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Piszą "Technikę teatru lalek” z myślą, że adresatem
Jej bądą przede wszystkim instruktorzy amatorskich

i szkolnych teatrów lalek. Mam nadzieję, że zapobiegnie
to ucieczce zespołów lalkowych od teatru lalek do teatru
"żywego planu". Zdarza się to niestety coraz częściej

i powoduje ubożenie teatru wogóle, a teatru lalek
w szczególności.
Opracowując "Technikę teatru lalek” (już dziewiąty zeszyt)

sięgnąłem do konspśktów moich wykładów na dwuletnich stacion,
pomaturalnych kursach dla instruktorów teatrów lalek

w latach 1980 - 1992 w Uniwersytecie Ludowym w Błotnicy Strz.
Konspekty te opierałem na już istniejącej literaturze,

a także na własnych doświadczeniach.

Chciałbym, by teatr lalek był teatrem LALEK.

STEFAN GIEŁDON

LALKI ŻYWORĘKIE
TECHNIKA TEATRU LALEK
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„Jestem prawa ręka: we mnie jest moc i siła
Protekcję podpiszę, a potem to już lżej." —
„Pięknie! — lewa ręka z obrazą dorzuciła. —
Lecz cóż byś ty robiła bez pomocy mej?" —
,/Jestem bardziej widoczna. Ja głosuję — za!
Ściskam ręce wielmożom!” — prawa powiedziała.
„Nie bardzo to miłe być widoczną tak!"
Rzekła lewa ręka i figę pokazała.
(S.Michałków. tłum. T.Nowak)

STEFAN GIEŁDON

LALKI ŻYWORĘKIE
Ciekawą odmianą lalki teatralnej są lalki żyworękie, gdzie jedna lub dwie ręce
animatora są rękami animowanej lalki, najczęściej w rękawiczkach (patrz fot,str.tytułowa)

Głowa lalki żyworękiej i często jej korpus są sztuczne, co obrazują rysunki 4 i 5.

Daje to ciekawe efekty wynikające z kontrastu zróżnicowanych ruchów ludzkich rąk
z fakturą nieruchomej twarzy lalki.
Istnieją jeszcze inne rodzaje lalki żyworękiej
gdzie cała lalka jest stworzona z rąk animatorów.

Tego rodzaju lalki pokazał Teatr".%"z Zusna
w przedstawieniu "Gianni,

Jan,

Johan,

John..."

w reżyserii Krzysztofa Rau 'a (patrz fot.

1).

Również w teatrze masek animatorzy użyczają
maskom własnych rąk. TB rodzaje teatru opiszę

w następnych zeszytach.
Lalka żyworęka potrafi

wykonać "własnymi'1

rękami wszystko to co umie zrobić prowadzący

Rys . 1. Układ rąk stworzył lalkę.

lalkę animator np. robić na drutach, pisać.
czy wykonywać inne skomplikowane czynności.

LALKI

ŻYWORĘKIE

PODZIELIŁEM

NA;

A. LALKI ŻYWORĘKIE - PODWÓJNE
poruszane przez
jednego animatora

A.1. Lalka na głowie
A.2. Lalka maskowa

B. JEDNORĘKIE
porusza
jeden animator

dwóch animatorów

A.3. Lalka na patyku
A.4. Lalka mimiczna - dwuręka
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A. LALKI ŻYWORĘKIE - PODWÓJNE

A.1. Lalka na głowie
Do zadań specjalnych, a nawet do realiza

cji całych przedstawień konstruuje się lalki
noszone na głowie. Przedstawienie w takiej

konwencji zostało zrealizowane w Państwowym
Teatrze Lalek "ARLEKIN" w Łodzi w latach
sześćdziesiątych XX wieku (Z.Nawrocka"Maski

mistrza Fantaski" w reżyserii H. Ryla).
W konstrukcji lalki na głowie przewidzia

no,

że obie ręce animatora -często w rękawi

czkach - są rękami lalki. Aby u takiej lalki
był widoczny jej tułów, głowa animatora -

a nawet jego tułów - musi się znajdować

powyżej krawędzi parawanu. Najczęściej para
wan o wysokości około lOOcm. do 150cm. kryje

grającego lalką na głowie. Na poziomie oczu
animatora w kostium lalki wszywa się kawałek

gazy, albo tiulu,

żeby grający mógł patrzeć,

oddychać i swobodnie poruszać się.Żeby głowa

lalki mocno trzymała się na głowie porusza
jącego należy wykonać specjalny czepek

warstw papier - mache.
"Technika teatru lalek"

z

Rys.2. Ręce animatora grają jako
ręce lalki.

( Sposób produkcji z papier - mache' opisałem w zeszycie pierwszym

strony 6-8, oraz "j "Poradniku lalkarza" - część pierwsza str.9)
Wykonany czepek musi mocno przylegać do głowy
grającego, dlatego też stosuje się wiązania

pod brodę animatora. Rys.2. pokazuje sposób

noszenia lalki na głowie.
W "Zagadnieniach metodycznych teatru lalek"

strona 142 Henryk Ryl opisuje dużą lalkę

żyworęką - podwójną. "Tułów lalki żyworękiej
w zasadzie tworzy sam aktor (patrz Rys.5.),
co wymaga szaty maskującej, krojem przypomi

nającej kostium pacynki, ale znacznie większej
Musi to być szeroka koszulowa szata z niżej

osadzonymi, oraz nieco skróconymi rękawami,
Rys.2a. Czasem potrzebna jest pomoc
~
' w osadzaniu lalki na głowie.

aby ręka nie mogła

wyprostować się w pełni, gdyż

wtedy proporcje lalki byłyby niekorzystne. Tak
skrócone ramie operuje bliżej tułowia i bardziej się

wiąże ze sztuczną głową. Posiada ona wewnątrz czepek
na głowę aktora i otwór zamaskowany gazą lekarską

lub gazą młyńską, przez który aktor może patrzeć
i mówić swobodnie."

Lalki takie można było oglądać na XXXIV Ogólnopol
skich Puławskich Spotkaniach Lalkarzy, w sztuce

□.Bielunasa "Olbrzymy" w wykonaniu Teatru imienia

H.Ch.Andersena

z Lublina.

A.Fiedotow w "Anatomii lalki - aktora" opisuje

Rys *?« Tułów lalki żyworękiej podwójnej

sposób wykonanialalki na głowie z zastosowaniem
długiego kołka. Chcąc przy zastosowaniu długiego

kołka zginać lalkę w pasie, trzeba w odpowiednim miejscu przeciąć kołek i połączyć

obie jego części twardą gumą lub silną spiralną sprężyną. Zgiąć taki kołek można

albo dłonią od wewnątrz, albo z zewnątrz nitką przytwierdzoną do podbródka lalki.
Bardzo ciekawie umocowano kołek na głowie animatora (patrz rys.4.). Wykonano go
w sposób następujący: uszyto czapkę zawiązaną pod brodą i ściśle przylegającą

do

głowy animatora. Do czapeczki przyszyto wałek z materiału, wypchany watą. Do wałka
przytwierdzono okrągłą deseczkę ze sklejki, a do deseczki przymocowano drewniany

krzyżak służący

jako podstawa

dla lalki.

Kołek przymocowany na głowie animatora zwalnia jego obie ręce i umożliwia

na swobodne poruszanie rękami lalki.

Na rysunkach 5 i 6 pokazano inne rozwiązania

techniczne lalki na głowie.

Rys. 4.

8ys.5.

mu

Rys.6.

4

A.2. Lalka maskowa

Do lalek żyworękich - podwójnych zaliczam także (nazwaną przeze mnie) lalkę maskową,

zasadniczo różniącą się od zamaskowanych postaci występujących w teatrze masek, tym
że tego typu lalka nie może wyjść poza parawan nie dekonspirując animatora. Omawiana

lalka nie jest też lalką na głowie,gdyż "twarz" lalki jest maską na twarzy grającego,
jako szczególny przykład lalki maskowej grającej na parawanie sceny lalkowej niech

będzie Kobold ze sztuki Jadwigi Żylińskiej "Legenda o Liczyrzepie", w scenografii
Adama Kiliana (patrz rys,7.). Kobold jest lalką żyworęką-podwójną. Za parawanem wysokości
około jednego metra kryje się animator z lalką maskową, której ręce sprawnie operują

rekwizytami, W nałożonej na twarz masce są otwory na oczy i usta. Otwory te pozwalają
grającemu dobrze widzieć i swobodnie oddychać.

Nogi Kobolda wyrzucone na zewnątrz parawanu dają efekt groteskowej proporcji karła.

gvsunek siódmy wyjaśnia

zasadę poruszania lalką maskową.

A.3. Lalka - dwuręka na patyku
W jednym z niemieckich teatrów lalek oglądałem pełną komizmu sztukę, w której
lalka się ... goli,

patrz rysunek 8.

Lalka prowadzona była przez dwóch animatorów,

z których jeden poruszał kukłą, a drugi rękami ( włożonymi od wewnętrznej strony
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kostiumu lalki) operował pędzlem i aparatem do golenia, w którym zamiast

kawałek gumy. Głowa lalki pomalowana farbą wodoodporną dobrze trzymała
grający rękami nanosił, a później zbierał

aparatem

żyletki był

pianę, którą

z twarzy lalki. Na koniec osuszał

"ogoloną" główkę ręcznikiem, który uprzednio zabezpieczał kostium lalki przed zabru
dzeniem pianą.
Lalką żyworęką-podwójną prowadzoną przez dwóch animatorów można operować na dwa

sposoby:

1). Główkę lalki na patyku prowadzi jeden z grających, a drugi gra własnymi

rękami, będącymi w tym wypadku rękami lalki - jak to pokazuje rys. 9.
2). Główką lalki na patyku grający animuje jedną ręką, a drugą użycza lalce.

Natomiast drugi animator daje tylko jedną rękę lalce,

patrz rys.10.

Na rys. 11 i12 pokazano zastosowania na scenie parawanowej lalki na patyku żyworękiej
podwójnej.

Rys.11, Lalka przedstawiająca
Franciszka Suppe zgg dyrygującego

własną orkiestrą.

Rys.12. Lalka z programu S.Obrazcowa
"Romans cygański"
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A.4. Lalka mimiczna - dwuręka
Odmianą lalki żyworękiej-podwójnej jest lalka mimiczna prowadzona przez dwóch
animatorów,

gdzie jeden z grających uruchamia grymasy twarzy (albo zwierzęcego pyska)

i porusza ręką (łapą), a drugi gra ręką (łapą) lalki, patrz rys.13.

Rys o 13« Lalka mimiczna żyworęka—podwójna z programu
Sergiusza Obrazcowa "Spotkanie przyjacół"

A.5. Lalka duża - estradowa
Na lalkowych imprezach estradowych, a także podczas występów iluzjonistów można

spotkać duże lalki żyworękie prowadzone przez dwóch lalkarzy. Jedną ręką trzymają
dużą maskę, a druga ręka jest ręką lalki ubranej w obszerną pelerynę, patrz rys. 14.
Tego typu lalki występują na tle czarnych kotar. Animatorzy ubrani na czarno, a ich

twarze są zasłonięte czarnym tiulem.
Rysunek

14a przedstawia nieco inną odmianę dużej żyworękiej lalki estradowej, gdzie

animatorzy dodatkowo poruszają "ustami" i nogami lalki, a ręce wkładają do dużych

rękawic. Na rysunkach 14 i 14a pokazano rozwiązania techniczne i sposoby

animacji

B. LALKI ŻYWORĘKIE - JEDNORĘKIE
B.1. Kukiełka żyworęka
Kukiełką jednoręką nazywam lalkę, której grający
jedną ręką trzyma patyk z osadzoną na nim główką

lalki, a drugą rękę wkłada do luźnego rękawa, albo
w otwór w kostiumie lalki, ukazując własną dłoń.

Tego typu lalka w czasie gry bardzo często jest
ustawiona bokiem, żeby ukryć brak drugiej ręki,

chyba że posiada sztuczną rękę- patrz rys. 15 i 17.
W swojej praktyce lalkarskiej realizowałem

sztukę B.Szarka "Bolero" z muzyką Ravela, kukiełkami
Rys.15.

jednorękimi. Grający jedną ręką trzymali kukiełki

bez kostiumu (czyli główka na patyku), a drugą ręką
(w białych rękawiczkach) operowali rekwizytami, albo

używali jej do gestykulacji, patrz rys.

16.

W Amatorskim Teatrze Lalek i Cieni "Baśniowy^wiat"
w Nowem n.Wisłą zrealizowałem bajkę J.I.Sztaudyngera

"□ królewnie i zbóju" kukiełkami jednorękimi, których
ilustrację przedstawią rys 17.

Rys.16. Lalki z sztuki
B. Szarka "Bolero" Teatr
Lalek i Cieni "DIORAMA"
w Strzelcach Opolskich,
reż. S.Giełdon

Rys.17. Lalki żyworękie z bajki □.I.Sztaudyngera
"0 królewnie i zbóju"
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B.2. Lalka mimiczna-Jednoręka
W animacji lalki jednorękiej-mimicznej grający jedną ręką uruchamia mimikę

twarzy, a druga ręka animatora jest ręką lalki,

patrz rys.18. Szerzej o lalkach

mimicznych pisałem w zeszycie 8"Techniki teatru lalek" pt. LALKI

MIMICZNE.

Rys. 18. Lalka mimiczna-żyworęka tu etiudzie S.Obrazcowa pt."Pijak"

B.3. Aktor z lalką
Aktor z lalką na ręce gra dla publiczności

specjalnie przygotowany program. Tego rodzaju
programy można często oglądać w programach
telewizyjnych, szczególnie telewizji zachodniej

Są to przeważnie krótkie numery włączone

do szerszego programu estradowego i należą

do odrębnego gatunku sztuki lalkarskiej.

Rys.19. Aktor ż lalką.

Po lalki żyworękie dość często sięgają nie tylko zespoły profesjonalne, ale i zespoły

amatorskie. W czasie XXXIV Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy w 2002 roku
na 13 prezentowanych przedstawień, aż pięć posłużyło się lalkami żyworękimi. Były to
teatry: "Pod psem" z Białej Pódl.,"Wagabunda" z Białegostoku, Świerszcz" z Szydłowca,

"świetliczaki" z Warszawy i Teatr im.H.Ch. Andersena z Lublina, który jako jedyny lalkarr
na głowie zaprezentował wysoki kunszt gry, tego rodzaju lalką.

MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK

C

-c.d.

Czapliński Tadeusz - w okresie międzywojennym pracował w pomorskim teatrze
lalek „Bumcyk” i w poznańskim teatrze „Błękitny Pajac”. Wchodził w skład spółdzielni
„Wielkopolskiej Rodziny Marionetkarzy”, stanowiąc jej trzon wspólnie z Sójką i
Krauzem, po odzyskaniu niepodległości był długoletnim dyrektorem i reżyserem
Objazdowego Teatru Lalek „Tęcza” w Słupsku.

Czar - nazwa teatru

lalek działającego w Katowicach w 1950 r.

Czancze - patrz Tchantchese
Czarny teatr -

termin określający w teatrze lalek technikę świetlną, która
umożliwia eksponowanie lalek lub przedmiotów odgrywających jakąś rolę w
widowisku przy jednoczesnym ukryciu animatora. Przy tym aktor - animator nie musi
ukrywać się za parawanem, ale staje się „niewidzialny", gdyż umieszcza się go poza
ścianą światła i ubiera w czarny kostium i gra się na tle czarnych kotar. Technika
czarnego teatru w Polsce została przyjęta od lalkarzy czechosłowackich.

„Czarodziej” -

nazwa teatru lalek działającego w latach 1951 - 1952 przy
Powiatowym Domu Kultury w Jaśle.

Czartoryski

Teodor - biskup poznański w 1739 zabronił wystawiania w
kościołach ruchomych szopek : „gdyż takowe prezentacyje coraz bardziej wzmagając
się doszły do ostatniego nieprzyzwoitości stopnia”. Szopka usunięta z kościoła
przeszła w ręce żaków i młodzieży. Szopka stała się teatrem wędrownym ludu
polskiego, co dało początek świeckiemu teatrowi lalek.

Czempuryt -

nazwa prętu (drewnianego kija lub drutu), który w lalce teatralnej
typu jawajskiego spełnia rolę dźwigni umożliwiającej poruszanie ręką lalki.
Czempuryty mogą być widoczne dla widza, lub też maskowane, ukryte w kostiumie
lalki.

Czerwiński

Mieczysław - pierwszy kierownik artystyczny teatru „Czerwony
Kapturek” w Olsztynie.

„Czerwony Kapturek” -

dawna nazwa teatru lalek w Olsztynie, który
powstał z inicjatywy M. Czerwińskiego w 1953 r. Zespół aktorski tworzyli początkowo
niemal wyłącznie amatorzy. W 1958 r. kierownictwo artystyczne obejmuje Maria
Ławińska, a rok później Melania Karwatowa. 1 marca 1962 r. Teatr zostaje
upaństwowiony i otrzymuje odpowiednie warunki pracy na przystosowanej do jego
potrzeb scenie. Większość widowisk wystawia „Czerwony Kapturek” we wsiach i
miastach wojewódzkich.

Czysta zmiana -

zmiana dekoracji, którą dokonuje się na oczach widzów
szybko i sprawnie pod względem technicznym i w sposób teatralny. Czasami „czyste
zmiany” przeprowadza się po ciemku.

cyklorama -

horyzont półokrągły, biegnący dookoła sceny,, zamykając ją z
boków i od tyłu. Specjalna aparatura rozciąga taki horyzont na całą scenę, lub zwija
go na bębnie z boku sceny. Cyklorama może być również murowana, stała lub
ruchoma.

D
Daitelin

Franęois - lalkarz francuski działający w XVII w. Daitelin występował na
jarmarku w Saint - Germain, na co uzyskał licencję w 1657 r. On również dostąpił
zaszczytu przed „Dziećmi Francji”. W wydatkach królewskich z roku 1669 (folio 47)
odnotowano : Franęois Daitelin manipulatorowi lalek, jako zapłata za 56 dni, które
spędził w Saint - Germain en Laye dla zabawiania jaśnie wielmożnego następcy
tronu.

Dast (kurczak) - dawny pacynkowy teatr lalek w Uzbekistanie. Bohaterami tego
teatru byli Pawian Kaczel i jego żona Aimczachan. Teatr ten miał parawan
umieszczony na ramionach wędrownego lalkarza, podobnie jak stary teatr
Pietruszka.

debiut - pierwszy występ publiczny.
Degabriel - antreprener włoskiego teatru

lalek. Grał w Warszawie w latach 1795
- 1797. Pożar pałacu Radziwiłłowskiego, w którym występowała jego trupa,
zniszczenie lalek i dekoracji uniemożliwiły mu dalszą działalność.

de Griese

Jean - malarz flamandzki, który w 1344 r. sporządził miniatury
zdobiące rękopis: „Le romans du bon roi Aleksandrę”. Między innymi jest tam
miniatura przedstawiająca średniowieczny teatr lalek ze sceną parawanową i lalkami.

ROZMOWA ZE STEFANEM GIELDONEM

Miłośnik lalkarst wa
Na początku grudnia ubiegłego roku Teatr
, Lalek i Cieni „Baśniowy Świat"- dzialają.■ w Centrum Kultury ZAMEK w Nowem
bchodzjl dziesięciolecie działalności. Mi
kuła jubileuszowa atmosfera i jego twórca

wraz ze swymi pupilkami przygotowuje na. ”ępne spektakle.

,

Z twórcą Teatru Lalek i Cieni „Baś
niowy Świat” Stefanem Gieldonem roz

mawia Zenon Gurbada.
Zenon Gurbada: Jak by Pan opisał
ocząt ki działalności teatru?
Stefan Giełdon: - Jestem emeryto
wanym nauczycielem, w młodości
ukończyłem zaocznie pięcioletnie Stuum Lalkarskie w Warszawie i pracuc wśród dzieci oraz z młodzieżą zaj
mowałem się amatorskim teatrem lal-

L

kowym. Z żoną pochodzimy z okolic
Starogardu Gdańskiego i będąc na emeturze postanowiliśmy powrócić w ro. :inne, tak miłe nam, koci ewskie stro
jny. Szczęśliwe okoliczności sprawiły,
.że w 1991 roku zamieszkaliśmy w NoL:m, a już w następnych miesiącach,
inicjatywy dyrektora - Andrzeja Ga., organizowałem teatr. Wydzielone
zostały potrzebne pomieszczenia oraz
'garnęła się do lalkowego aktorstwa

Stefan Giełdon podczas uroczystości
dziesięciolecia teatru
chętna dziatwa szkolna. Dzień 2 grud
nia 1992 roku zapisał się inauguracją

działalności.
• ,
Czas szybko biegnie. Czym był dla
Pana miniony okres?.
- W tych dziesięciu latach w pracach
„Baśniowego Świata” uczestniczyło,

tworząc przedstawienia lalkowe oraz
w technice cieni i luminescencyjnej,
około 80 jego członków. Obecnie licz
ba młodych amatorów oscyluje około

dwudziestki. Przygotowaliśmy razem
..Pańska działalność dobrze służy t
25 premier i daliśmy ponad 260 przed-, './społeczeństwu, a odnoszone sukcesy
stawień dla blisko 26 tysięcy widzów.' -/rozsławiają Nowe. Wiem, że ma Pan
Byliśmy oglądani na miejscu i w wie!,
jeszcze wakacyjne hobby.
miejscowościach województwa oraz po
- Latem teatr ma przerwę, dzieci uda
za jego granicami. Kilka spektakli emi
ją się na wakacje, a ja w tym czasie sta
towała telewizja.
ję się wodniakiem. Posiadam mały
A jak przebiegało przygotowywa
jacht „Wodnik”, którym wraz ze szwa
nie aktorskie młodych artystów?
grem żeglujemy po wodach śródlądo
- Zawsze zgłaszający się kandydaci
wych. Uczestniczymy we flisach orga
poznają teorię i praktykę powstawania'
nizowanych przez Ligę Morską
lalki. Wszystkie są wykonywane samo
i Rzeczną. Z racji wieku i naszej „łu
dzielnie, lecz przy mojej pomocy, a do
pinki" często stąjemy się obiektem za
piero próby sceniczne przyczyniają się
interesowania dziennikarzy. Muszę
do osiągnięcia ptłr.e; d konałości sztu
przyznać, że obcowanie z przyrodą
ki aktorskiej. Miedzi z czasem stają się
i poznawanie ciekawych zakątków ojpasjonatami lalkarstwa i cieszy ich to ’ czyzny sprawia mi wiele przyjemno
oryginalne i niespotykane hobby. Prze
ści, daje pełnię odprężenia, wzmacnia
de wszystkim uczą się. zrozumienia,
fizycznie i mobilizuje do dalszej dzia
sztuki i działając zespołowo uczestni-1
łalności.

czą w swoistym misterium przedstawie
nia lalkowego.
Młodzi aktorzy pod Pana kierun
kiem odnoszą znaczące sukcesy.
Czym mogą się pochwalić?
- Uczestniczymy corocznie w wojewódzkich konfrontacjach teatrów lalkowych i tam, jak dotąd, zawsze uzyskiwaliśmy nominacje na ogólnopolskie

.
■
I
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spotkania w Puławach. Wystawiane
sztuki zyskiwały uznanie widowni i ju
ry, odtwórcy niektórych ról, za ich
szczególną interpretację, uzyskiwali '
wyróżnienia i nagrody.
Pańska działalność ma jeszcze szer
sze znaczenie. Zajmuje się Pan popu
laryzacją lalkarstwa i przyczynia do
jego rozwoju.
-Wynika to z mojej pasji i jestem za
dowolony, że mogę w tej dziedzinie
działać. Tu w Nowem zorganizowaliś
my dziesięć biesiad przeznaczonych dla
instruktorów i sympatyków lalkarstwa
w naszym województwie. Każdorazo
wo dobrany temat wiodący byl dogłęb
nie przeanalizowany i szeroko dysku
towany przez uczestników. Dlatego ich
merytoryczny charakter przyczyni) się
do wzrostu zainteresowania lalkarstwem. szczególnie w szkołach. Cieszy
mnie, że Wojewódzki Ośrodek Kultu
ry w Bydgoszczy powoła! klub instruk
torski lalkarstwa. Włączyłem się w tę
działalność i powierzono mi funkcję
prezesa. Dzięki temu mam możliwość
publikowania fachowych artykułów dla
instruktorów i szerszego grona czytel
ników w wydawanym periodyku .Mi
łośnik Teatru Lalek”. Sądzę, że zawar
te w nim praktyczne porady dobrze słu
żą rozwojowi lalkarstwa, a mogą rów
nież pełnić rolę podręcznika dla prak
tyków.

Dziękuję za rozmowę.
Trzeba w to uwierzyć, ale w takim
sposobie życia tkwi tajemnica ogrom
nej żywotności Pana Stefana (zbliżają
cego się do osiemdziesiątki), jego
sprawności fizycznej, intelektualnej
i duchowej. Uczestnicy jubileuszu dzie
sięciolecia teatru docenili zasługi Pana
Stefana. Od grona przyjaciół, wycho
wanków i władz samorządowych otrzy
mał wiele życzeń: zdrowia i osobiste
go zadowolenia, a także dalszych suk
cesów w lalkarstwie. Dołączam się do
nich również.
ZENON GURBADA
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Pamiątkowe zdjęcie młodych artystów ze swoim opiekunem - Stefanem Giełdonem (z prawej)

DZIESIĘCIOLECIE TETRU LALEK I CIENI

Baśniowy świat
IV Nowem odbyło się jubileuszo
we spotkanie z okazji dziesięcio
lecia Teatru Lalek i Cieni „Baś
niowy Świat”.

funkcje, z instruktorską i reżyserską
włącznie.
W grudniu odbyło się jubileuszowe
spotkanie, które rozpoczęło się przed
stawieniami. Dzieci i młodzież skupio
na w amatorskiej działalności lalkarskiej przywitała uczestników uroczy
grudnia 1992 roku, przy poparciu
stości wystawieniem etiudy muzycznej
pt. „Zdarzenie" z zastosowaniem świat
władz samorządowych, w Cen
trum Kultury Zamek w Nowem
ła lampy luminescencyjnej (zimne świe
zainaugurował 'swą działalność Teatr
cenie) oraz fragmentu bajki Jerzego RoLalek i Cieni „Baśniowy Świat". Teatr
chowiaka ..Perlą”, której premiera prze
widziana jest w marcu 2003 roku.
powstał z inicjatywy Stefana Giełdona
- emerytowanego nauczyciela, rodowi
Na głównej sali widowiskowej histo
tego kociewiaka ze Starogardu Gdań
rię zespołu przedstawił dyrektor - An
skiego, zamieszkałego cd 1991 roku
drzej Gapa. Podkreślił ofiarność Stefa
w Nowem. W Centrum Kultury Zamek
na Giełdona i zaangażowanie około 80
młodych lalkarzy, którzy przewinęli się
teatr dysponuje salką widowiskową ze
w dziesięcioletniej działalności zespo
stałą sceną oraz pracownią i magazy
łu, uwieńczonej wieloma sukcesami,
nem lalkarsko-dekoratorskim. Od tego
również w skali ogólnokrajowej. W tym
czasu Stefan Giełdon gospodaruje tam
czasie teatr przygotował 25 premier
już 10 lat, pełniąc wszystkie niezbędne
w technice lalkowej, cieniowej i lumi
nescencyjnej. Dano 260 występów oglą
danych przez ponad 26 tysięcy widzów
Stefan Giełdon - twórca dzia
w naszym województwie i pomorskim,
a nawet lubelskim i opolskim. Na ekra
łającego w Nowem Teatru La
nach telewizorów, w programach TVP
lek i Cieni „Baśniowy Świat”
1. TV .Polonia" i regionalnych można
było oglądać przedstawienia: „Czerwo
Jestem emerytowanym nauczy
ny Kapturek”, „O krasnoludkach i nies
cielem, w młodości ukończyłem za
podziewanym gościu",-„Księżniczka na
ocznie pięcioletnie Studium Lalkarskie w Warszawie i pracując wśród
ziarnku grochu".,.Dziad i baba". „Ba
ba Jaga u krasnoludków". „Skoczka dzieci oraz z młodzieżą zajmowa
łem się amatorskim teatrem lalko
Toczka" oraz bajkę kociewską „O ko
wym. Szczęśliwe okoliczności spra
zie rogaty”.Nowski „Baśniowy Świat" uczestni
wiły, że w 1991 roku zamieszkaliś

2

my w Nowem, a już w następnych
miesiącach, z inicjatywy dyrektora
Centrum Kultury Zamek, organizo
wałem teatr. Dzień 2 grudnia 1992
roku zapisał się inauguracjądziałalności."
Za tydzień opublikujemy rozmo
wę z panem Stefanem, podsumowu
jącą jego dziesięcioletnią działal
ność.

czył we wszystkich organizowanych do
tej pory wojewódzkich konfrontacjach
lalkarskich, gdzie uzyskiwał nominacje
na doroczne Ogólnopolskie Spotkania
Teatrów Lalek w Puławach. Niektórzy
aktorzy zostali uhonorowani wyróżnie
niami: Anna Kajnowska za odtworze
nie roli wilka w „Czerwonym Kaptur

ku”, Małgorzata Warzecha za rolę ty-‘

tulową w „Skoczku-Toczku”, Damian
Skrobański i Katarzyna Otłewska za
„Dziada i babę", Paulina Pamuła za ro
lę Hani w .lisku Chytrusku", Dorota
Kortas za rolę błazna w „Księżniczce
na ziarnku grochu" oraz Angelika Ka
czor również za rolę wilka w „Czerwo
nym Kapturku".
Do sukcesów „Baśniowego Świata"

przyczynili się jego długoletni członko
wie. Damian Skrobański, choć już stu
dent. świętował dziesięciolecie działal
ności. Siedem lat świętowały: Dorota
Kortas,
Małgorzata
Warzocha
i Agnieszka Waśniewska, a Piotr Marszałł sześć. Pięcioletni staż mają: An
na Kajnowska, Agnieszka Sołecka, Syl
wia Toszek, Agnieszka Sukniak. Mał
gorzata Wozińska. Justyna Sołecka i Ar
kadiusz Dunajski. W składzie obecne
go zespołu przynajmniej od dwóch lat
działają ponadto: Paulina Dobrowolska,
Paulina Kitowska. Łukasz Literski,
Przemysław Jenda, Martyna Dembek,
Agnieszka Jachowska. Angelika Ka
czor. Martyna Kuziemska, Adrian Ziół
kowski. Anna Żurawska i Justyna Orze

chowska.
Było wiele^gratulacji i życzeń od
władz samorządowych i samych człon
ków dla Stefana Giełdona, dla współ
twórców- założycieli oraz rodziców tych
dzieci. W każdym podziękowaniu kie
rownictwo CK ZAMEK dziękowało za
twórcze uczestnictwo i dotychczasowe
osiągnięcia oraz składało życzenia ra
dości i satysfakcji z dalszej pracy arty
stycznej.
W końcowej części uroczystości przy
kawie, herbacie i ciastkach oglądano
sporządzony przez Stefana Giełdona go
dzinny fragment kroniki zespołu, wy
brany z przeszło piętnastogodzinnych

nagrań.
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I OGÓLNOPOLSKI •
FESTIWAL teatm*

Przed Liceum Ogólnokształcącym w Puławach.

Plan orientacyjny dla uczestników
I Festiwalu Teatrów Lalkowych.

Inicjator Puławskich Spotkań Lalkarzy Zbign.Kędziersk
w rozmowie z Cerzym Dargielem.

UCZESTNICZYŁEM W ŚWIĘTACH LALKARZY-AMATDRŚW W PUŁAWACH
Dawno, ponad 40 lat temu w dniach 27.06. - 3.07.1962roku w Puławach zdarzył się
I Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Teatrów Lalkowych. Tak nazywały się pierwsze
spotkania lalkarzy- amatorów, w których uczestniczyłem z młodzieżowym zespołem

lalkowym Powiatowego Domu Kultury w Nowym Dworze Gdańskim. Nie było jeszcze Domu
Chemika, a zespoły i wszyscy inni uczestnicy Spotkań mieszkali w domkach campingowych
i namiotach w lesie, gdzie później

pobudowały się puławskie Azoty.

Przedstawienia zespołów lalkowych prezentowano wówczas w auli Liceum Ogólno
kształcącego w Puławach. Każdy zespół pokazywał siebie i śledził co dzieje się

w innych zespołach,, Ze względu na festiwalowy charakter pierwszego spotkania, dość

mocno odczuwaliśmy atmosferę rywalizacji.
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Rok 1962 był rokiem kongresu UNIMA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy),

który odbywał się tu Warszawie. Uczestnicy tego Kongresu przyjechali do Puław.
Wtedy spotkaliśmy się ze światową "arystokracją" lalkarzy. Korzystaliśmy z najle
pszych źródeł wiedzy lalkarskiej.
Kiedyś Spotkania trwały
cały tydzień. Mieliśmy

więc dużo czasu na wza

jemne kontakty, wymianą
doświadczeń, integracyjne

wycieczki statkiem do
Kazimierza (patrz zdjęcie)

a także było więcej czasu
na warsztaty lalkarskie.

W mojej ponad 50-letniej przygodzie z lalką teatralną uczestniczyłem w wielu

przeglądach, konfrontacjach i spotka ■niach amatorskich zespołów lalkowych.
Cieszę się, że miałem szczęście uczestniczyć w latach 1962 - 2002 w prawie

wszystkich Puławskich Spotkaniach LailkarzyJ najpierw z zespołem lalkowym z Nowego
Dworu Gdańskiego, później

z zespołem "Diorama" ze Strzelc Opolskich, a od 1993 roku

z Teatrem Lalek i Cieni "Baśniowy sfwiat" z Nowego nad Wisłą.
W Puławskich Spotkaniach Lalkarzy uczestniczyłem z zespołem lalkowym nie po to,

by pochwalić się przedstawieniem, ale żeby potwierdzić nasze - "Naszego Teatrzyku",

"Dioramy", "Baśniowego świata" - istnienie.

Omówienie przedstawień w czasie
IV Puławskich Spotkań Lalkarzy

(/5'.
Cennych rad udziela Stanisław
Iłowskl, Qs~.CZ

Podczas dorocznych imorez lalkarskich
w Puławach spotykałem się z miłośni

kami teatru lalek, korzystałem z
doświadczeń wybitnych lalkarzy,
a także przeglądałem się w lustrze

ocen Rady konsultantów i Rady arty

stycznej Spotkań Puławskich.
już dawno nazwałem Spotkania w Puławach UNIWERSYTETEM

lalkarzy-amatorów. Miały

one ogromny wpływ i na moje przemyślenia o teatrze lalek, o zespołach lalkowych

i o spotkaniach lalkarzy.
Spotkania puławskie uczyły i uczą różnych form teatru, metod pracy instruktorskiej

i poglądów na teatr lalek. Ja pozostałem przy klasycznym teatrze lalek; jeśli teatr
lalkowy, to tylko lalkowy ( z różnorodnością rodzajów lalki teatralnej), bez żywego

planu, z animatorami lalek za parawanem.
Prezentowane w Puławach przedstawienia pokazują, jak niecierpliwy jest współ

czesny amatorski teatr lalek. Chce on za wszelką cenę zaskakiwać, ekscytować

i prowokować. Dobrze, że każdy amatorski teatr lalek jest inny, a niektóre z nich
są poszukujące i eksperymentujące. Mnie jednak chodzi o zachowanie czystości
i ostrości gatunku, jakim jest teatr lalek. Może to teraz nie modne, ale domagam się

lalek w teatrze lalek.

W Puławach gościli
instruktorzy kursów

lalkarskich.
Na zdjęciu:
słuchacze kursu
organizowanego przez
Uniwersytet Ludowy
w Błotnicy Strzeleck

Dobrze, że organizatorzy Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy zapraszają do Puław prawie

wszystkich zainteresowanych teatrem lalek instruktorów w charakterze obserwatorów, co

na pewno nie pozostanie bez wpływu na rozwój amatorskich zespołów lalkowych w Polsce.
Amatorski teatr lalek będzie taki, jacy są tworzący go instruktorzy i skupieni

w zespołach amatorzy. Często jest to ich teatr najpierwszy, w którym efekt artysty

czny nie zawsze potwierdza słuszność podjętych działań. Nawet w takim wypadku trudno

nie docenić takich elementów, jak kulturalne spędzenie wolnego czasu, zapewnienie
rozrywki sobie i innym, ogólny rozwój itp. zespoły te są potrzebne i stanowią
o obecności ruchu lalkarskiego w życiu kulturalnym swego środowiska.
Wiele zespołów lalkowych nie ma możliwości zaprezentowania się na ogólnopolskiej

scenie lalkowej. Raz jeszcze podkreślam, dobrze, że w Spotkaniach uczestniczą ich
instruktorzy, dobrze, że TVP relacjonowała zdarzenia z Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy
Wszystko to znajduje odzew w zainteresowanych zespołach lalkowych. W zespołach tych

nie zawsze chodzi o sam efekt występu

na Spotkaniach w Puławach, ważny jest cały

proces dochodzenia do występu, a proces ten korygowany jest informacjami z Puław.

Cieszy mnie fakt zaistnienia każdego takiego amatorskiego teatru lalek.
Dobrze się stało, że Puławskie Spotkania Lalkarzy nigdy nie przekształciły się
w konkurs. Nie było też nigdy Dury konkursowego, jedynie Komisja Konsultantów

Spotkań prowadziła z ich uczestnikami instruktażowe rozmowy. Komisja ta zawsze była

pozytywnie nastawiona do zespołów i prezentowanych przez nie spektakli, szukając
w nich tego co dobre i to właśnie podkreślała. Członkowie Komisji konsultantów

omawiali m.in. sposoby animacji i percepcji lalki teatralnej, reżyserii i techniki
teatru lalek. Mobilizowała w ten sposób zespoły i- instruktorów do pracy nad realizo
wanymi przedstawieniami.

Cieszę się, że atmosfera gościnności i wręcz rodzinnego ciepła, która stała się
już tradycją puławskich spotkań, kontynuowana jest pieczołowicie do dnia dzisiejsze

go przez ich organizatorów i gospodarzy. Oest to dobry prognostyk do przypuszczeń,

że każde następne Ogólnopolskie Puławskie Spotkanie Lalkarzy stanie się świętem

teatralnym, w czasie którego lalkarze-amatorzy dadzą z siebie to co mają najlepszego:
własny TRUD LALKARSKIEGO TWORZENIA.

~

(-) Stefan Giełdon
Nowe n.Wisłą, w kwietniu 2003 roku.

Lal karze w Nowem
Biuletyn Informacji Kulturalnej WOAK
Toruń; styczeń - luty 2003

W listopadzie minionego roku lalkarze amatorzy z naszego
regionu po raz dziesiąty biesiadowali w gościnnym Centrum Kultury
zamek w Nowem. Gospodarzem i bezpośrednim organizatorem
corocznych Biesiad Lalkarskich jest znakomity twórca teatru lalek Stefan
Giełdom Na tegoroczne spotkanie zaprosił pięć zespołów oraz
instruktorów lalkarzy z ośrodków kultury i szkół.
Po raz ósmy na Biesiadzie zaprezentował się teatr Lalek i
Cieni Imagilandia ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu. Zespół pokazał
„Burzliwe dzieje pirata Rabarbara" w reżyserii Teresy Lassoty.
Wyjątkowy kształt tego widowiska w technice chińskich cieni
współtworzą pomysłowa plastyka, dowcipna narracja i kunsztowna
animacja lalek. Wielokrotnie nagradzane przedstawienie zaleca się
urokiem, którego źródłem jest przedziwna magia teatru.
Teatr Cieni Kacper z toruńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Kopernik pokazał dwie etiudy w technice cieni hiszpańskich w reżyserii
Barbary Laseckiej. Młodzi aktorzy za ekranem ilustrowali popularną
piosenkę o dwóch małych pieskach, które chciały przejść przez rzeczkę i
opowieść Hansa Christiana Andersena „Dziewczynka z zapałkami”.
Teatr Gałganek z Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
zaprezentował kukiełkowe przedstawienie „O straszliwym smoku,
dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku” Marii
Kownackiej w reżyserii Danuty Karwasz.
Również kukiełkowe przedstawienie - „Tymoteusza wśród
ptaków” Jana Wilkowskiego - w reżyserii Julity Derżewskiej pokazał
Teatr Cuda i Dziwy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem.
Szkolny teatrzyk A kuku ze Świecia nad Wisłą w
dydaktycznej historyjce o higienie jamy ustnej w reżyserii Mirosławy
Marszałek połączył kukiełki z „żywym planem”.
Prezentacje zakończył roboczy pokaz fragmentów „Perły”
Jerzego Rochowiaka przygotowanej przez Stefana Giełdona z młodzieżą
w Teatrze Lalek i Cieni Baśniowy Świat w Centrum Kultury Zamek w
Nowem. Aczkolwiek to tylko próba (premiera jest planowana na marzec),
podziw wzbudzała animacyjna precyzja, szlachetna czystość teatru lalek
- tak zachwycające również w pierwszym widowisku ubiegłorocznej
Biesiady Lalkarskiej.
Dyrektor Centrum Kultury Zamek w Nowem Andrzej Gapa
wręczył statuetki Złotego Piotrusia: Dominice Wojtowicz, Renacie
Rybackiej, Teresie Lassocie, Grażynie Jankę i Julicie Derżewskiej.
Srebrną statuetkę otrzymał Damian Skrobański, który jako aktor lalkarz

przez dziesięć lat współtworzył Teatr Lalek i Cieni Baśniowy Świat,
otrzymując wiele nagród i wyróżnień; młody człowiek wciąż jest związany
z zespołem. Specjalne podziękowanie za udział w amatorskim ruchu
lalkarskim odebrał niżej podpisany.
Laudacje i upominki przyjął Stefan Giełdon z okazji jubileuszu
dziesięciolecia Teatru, który utworzył w Nowem w grudniu 1992 roku. Od
marca 1993 roku Baśniowy Świat przygotował w różnych technikach
lalkowych dwadzieścia pięć spektakli. Teatr ma na zamku własną salę z
parawanem, pracownię lalkarską, w której młodzi animatorzy wespół z
mistrzem wykonują lalki i dekoracje. Ich scenograficzna i konstruktorska
inwencja ściśle łączy się z kreacją sceniczną - aktorską. Dzięki temu
pośród premier nie było nieudanej, a lista nagród, jakie zespół zdobył
jest bardzo długa. Oczywiście, Baśniowy Świat znakomicie rozwija się
dzięki artystycznemu i pedagogicznemu talentowi Stefana Giełdona. Był
on m. in. nauczycielem, instruktorem teatralnym, dyrektorem ośrodka
kultury, wykładowcą w Pomaturalnym Studium Teatralnym Uniwersytetu
Ludowego w Błotnicy Strzeleckiej. Jest niestrudzonym animatorem
amatorskiego ruchu lalkarskiego. To z jego inicjatywy został utworzony w
Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy Klub Instruktora Lalkarza
kierowany przez Renatę Rybacką. Stefan Giełdon jest aktorem,
reżyserem, scenografem, znawcą teatru lalek, autorytetem zarówno dla
adeptów sztuki lalkarskiej, jak i doświadczonych instruktorów teatrów
lalek. Jest miłośnikiem i żarliwym propagatorem tego teatru. Niezwykle
cenne są zeszyty „Poradnik lalkarza”, które od kilku lat opracowuje i jako
powielone maszynopisy publikuje w Nowem. Jako materiały
metodyczne, starannie redagowane przez Ewę Żukowską i Annę
Kistelską, opracowania te są wydawane w Wojewódzkim Domu Kultury
w Lublinie. Uczestnicy Biesiady otrzymali część drugą „Poradnika”
zawierającą prezentację trzech technik lalkowych: kukiełek, marionetek i
jawajek. Rysunki i przystępne opisy czynią „Poradnik” wydawnictwem
ogromnie użytecznym dla każdego, kto uprawia sztukę lalkarską bądź
chciałby się nią zająć. Lalkarze otrzymali w Nowem również kolejny
numer „Miłośnika Teatru Lalek”, który pod redakcją Renaty Rybackiej i
Stefana Giełdona ukazuje się w bydgoskim WOK-u. Zeszyt zawiera
prezentację marionetki i kolejną część słownika teatralnego autorstwa
Stefana Giełdona, informację o XXXIV Ogólnopolskich Spotkaniach
Lalkarzy w Puławach, przedruki tekstów prasowych o amatorskim teatrze
lalek oraz teksty dwóch sztuk: dokonanej przez Beatę Ziółkowską
scenicznej adaptacji bajki Jana Brzechwy „Szelmostwa lisa Witalisa" i
dokonanej przez Beatę Porazińską scenicznej adaptacji baśni ludowej
„Dwie siostry”.

W kolejnej części Biesiady niżej podpisany wygłosił wykład
na temat problematyki repertuaru teatru lalkowego w kontekście
literatury dla dzieci i młodzieży oraz tradycji polskiego teatru lalek.
W programie spotkania były jeszcze wideoreportaż Stefana
Giełdona o ubiegłorocznych Puławskich Spotkaniach . Lalkarzy oraz
rozmowy o tym, co nurtuje lalkarzy amatorów. Niestety, ze względu na
dość późną porę większość uczestników Biesiady musiała wyjechać z
Nowego. A szkoda, bo zaiteresowanie teatrem lalek jest w naszym
regionie coraz większe... na potrzebę częstszych lalkarskich spotkań,
które miałyby charakter warsztatowy, zwróciły uwagę Renata Rybacka i
Dominika Wojtowicz.
Renata Rybacka poinformowała, że tegoroczne Konfrontacje
Teatrów Lalek „Pacynka” odbędą się w Sępólnie Krajeńskim w dniach
22-23 marca.
Jerzy Rochowiak
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DZIESIĄTA BIESIADA LALKARSKA

Piotrusie już rozdane
Prawdziwie

szczerą

radością

i gwarem dziecięcej publiczności

tętniła iv sobotę sala widowisko
wa Centrum Kultury ZAMEK

iv Nowem. Obchodzono tradycyj

ną lliesiadę l.alkarską,

która

iv tym roku przybrała jubileuszo
wy wymiar - dziesiątej.

iesiada la siała się okazją do |xxlsumowania i zaprezentowania
osiągnięć oraz wyróżnienia ich
twórców.
Z rąk dyrektora Centrum - Andrzeja
(iapa oraz Stefana Gieldona - założy
ciela Teatru Lalek i Cieni „Baśniowy
Świat" i jego instruktora wręczono
przyznawane od trzech lat Statuetki
„Piotrusia”. Otrzymały je: Dominika
Wojtowicz i Renata Rybacka z Woje
wódzkiego Ośrodka Kulimy w Byd
goszczy oraz Teresa Lassota i Grażyna
Jankę / 'Torunia, a lakże Julita Dcrzewska - prowadząca teatrzyk „Cuda i dzi
wy” w SI’ im. Arkadego Fiedlera w No
wem.
Srebrną statuetkę otrzymał Damian
Skrobński - występujący dziesięć lal
w zorganizowanym przez p. Stefana te
atrzyku. Specjalnym podziękowaniem
wyróżniono Jerzego Roehowiaka z Wo
jewódzkiego Ośrodka Animacji Kultu
ry w Toruniu, za dorobek pisarski i upo
wszechnienie amatorskiego ruchu lalkarskiego.

B

Było wiele gratulacji; od przybyłych
gości, władz oraz sympatyków lalkarslw-a. Od władz samorządow-ych życze
nia i podziękowania składała wicebur
mistrz Urszula Kempińska - Czerwiń
ska. Przekazano też liczne dowody uz
nania Stefanowi Gieldonowi - organi
zatorowi biesiad i znanemu powszech
nie doświadczonemu |x.xlagogow'i dzia
łającemu na niwie tworzenia swoistego
klimatu i misterium przedstawień lal
kowych.
Szczególnie dla publiczności, głów
nym punktem biesiady były zaprezen
towane programy przybyłych zespołów.
Teatr „Imagilandia” z SP nr 8 w Toru
niu, w technice cieni chińskich wysta
wił „Burzliwe dzieje pirata Rabarbara”
autorstwa W. Witkowskiego w reżyse
rii Teresy Lassota. Działający przy
świetlicy osiedlowej Spółdzielni Miesz
kaniowej „Kopernik" w Toruniu teatr
„Kacper” w technice cieni hiszpańskiej
zaprezentował „Balladę o pieskach"
i „Dziewczynkę z zapałkami”-reżyse
rowane przez Barbarę Lasccką. W tech
nice kukiełek klasycznych bajkę Mai ii
Kownackiej „O straszliwym smoku,
dzielnym szewczyku, ślicznej królew
nie i królu Gwoździku” w reżyserii Da
nuty Karwasz wystawił teatr „Galganek” z Gminnego Ośrodka Kultury
w Osin. Działający w SP im. Arkadego
Fiedlera teatr „Cuda i dziwy” opowia
danie o losach kukułczego jajka J. Wilkowskiego - „Tymoteusz wśród pta
ków-” w- reżyserii Julity Derzewskiej.
Występy zakończył teatr „A -Kuku”
z SP nr X w- Świecili przedstawiając
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Fragment dziecięcej widowni

montaż sceniczno-lalkarski ukazujący
skutki zaniedbań higienicznych i po
trzeby mycia zębów p.l. „Biały ząbek
Baby Jagi” w reżyserii Mirosławy Mar
szałek.
Owacji było co niemiara, a wszystkim
zespołom zostały wręczone pamiątko
we podziękowania. W drugiej części
biesiady, gdy młodzi artyści bawili się
w kawiarni zamkowej i tańczyli w jej
podziemnej krypcie opiekunowie

uczestniczyli w warsztatach lalkarskich.
Na początek oglądano video-rcportaż
z XXXIV Ogólnopolskich Spotkań Lal
karzy „Puławy - 2002” oraz wysłucha
no prelekcji Jerzego Roehowiaka „O re
pertuarze teatrów lalkowych”. Następ
nie w ożywionej dyskusji poruszano za
gadnienia i problemy związane z pro
wadzeniem teatru lalkowego, a szcze
gólnie ambitnością repertuaru i tworze
niem zadowolenia dziecięcym aktorom

i publiczności. Oceniono i wytyczono
problematykę wiodącą dla spotkań lal
karskich oraz wydawnictw związanych
z tym ruchem amatorskim. Rozmowy
prowadzone w oparciu o własne do
świadczenia długoletnich działaczy
i entuzjastów rozwoju lalkarslwa zakoń
czyły pracowity dzień tej jubileuszowej
biesiady. Stanowiły one również pod
sumowanie dziesięciolecia działalności.
ZENON GURHADA

Z NOTATNIKA LALKARZA
-

-

-

Dnia 22 - 23 marca 2003 w Sępólnie Krajeńskim miały miejsce IX
Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów lalkowych „Pacynka”
W ramach obchodów Światowego Dnia Teatru Dzieci i Młodzieży
przygotowano dodatkowe spektakle dla dzieci ze środowisk wiejskich
połączone z zabawami parateatralnymi.
Na XXXVI Ogólnopolski Konkurs „Bliżej teatru” sekretariat konkursu
wytypował w kategorii „Instruktora Roku” p. Renatę Bloch instruktora teatru lalek z M-GOK w Więcborku
Prowadzono podstawowy kurs z technik lalkarskich dla kierowników
świetlic z powiatu sępoleńskiego.
X Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Lalek „Pacynka” odbędą się w
dniach 27 - 28 marca 2004 w Sępoleńskim Ośrodku Kultury początek prezentacji godz. 10.00

hr. H

1.06, £Qo*

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Dzisiaj w naszej gazetce
bardzo cenny
PROTOKÓŁ
sporządzony przez naszą wspaniałą
Radę Konsultantów

Niestety już musimy się z wami pożegnać,
bo właśnie mija ostatni dzień naszej
wspaniałej
imprezy.
Chciałyśmy
podziękować Radzie Konsultantów oraz
wszystkim uczestnikom tegorocznych
spotkań. A najbardziej naszej cudownej
pani Komisarz Ewie Żukowskiej, dzięki
której wszyscy mogliśmy tu przyjechać i
świetnie się bawić. Czy Puławskie
Spotkania Lalkarzy mogłyby się odbywać
bez niej??? Odpowiedź oczywiście brzmi

NIE!!!
Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia
za rok!!!!!!!!!!!
PA PA PA

HA! HA! HA!
KTO TU GHA?

Protokół Rady Konsultantów
XXXV Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy

Rada Konsultantów w składzie:
- Alina Stanowska - przewodnicząca
- Renata Siedlaczek
- Liliana Wuczkowska-Petri
- Leszek Mądzik
- Marek Kotkowski
- Grzegorz Kwieciński
- Krzysztof Rau
- Zbigniew Ryss
po obejrzeniu w dniach 29 - 30 maja 2003 r. 13 widowisk postanowiła
podziękować (w kolejności prezentacji):

Teatrowi „Zmyślony” z Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie
za pełną dynamiki realizację widowiska pt. „ Gwiazda Polarna”
z wykorzystaniem środków wyrazu właściwych teatrowi lalkowemu ;
Teatrowi „Drabina" z Gminno-Zakładowego Ośrodka Kultury w Piotrowicach
za poszukiwanie nowych rozwiązań w budowie lalki teatralnej;

Teatrowi „M.I.Ś. ” ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Lublinie

za rzetelną interpretację tekstu i piosenek w widowisku pt. „Straszne rzeczy”;
Teatrowi „ Wojtuś” z Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku
za twórczą interpretację baśni H. Ch. Andersena pt. „Imbryk" w technice
czarnego teatru;
Teatrowi „Puk” z Poleskiego Ośrodka Sztuki w Łodzi
za próbę tworzenia teatru plastycznego z użyciem pantomimy w widowisku
pt. „Jak sobie wymarzysz”;
Teatrowi „Tuptusie” ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Teatralnych
w Tarnowie
za kształtowanie wrażliwości poprzez tematykę podjętą w scenariuszu
widowiska pt. „Szczenięce radości i smutki”;

Teatrowi „Skrzat” z Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim
za realizację widowiska pt. „Przygoda Ani” w technice marionetki niciówej;
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Teatrowi Lalki i Przedmiotu „Maski” z Centrum Kultury w Połczynie Zdroju
za realizację klasycznej polskiej legendy pt. „ Warszawski Bazyliszek”;
Grupie Teatralnej Spod Znaku Króla Maciusia z Młodzieżowego Domu Kultury
im. Króla Maciusia I w Płocku
za potęgę wyobraźni, spontaniczność i brawurę zabawy teatralnej w budowaniu
znakomitego spektaklu o niepowtarzalnym klimacie pt „ Cyrk”;
Scenie Młodzieżowej Teatru Lalek i Cieni „Baśniowy Świat” z Centrum

Kultury w Nowem n/Wisłą
za podjęcie wątków satyrycznych w widowisku pt. „Zbliżenia ”;
Teatrowi Lalki i Aktora „ Co Nie Co ” z Zespołu Pracy Pozaszkolnej
w Suwałkach
za inscenizację, plastykę i pełen ekspresji spektakl pt. „Krawiec Niteczka”;
Teatrowi „Bajera” Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku
za próbę tworzenia czarnego teatru w kolorystyce kalejdoskopu, w widowisku
pt. „Przyjacielem być”;

Dziecięcemu Teatrowi Lalek z Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie
Wielkopolskim
za użycie środków czarnego teatru w budowaniu dramaturgii widowiska
pt. „Stryszna historia”;
Rada Konsultantów z radością zauważa udział w Spotkaniach zespołów
teatralnych w charakterze obserwatora i dziękuje za współudział w tworzeniu
atmosfery XXXV Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy teatrom:
- „Wierszotoperki” z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu;
- „Świetliczaki” ze Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 50 w Warszawie;

-

„Muszelka” z Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku;
„Syrena” ze Świetlicy Wychowawczej we Łebczu Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Przeciwpożarowej w Gminie Puck.

Rada Konsultantów dostrzega dużą swobodę i otwartość młodych
wykonawców co jest dowodem właściwej pracy instruktorów. Z przyjemnością
spostrzega spontaniczność
wypowiedzi i prawidłowego posługiwania się
słowem jako jednym ze środków ekspresji teatralnej.
Rada Konsultantów dostrzega wyraźną poprawę poziomu realizacji
scenograficznych w prezentowanych widowiskach, równocześnie jest
zaniepokojona
znacznie
mniejszymi
umiejętnościami
z
zakresu
animacji i budowania dramaturgii w przedstawieniach.
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Rada Konsultantów dziękuje Teatrowi „Supełki" z Młodzieżowego Domu
Kultury w Lublinie
za wzbogacenie programu
XXXV Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy

Rada Konsultantów dziękuje Akademii Teatralnej w Warszawie Wydziałowi Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku za pokaz metodyczny
w wykonaniu Dominiki Miękus oraz za warsztaty pt. „Marionetka czy
Sycylijka” prowadzone przez prof. Lesława Pieckę.
Rada Konsultantów wspólnie z organizatorami Ogólnopolskich
Puławskich Spotkań Lalkarzy postanowiła wystąpić o uhonorowanie
Dyplomami Ministra Kultury :
- Aliny Stanowskiej - współtwórcy Spotkań Lalkarzy, wieloletniej
przewodniczącej Rady Konsultantów;
- Stefana Giełdona - instruktora, który od 1962 roku jest twórczo obecny na
Spotkaniach w Puławach;
- Janusza Grobla - Prezydenta Miasta Puławy - patrona naszej imprezy,
Przyjaciela Lalkarzy.
Ponadto Rada Konsultantów uznaje za stosowne wyróżnić panią Grażynę Idzik
za wieloletnią, odwzajemnioną miłość do Teatru Lalek, tworzenie historii
zespołu „Muchomor” i Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy.
Organizatorzy i Rada Konsultantów składają podziękowania przyjmując
do grona Przyjaciół Lalkarzy panie:
- Annę Midurę - głównego specjalistę Departamentu Edukacji Kulturalnej
Ministerstwa Kultury;
- Ewę Repsch - głównego specjalistę Departamentu Kształcenia Ogólnego
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu;
- Jolantę Morawską - zastępcę dyrektora Bursy Międzyszkolnej w Puławach;
- Jolantę Wróbel - kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Puławach.
W 2001
roku Organizatorzy i Rada Konsultantów podjęli decyzję
o przyznawaniu nagrody im. Lidii Rybotyckiej, wieloletniego członka Rady
Konsultantów Spotkań, aktora, reżysera, pedagoga, miłośnika teatru
dziecięcego, wspaniałego człowieka. Nagroda ta będzie przyznawana
instruktorom-pedagogom pracującym metodą gier dramatycznych. Cytując
słowa Lidii Rybotyckiej:

„ W teatrze dziecięcym należy respektować prawo każdego uczestnika do bycia
sobą, do prezentowania swoich myśli, działań, bez obawy ich przekreślenia lub
lekceważenia przez dorosłych

XXXVO^Ó^KOpokli^

Wczoraj odbyła się dyskoteka- jak co roku
było super!
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Decyzją Rady Konsultantów w roku 2003 nagrodę otrzymuje Joanna
Franaszczuk-Nowak z Lublina.
Rada Konsultantów dziękuje za wzbogacenie programu Jubileuszowych
Spotkań wystawą lalek teatralnych pt. „Lalkowi aktorzy” i retrospektywną
wystawą fotografii pt. „35 x Spotkania”.
Organizatorom XXXV Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy
Rada dziękuje za stworzenie niepowtarzalnego klimatu imprezy, atmosfery
twórczej pracy i zabawy wszystkim uczestnikom Spotkań.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpis jury:

Alina Stanowska

Renata Siedlaczek.......... IM...................

Liliana Wuczkowska-Petri
Leszek Mądzik ...k

Marek Kotkowski
.... 4...A.
Grzegorz Kwiećiński^JZń\h^.^^^

Krzyszto f Rau .
Zbigniew Ryss ....?.

Puławy, 1 czerwca 2003 roku

Warsztaty lalkarskie dla kierowników świetlic wiejskich
Wojewódzki Klub Instruktora Lalkarza jest organizatorem
szkoleń dla kierowników świetlic dotyczących podstawy technik
lalkarskich.
Program szkolenia obejmujący 25 godzin dydaktycznych
obejmował:
- wykonanie lalek - Pacynka, Kukła i prosta Marionetka
- animacja lalką
- zasady pracy nad scenariuszem
- adaptacja sceniczna
- Jak przygotować I spektakl
- scenografia i muzyka w teatrze lalek
Szkolenie zakończyło się przygotowaniem krótkiej etiudy w
dowolnej technice lalek, w której uczestnik był reżyserem, wykonawcą
lalek i aktorem.
W/w szkolenie daje podstawowy zakres wiadomości o tym jak prowadzić
dziecięcy teatr lalkowy w swoim środowisku przy niewystarczających
środkach pieniężnych i nieraz małym zapleczu technicznym. Jest to
również jedna z niewielu propozycji jak można zagospodarować czas
wolny dzieciom z małych środowisk wiejskich, w których nawet nie ma
szkoły.
Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali zaświadczenie o nowo
nabytych umiejętnościach do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Dwie prządki i żaba
Beata Porazińska na motywach baśni niemieckiej

Osoby:
Agata
Amelia
Żaba - później Książę
Matka
Posłaniec
Bajarka

Scena 1
(przed kurtyną siada Bajarka, starsza kobieta, ubrana w długą spódnicę, z chustką na głowie, na nosie
ma okulary)

Bajarka:

Żyły kiedyś dwie siostry - prządki, jedna pracowita, a druga leniwa.
Ta leniwa bardzo nie lubiła prząść - nie lubiła zresztą żadnej pracy.
Jak usiadła przy kołowrotku, to ledwo ruszała nogą. A ręce podnosiła
tak wolno: raaaz... dwaaa... Aż przykro było patrzeć na takie marudzenie.
Młodsza siostra była nie tylko pracowita, ale i bardzo dobra, a przy tym
pięknie śpiewała.

Scena 2
(akcja przenosi się na scenę lalkową, w pokoju stoi kołowrotek, wchodzą Agata i jej Matka)

Matka:

Masz tu len. Uprządź go. Musi być gotów na dzisiaj. Kupiec przyjdzie
po niego wieczorem.
(Matka wychodzi)

Agata:

Znów ten len. Ciągle tylko prząść i prząść. Jest taki piękny, słoneczny dzień.
Doprawdy nie mam ochoty na jakąkolwiek pracę. Wołałabym się bawić, jeść
wspaniałe, zamorskie smakołyki i stroić się w drogocenne szaty i klejnoty.

(siada przy kołowrotku i rozmarzona śpiewa)

Piosenka Agaty

Ach... być bogatą i dobrze wyjść za mąż,
A nie siedzieć tu i prząść, i prząść.
Wolę w balowej sukience pośród gwiazd,
Z księciem tańczyć cały czas.
Wolę w balowej sukience pośród gwiazd,
Z księciem tańczyć cały czas.

Nic nie robić cały boży dzień,

Tylko bawić i stroić, stroić się.
Mieć tłumy służby i pałac jak ze snów,
Chciałabym to zaraz,... już.
Mieć tłumy służby i pałac jak ze snów,
Chciałabym to zaraz,... już.

(znudzona zaczyna ziewać i mówi)

Aaaa... Aaaa.... Ach jak gorąco. Czy to słońce musi tak grzać.

Agata:

(wtem Agata zobaczy ła Żabę, która wskoczyła na parapet, Żaba spoglądała na nią okrągłymi oczami)

Agata:

Czego tak na mnie patrzysz? Nie podoba Ci się, że nic nie robię?
Jak byś była poczciwa, to byś wymyśliła sposób na to, żebym nie
potrzebowała prząść.

Żaba:

Ja bym Ci poradziła, tylko nie wiem, czy byś chciała mnie posłuchać.

Agata:

Och... Mówisz ludzkim głosem! Ach, moja żabciu kochana, zrobię
wszystko, co każesz, bylebym mogła nie siedzieć przy tym przebrzydłym
kołowrotku!

Żaba:

No to zrób tak: co wieczór wystaw kołowrotek pod swoje drzwi, a na rano
len będzie uprzędzony, już ja tym się zajmę. Ale przyrzeknij, że za to po
trzech latach zostaniesz moją żoną.

Agata:

Ja miałabym mieć żabę za męża? Śmieszne... Co by na to ludzie
powiedzieli? Nie zgodzę się... Ale, jeśli się zgodzę to nie będę musiała
co dzień prząść i prząść, jak mi matka kazała. Powiem więc, że się zgadzam
później coś wymyślę.

(do siebie, na strome)

(do Żaby)

No dobrze, zgadzam się. Jeżeli koniecznie chcesz, to za trzy lata wyjdę za
Ciebie za mąż. Ale tymczasem masz co noc dla mnie prząść, pamiętaj!

Żaba:

A więc postanowione. Co wieczór po drzwiami zostawisz kołowrotek
a rankiem znajdować będziesz uprzędzony len.
(Żaba znika, Agata ze śmiechem mówi)

Agata:

Och, jak wspaniale! Nie będę już nigdy musiała prząść tego okropnego lnu.
Ale nie chcę zostać żoną tej okropnej żaby. Mhm. .. Mam nadzieję, że po
trzech latach uda mi się jakoś wykręcić od tego ślubu.
(Agata wychodzi)

Scena 3
(przed kurtyną Bajarka dalej snuje swoją opowieść)

Bajarka:

Odtąd co wieczór wystawiała kołowrotek za drzwi. Rano zaś zrywała się
wcześnie, żeby zabrać i zdjąć gotową przędzę, zanim wstanie matka.
Potem to już próżnowała przez cały dzień. Jej młodsza siostra Amelia,
która była bardzo pracowita, domyślała się, że tamta nic nie robi, i ktoś
za nią wykonuje pracę, tylko nie odgadła kto. Nikomu nic nie mówiła
o swoich domysłach. Sama od rana do wieczora przędła, aż furkotał
kołowrotek, często przy tym śpiewając. A głos miała piękny.

Scena 4
(w pokoju pojawia się Amelia, siada przy kołowrotku, przędzie i śpiewa)

Piosenka Amelii

0 miłości marzę nie od dziś,
Ktoś cudowny mógłby tutaj przyjść
I pokochać bardzo mnie..
Tego pragnę, tego bardzo chcę.
Czy nadejdzie kiedyś ten dzień
I nareszcie spełni się mój sen?
I w drzwiach stanie ten cudowny Ktoś,
I poprosi: Zostań żoną mą.
Nie pragnę złota, bogatych szat
Przepych , to dla mnie nic.
Mam dwoje rąk, potrafię prząść,
Więc niczego nie zabraknie mi.
Ja tylko chcę, by pokochał mnie
Czuły, dobry i miły ktoś,
0 kim marzę, śnię przez całe dnie.
Me pragnienie spełnij się.

Amelia:

Ach, tak bardzo chciałabym, by mnie ktoś pokochał. Nie musi być
przystojny, ani bogaty. Najważniejsze, by miał dobre serce i nie bał
się pracy.
(nagle Amelia spostrzega Żabę, siedzącą na parapecie okna i przyglądającą się jej ukradkiem)

Amelia:
(do siebie, na stronie)

Żaba:
(do siebie, na stronie)

Nie pierwszy raz tują widzę. Zauważyłam też, że podobają się jej
niektóre moje piosenki. Jest taka miła, chyba się już trochę oswoiła.

Ach, żeby moja narzeczona była taka pilna! Podobałaby mi się jeszcze
o wiele więcej niż teraz.

Scena 5
(przed kurtyną Bajarka opowiada dalej)

Bajarka:

Trzy lata to nie byle co, ale dzień po dniu jakoś mija. Z tych dni
zrobił się rok, potem dwa - wreszcie trzy lata. Agata nie zapamiętała
jaki to był dzień, kiedy zaręczyła się z żabą, więc nie spostrzegła,
że kończy się już trzeci rok. Aż tu pewnego ranka, kiedy obie siostry
siedziały z matką przy śniadaniu, przyszedł obcy posłaniec.
Scena 6

(wchodzi Posłaniec, kłania się nisko)

Matka:

Kim jesteś, dobry człowieku? I co Cię tu sprowadza?

Posłaniec:

Jestem posłańcem. Pragnę oznajmić, że mój pan zaraz tu przyjedzie
po swoją narzeczoną.

Matka:

Kto jest Twym panem?

Posłaniec:

Żaba. A teraz żegnam miłe panie.

(Posłaniec wychodzi. Agata chodzi po pokoju i krzyczy ze złością)

Agata:

Ja nie chcę, nie chcę!

Matka:

Dlaczego? I co to wszystko znaczy?!

Agata:

Trzy lata temu, gdy siedziałam przy kołowrotku i narzekałam, że znowu
muszę prząść, wskoczyła na parapet wstrętna żaba. Gdy spytałam,
dlaczego tak mi się przygląda, odezwała się ludzkim głosem.
Zaproponowała, że pomoże uporać mi się z lnem, w zamian za to
musiałam przyrzec, że gdy upłyną trzy lata, poślubię ją.
To był podstęp tego wstrętnego żabska! Niedoczekanie jego. Nie zmusi
mnie ten potwór, żebym została jego żoną, nie, nie, i nie!
(wiem do chaty wchodzi piękny młodzieniec, ukłonił się i powiedział)

Książę:

Śliczna panienko, usłyszałem Twoje trzykrotne „nie”. Widzę, że nie chcesz
dotrzymać obietnicy, którą mi dałaś, kiedy byłem żabą. Zwracam Ci więc
Twoje słowo.

Agata:

Och, przepraszam Książę...Ja...nie...

Książę:

Dziwi Cię to, że wyglądam inaczej? Wiedz, że zawsze byłem książęcym
synem, tylko zła czarownica zamieniła mnie na jakiś czas w żabę.
Ale ten czar się skończył. Zresztą, nigdy nie podobało mi się to, że jesteś
taka leniwa, choć niezaprzeczalnie piękna.
(Książę podszedł do Amelii i powiedział)

Książę:

Ty jesteś nie tylko piękna, ale także dobra i pracowita.

Pragnąłbym uczynić z Ciebie moją żonę i księżną.
Powiedz, czy się zgadzasz, Amelio9

Och, tak mój drogi Książę!

Amelia:

Scena 7
(przed kurtyną kończy swą opowieść Bajarka)

Bajarka:

I tak też się stało, że za księcia wyszła nie starsza siostra Agata, tylko
młodsza Amelia. Ale nawet kiedy została księżną, nie zapomniała nigdy
o swoim kołowrotku. Zabrała go z sobą do zamku, nieraz przędła na nim
i śpiewała przy tym mężowi te same piosenki, które tak lubił słuchać,
kiedy był jeszcze żabą.

Scena 8
(w zamkowej komnacie siedzi przy kołowrotku Księżna Amelia i śpiewa, obok siedzi wpatrzony w nią
i zasłuchany w jej śpiew Książę)

Piosenka Księżnej Amelii
1.

0 miłości zaśpiewam wam
Miłość prawdziwa wiecznie trwa.
Miłość spełniała me marzenia
I na zawsze świat mój zmienia.

Ref.

Bo z kimś razem chciałam być
Bo z kimś razem chciałam żyć.
To co błądziło w mych marzeniach
Dziś na zawsze świat mój zmienia.

Bo z kimś razem chciałam być
Bo z kimś razem chciałam żyć.
To co błądziło w mych marzeniach
Dziś na zawsze świat mój zmieni

2.

Książę, pokochałeś właśnie mnie,
Moja pracowitość spodobała się.
Doceniłeś również dobroć mą,
Uczyniłeś księżną i żoną swą.

Ref.

Bo z kimś razem chcemy być
Bo z kimś razem chcemy żyć.
I spełniły się nasze marzenia
Teraz na zawsze świat nasz się zmienia.

Bo z kimś razem chcemy być
Bo z kimś razem chcemy żyć.
I spełniły się nasze marzenia
Teraz na zawsze świat nasz się zmienia

Małgorzata Lisiecka
Anna Kwiatkowska

DOBRA RADA
AKT I
SCENA 1

Park, ławeczka. Wbiega zapłakana dziewczynka ubrana w skromną,szarą
sukienkę. Siada na ławeczce. Po chwili pojawia się druga dziewczynka.

Kasia - Martusiu, dlaczego plączesz? Co się stało?
Marta - Nic. Nie chcę o tym rozmawiać.
K. - Nie płacz. Porozmawiajmy.

M. - Lepiej odejdź. Zaraz przyjdą dziewczyny i będą się z ciebie śmiały.
K. - Będą się śmiały? Dlaczego?

M. - Nie powinnaś ze mną rozmawiać. Jestem brudasem i brzydulą.
K. - Co ty wygadujesz? Marto, co się stało ?

M. - Nie słyszałaś, co o mnie mówią dziewczyny. Według nich, jestem właśnie
brudasem i brzydulą. Nikt nie powinien się ze mną przyjaźnić.
K. - Nic nie słyszałam. Kto ci to powiedział ?

M. - Wszyscy tak uważają.
K. - Nieprawda. Ja tak nie myślę. Uważam , że jesteś miłą, dobrą osobą. Jeżeli
ktoś mówi inaczej, to znaczy , że cię nie zna. Dziewczyny zachowały się
bardzo brzydko. Są egoistkami. Nie każdy mieszka w pięknym domu i
nosi ekstra ciuchy.

M. - Naprawdę tak uważasz ?

K. - Najważniejsze jest to, jakim jest się człowiekiem, a nie to ile ma się
pieniędzy. Co z tego, że nosisz skromne sukienki. Wiem , że Twoi rodzice
są w trudnej sytuacji finansowej. Dziewczyny nie powinny uważać się za
kogoś lepszego, tylko dlatego że mają dużo pieniędzy.

SCENA 2
Duszek (lalka) siedzi na parawanie. Przysłuchuje się rozmowie dziewczynek.
Daje im znak, np. rzuca szyszką. Dziewczynki zauważają go.

M. - Kto to? (podchodzi do parawanu)
K. - Kim jesteś? Skąd się tu wziąłeś?
Duszek - Jestem Duszek-Dobruszek. Przybyłem z niezwykłej krainy. Pojawiam
się zawsze wtedy, gdy ktoś potrzebuje mojej pomocy.

M. - Podsłuchiwałeś?
D. - Ups. Wiem, że tak nie wypada, ale zrobiłem to w dobrej wierze.

K. - Myślisz, że możesz nam pomóc?
D - Właśnie po to tu przybyłem. Opowiem wam historię o chłopcu, który miał
podobny problem do Waszego.Był sobie szewczyk warszawski. Nazywał
się Lutek. Dobre było chłopczysko, wesołe, pracowite, ale biedne jak mysz
kościelna. Pracował ci on u majstra na Starym Mieście. Pewnego wieczora,
gdy wracał zmęczony z pracy, spotkał starego kalekę, który opowiedział
mu legendę o pięknej królewnie zaklętej w złotą kaczkę. Lutek dowiedział
się, że dzięki niej może zostać bogaczem. Przepowiednia miała spełnić się
w noc świętojańską. Właśnie nadszedł ten dzień. Szewczyk zmierza na
spotkanie ze złotą kaczką. Popatrzcie.

AKT II
SCENA 1
Szewczyk idzie do Złotej Kaczki j nuci piosenkę .

Sz - Dziś spełnią moje marzenia . wreszcie będę bogaty . Muszę odnaleźć Złotą
Kaczkę . Marzę o tym od dawna. Wreszcie najem się do syta, kupię
sobie ładne ubranie , zamieszkam w pięknym domu , a inni będą mi
usługiwać.
Nuci piosenkę „ Gdybym był bogaczem ”.

Sz - Cóż za blask ? Jestem już blisko celu . Taś , taś Złota Kaczko .
Gdzie jesteś ?
Kaczka zamienia się w piękną królewnę .

Złota Kaczka - Witaj młodzieńcze w moich skromnych progach . Co Cię
sprowadza ?

Sz - Słyszałem , że możesz spełnić moje marzenia.
ZK - A o czym marzysz ?

Sz - Chcę zostać bogatym człowiekiem .
ZK - Jesteś tego pewien ?

Sz - Niczego nie pragnę tak bardzo . Nawet nie wiesz, jak trudno żyje się
ludziom, którzy są biedni. Wiele razy przechodziłem obok sklepu ,
podziwiałem wystawy , nie mogłem nic kupić .
ZK - Dobrze . Spełnię Twe życzenie . Dostaniesz pieniądze , ale musisz je
wydać w ciągu doby tylko na siebie .

Sz - To nie będzie trudne . Mam dużo potrzeb .
Dostaje pieniądze.
Sz - Dziękuję Złota Kaczko .
AKT III

SCENA 1
K - Szewczykowi się udało . Dzięki Złotej Kaczce spełnił swoje marzenia.
M - Tak tylko w bajkach bywa.
D - Chwilę , chwilę popatrzcie , co stało się później .

AKT IV
SCENA 1

Szewczyk idzie ulicą. Jest ładnie ubrany.

Sz - Kupiłem już sobie piękne ubranie . Szkoda, że majster nie może mnie
zobaczyć . Ciekawe , czy by mnie rozpoznał. Usiądę sobie i odpocznę .
Pojadłem też jak nigdy .
Szewczyk liczy pieniądze.

Sz - Zostało mi jeszcze dużo pieniędzy , a czas ucieka.
Pojawia sie dorożka.

Sz - O już wiem ! Wybiorę się na przejażdżkę .
Zatrzymuje dorożkę, wsiada.
SCENA 2

Dorożkarz - Dokąd Pan sobie życzy ?

Sz - Do Wilanowa proszę .
D - Bardzo proszę .

Piosenka - „ Wio koniku

Sz - Ile płacę ?
D - Dwa złote i przydałoby się 10 groszy napiwku .

Sz - Tylko tyle ? Bardzo proszę . Do widzenia .
D - Do widzenia.

Szewczyk rozgląda sie , liczy pieniądze .
Sz - Co by tu zrobić ? Zostało mi jeszcze tyle pieniędzy . O ! Teatr Narodowy .
Nigdy tam nie byłem . Kupię bilet.

AKT V
SCENA 1

M- Takim to dobrze . Ja kupiłabym sobie piękną suknie i buciki.

K - Ja lalkę Barbie i nową grę komputerową.

M - Ja komputer.

K-A potem...

Duszek - Spokojnie moje Panie . Popatrzcie jeszcze przez chwilę .

AKT VI
SCENA I
Szewczyk wychodzi z teatru.
Sz - Cha, cha, cha .Ale się ubawiłwem . O ! Zrobiło się już ciemno . Minęło

dużo czasu, e^a mam jeszcze sporo pieniędzy .Wcale nie tak łatwo jest
wydać 100 dukatów. Co by tu jeszcze zrobić .
SCENA 2

Zbliża się kulawy żołnierz.
Ż - Panie , drugi dzień mija, jak nic nie jadłem . Jestem starym żołnierzem .
Ulituj się . Daj grosik na chleb.

Szewczyk daje żołnierzowi pieniądze .

Sz - Masz staruszku . Kup sobie coś dojedzenia.
Grzmot, światło . Pojawia się księżniczka zaklęta w Złotą Kaczkę .
Ks - Nie dotrzymałeś obietnicy ! Nie dla siebie wydałeś pieniądze !

Sz - Wcale tego nie żałuję . Uśmiech tego starca jest dla mnie cenniejszy niż
Twoje 100 dukatów.
Księżniczka znika.

Sz - Trudno . Jak tu nie pomóc bliźniemu . Przecież jeszcze do wczoraj byłem
w takiej samej sytuacji.
Ż - Nie dukat paniczu daje szczęście , ino praca i zdrowie .

Znikają, odchodzą.

AKT VII
SCENA 1
D- Widzicie szewczyk został bogaczem i nie dało mu to szczęścia.

K -1 co Ty na to Marto ? Widzę , że się uśmiechasz .

M - Tak masz rację . Uświadomiłam sbie , że pieniądze nie dają szczęścia.
Myślę , że gdybym miała ich dużo , to nie potrafiłabym ich wydać tylko
na siebie.

K - Mogłabyś pomóc innym . W dzisiejszych czasach tak wielu potrzebuje

pomocy.
M - A może skupiłabym się tak bardzo na sobie , że nie dostrzegałabym
krzywdy innych ludzi. Stałabym się egoistką.

K - Niemożliwe . Znam Cię dobrze . Myślę , że gdyby zaszła taka potrzeba,
postąpiłabyś podobnie jak Lutek .
D - Cieszę się, że nie muszę Wam już nic tłumaczyć . Same odkryłyście ważną
prawdę, którą starałem się Wam przekazać .

Dziewczynki - Dziękujemy .

Podchodzą na środek sceny, zwracają się do widowni.
K - Wiecie co , pieniądze szczęścia nie dają.

M - Prawda Duszku - Dobruszku ?

K - Duszku ! Gdzie jesteś ?

Rozglądają się.
M - Nie ma go. Zniknął.

K - Z pewnością pociesza już kogoś innego .

Piosenka S. Sojki „ Pieniądze , ach pieniądze ”.

