie.
Ciekawi nas to, bardzo ciekawi,
Bo przecież Jezus wszystkich ludzi zbawił.

TRZEJ KRÓLOWIE:
Szukaliśmy Ciebie, wielki, święty Boże, 
U króla Heroda w jego pięknym dworze. 
Ale tam, gdzie serce chciwe, zimne, próżne 
Daremny się wydał cel naszej podróży.



I dopiero tutaj, w betlejemskim żłobie, 
Zbawiciela świata poznajemy w Tobie. 
Składamy Ci, Jezu, z największą ochotą 
To, co posiadamy: korony ze złota, 
Kadzidło pachnące i mirrę na rany.
I hołd Ci należny, Boże nasz kochany!

WSZYSCY:
śpiew
1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, 

Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy.
Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, 
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, 
Że to Bóg i Człowiek prawy leży na sianie. 
Oddajmy wesoło...

3. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję,
Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele. 
Oddajmy wesoło...

4. Oddajmy za mirrę miłość, na dowód tego,
Że Go nad wszystko kochamy, z serca całego. 
Oddajmy wesoło...

5. Przyjmij, Jezu, na kolędę te nasze dary, 
Przyj mij serca, dusze nasze za swe ofiary. 
Oddajmy wesoło...

MARYJA:
I wy także, dzieci, z głębi swojej duszy 
Powitajcie szczerze małego Jezusa.
Złóżcie przed mym Synem mocne przyrzeczenia, 
Że pragniecie serca na lepsze odmienić.
A ja, Matka Boża, i Dzieciątko małe,.
Będziemy was strzegli poprzez życie całe.

DZIECI:
My jesteśmy jeszcze młodzi i skarbów nie mamy, 
Ale Ciebie, Jezu drogi, nad wszystko kochamy. 
Kochać Ciebie to nie znaczy mówić: „Panie, Panie!” 
Ale wiernie zachowywać Twoje przykazania. 
Przyrzekamy więc od dzisiaj rano i wieczorem 
Powolutku i pobożnie mówić swój paciorek 
Przyrzekamy Tobie, Jezu, że w niedzielę, w święta 
O modlitwie na Mszy każdej będziemy pamiętać.
Że będziemy zawsze słuchać tatusia i mamy.
To Ci dzisiaj, dobry Jezu, głośno przyrzekamy. 
A na znak, że to jest prawda, że mówimy szczerze, 
Przyjmij od nas tę kolędę złożoną w ofierze.

WSZYSCY:
śpiew
1. A wczora z wieczora z niebieskiego dwora 

Przyszła nam nowina: Panna rodzi Syna.
Boga prawdziwego, nieogarnionego, 
Za wyrokiem Boskim, w Betlejem żydowskim.



2. Pastuszkowie mali w polu wtenczas spali, 
Gdy anioł z północy światłość z nieba toczy. 
Chwałę oznajmując, szopę pokazując, 
Chwałę Boga tego, dziś tam zrodzonego.

3. Mądrości druhowie, z daleka Królowie, 
Pragną widzieć swego Stwórcę przedwiecznego, 
Dziś Mu pokłon dają, w Ciele oglądają, 
Każdy się dziwuje, że Bóg nas miłuje.

4.1 my też pospieszmy, Jezusa ucieszmy 
Ze serca darami: modlitwą, cnotami.
Jezu najmilejszy, ze wszech najwdzięczniejszy, 
Zmiłuj się nad nami, grzesznymi sługami.

WSZYSCY:
Na ostatku pobłogosław,
Jezu, Polskę całą,
Aby żyła, aby kwitła
Na Twą większą chwałę.
Aby wszyscy: młodzi, starzy
Żyli zgodnie z sobą.
Aby w smutkach i radościach
Zawsze byli z Tobą

Na zakończenie intonuje się kolędę „Bóg się rodzi", którą śpiewa 
cały zespół wraz z widownią.

Koniec
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