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STEFAN G1ELD0N

MARIONETKI

TECHNIKA TEATRU LALEK zeszyt 5





Marionetka to lalka teatralna poruszana za pomocą nici, sznurków, albo drutu, 

najczęściej od góry. Istnieją również, a obecni® rzadko spotykane marionetki poruszane 

z boku, zwane lalkami a la planchette. Spotykamy też marionetki poruszane od dołu 

za pomocą nici często nazywane pajacami, albo lalkami pajacowatymi.

Wszystkie te odmiany marionetek charakteryzują się uzależnieniem od grawitacji 

ziemskiej, co przesądziło o włączeniu tych lalek do rodzaju marionetek.

Marionetka poruszana od góry jest chyba najtrudniejszą lalką w prowadzeniu 

i z trudem poddaje się woli animatora. Powodowane to jest prawem ciążenia ziemskiego.

Animator musi długo ćwiczyć, by opanować nie tylko "kaprysy grawitacyjne" marionetki.

Marionetka i jej historia sięga głęboko w przeszłość 

ludzkości. Znana była w Indiach, Chinach, a także w Europie

- starożytnej Grecji i Rzymie, (patrz yys. 1.) ------------

Sama nazwa lalki "marionetka" pochodzi z Francji, gdzie 

szczytowy rozwój tego gatunku lalki przypada na XVII wiek. 

W Polsce teatr marionetek występował już na dworze króla 

Władysława IV Wazy. Natomiast w okresie międzywojennym 

znany był Teatr Marionetek profesora Stanisława Ligonia. 

W Wilnie działał "Teatr Łątek" (łątka staropolska nazwa 

marionetki) prowadzony przez Olgę Totwen. Po II wojnie świat 

"Teatr Łątek" przeniósł się do Łodzi, a następnie do 

Gdańska, gdzie Olga Totwen z córką Ewą osiadły na stałe.

W okresie powojennym również gorącym propagatorem teatru 

marionetek był Henryk Ryl (Kraków, później Łódź) autor m.in.
Marionetka raymska.

książki o marionetkach

wydanej w 1972r. w nakładzieJOO egzempl. Książkę M»Ryla traktuję jako jedną z materiałów 

źródłowych nin. opracowania. (Nadmieniam, że H.Ryl terminem "marionetka" obejmuje 

tylko lalki poruszane od góry).

Poza H.Rylem i Olgą i Ewą Totwen marionetkami zainteresowali się także twórcy 

nowoczesnego teatru lalek w Polsce, że wymienię tylko niektórych jak: Janina Kilian- 

Stanisławska, J.iT.Sowiccy, Wł.Jarema, St. Ochmański i wielu innych.
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Zależność poruszania marionetką, lub jej częścią (ramiona, nogi itd) od przy

ciągania ziemskiego (grawitacji) sprawiła, że do marionetek zaliczyłem lalki poru

szane za pomocą nici, sznurka i drutu itp. A) od góry, B) z boku i C) od dołu.

Marionetka poruszana od
Marionetka na niciach (sznurkach) rys.2 

tzw. marionetka klasyczna posiada nici 

nośne, które utrzymują lalkę w założonej 

pozycji, oraz nici 

"ciała" marionetki

Rys.3

służące do poruszania 

i jej kończyn.

Rys.2

Marionetka na drucie tzw. Sycylijka

(rys.5), na którym spoczywa cały 

nici, a często i druty do poru- 

Użycie drutu sprawia, że ruch

posiada dryt nośny 

ciężar lalki, oraz 

szania kończynami,

marionetki sycylijskiej jest bardziej stabilny 

i pewniejszy.

Rys.4

Marionetka poruszana z boku
to tzw. lalki a la Planchette (rys.4). Mechani 

zmem tych lalek jest jedna albo dwie nici prze 

chodzące przez lalki. Nić ta kolejno napinana 

i zwalniana powoduje ruchy przyczepionych 

figurek.
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Marionetka poruszana od do
to często lalka płaska, należą tu pajace i pochodne. 

Najprostszym przykładem będzie tu zwykły dziecięcy 

pajac na sznurku (rys.5) (Patrz aneks).

Ruchy marionetki poruszanej od dołu uzyskuje się 

przez naprężanie nitki, albo pociąganie drutu.

Rys.5

BUDOWA MARIONETEK
(mg. książki H.Ryla "MARIONETKI")

"Przystępując do budowy marionetek, musimy przypomnieć budowę anatomiczną 

człowieka. Marionetka przedstawiająca człowieka powinna posiadać prawie wszystkie 

stawy, którymi dysponuje człowiek (patrz rys. 2).

Przystępując do rozwiązań konstrukcyjnych trzeba podkreśloć, że marionetka 

jest budowana do wykonania określonych zadań i nie można wymagać od niej 

uniwersalności. Przykład: piosenkarka - ruchome usta są w tym wypadku koniecznością. 

Ruchy rąk są bardziej złożone, a nogi mogą być niewidoczne, jeżeli piosenarkę 

ubierzemy w długą suknię. Inaczej jest np. z torreadorem. Oego nogi i ręce 

muszą być niezwykle sprawna i ruchliwe.

Z czego wykonać marionetkę ?
Możemy wyróżnić trzy podstawowe tworzywa: 1. pończocha bawełniania, 2. drut miękki, 

3. drzewo lipowe. Rozpatrzmy poszczególne możliwości. Prostą marionetkę z pończo

chy bawełnianej, według Mariorie Batchelder (rys.6) można wykonać w następujący 

sposób: (patrz rys.6) Po odcięciu końca stopy pończochy, (zaciemnienie rys.6.A) 

należy zeszyć ją po lewej stronie, następnie wywrócić i wypchać, tworząc w ten 

sposób główkę lalki. Przewiązanie sznurkiem poniżej głowy utworzy szyję (B). 

Następnie wyciąć kołek względnie listewkę na szerokość ramion lalki i włożyć do 

pończochy (C). Po wkręceniu w kołek śruby oczkowej formujemy klatkę piersiową. 

Po dwukrotnym przeszyciu w pasie (D) należy pończochę lekko ściągnąć, aby utworzyć 

wcięcie węższe od ramion. Po wypchaniu tułowia i przeszyciu dołem, utworzymy staw 

biodrowy (E). Przecięcie pozostałej części pończochy wzdłuż i zeszycie obu części 

w rurki, utworzy nogi marionetki. Następne czynności: wypchanie ud,podwójne prze

szycie stawów kolanowych (f), zwężenie łydki do stawu skokowego (g) przez ściśnię

cie pończochy i włożenie patyczka odpowiedniej grubości, przeszycie stawu skokowego, 

i doszyć stopę.
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nęce marionetki wykonamy oddzielnie z rurek 

uszytych z materiału. Łokcie przeszywamy podwójnie, 

przedramię lekko wypychamy,potem przyszywamy do 

barków, robiąc luźny staw. Dłonie mogą być wykonane 

w różny sposób (patrz zeszyt 1).

Marionetki z materiałów tekstylnych wymagają 

obciążenia stóp, dłoni i dolnej części korpusu, by 

zapewnić im dobre siadanie. Nadają się doo tego 

kawałki ołowiu, śruby lub inne ciężarki. Należy dbać 

o to, by ciężarki były owinięte materiałem.

A oto sposób przygotowania marionetki przez 

angielskiego estradowca - marionetkarza Erica 

Sramalla. Przytaczamy go w punktach (rys. 7) 

1. Piłkę tenisową włożyć do stopy pończochy, ściągnąć 

i związać (głowa). Następnie włożyć paciorek, związać 

jest to staw kulowy. 2. Wyciąć z tektury pierścień 

z małym otworkiem. Przeciąć koło do środka po 

promieniu. 3. Uformować lekki stożek ścięty i prze

łożyć przez otworek luźną część pończochy.

4. Wywinąć luźny koniec pończochy na tekturkę. 

Cbciąć i przeszyć. 5. Obciąć górną część pończochy 

i przeszyć wokół tektury. 6. Wypchać tułów watą i

Budowa marionetki z pończochy 
(Ratchełdcr)
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ściągnąć tu pasie, przeszyć, obciążyć ołowiem i przeszyć. 7. Ręce robimy z rurek 

uszytych z reszty pończochy, po przeszyciu w stawie łokciowym i barkowym. Dłonie 

wycinamy z filcu i mocujemy do przedramienia. 8. Całe ramię przyszyć do barku.

9. Dwa kołeczki połączyć zawiasem lub skórą, tworząc staw. 10. Płączyć je zawiasem 

lub skórą. 11.Wydrążyć kołek przeznaczony na but. 12. Wbić patyk łydki.

13. Przybić skórki do obu ud, potem przyszyć uda do tułowia. 14. Nad kolanem 

robimy otwór do nici nóg. Marionetka jest gotowa.

Marionetka o konstrukcji z drutu (rys.8) 

według Waldo S. Lanchestera. Przystępując do 

pracy, należy uprzednio wykonać rysunek w skali 

1:1, następnie wyginać drut po linii rysunku, 

pamiętając o koniecznych oczkach stanowiących, 

stawy. Drut z przeznaczeniem na utworzenie 

głowy zgiąć w połowie tworząc oczko (szyja). 

Trzymając szczypcami oczko połączyć obie 

połówki i założyć końcówki drutu. Rozdzielić 

je ponownie i uformować owal głowy. Przed 1

ponownym połączeniem zrobić uszy, stanowiące 

jednocześnie uszka na nici głowy, i skręcić oba 

końce na czubku.

Następnie wykonujemy tułów: należy przełożyć 

drut przez oczko i skręcić, tak, by tułów był 

w tej samej płaszczyźnie co głowa. Po rozgięciu 

końców robimy oczka na barkach (tu wykonać poło

wę skrętu). Ramiona nie mogą być za szerokie. Rys»8«

Następną czynnością jest wygięcie drutu tak, 

by końce spotkały się w pasie. Jeden koniec winien być dłuższy, aby można było 

zrobić oczko i połączyć je z boku starając się zachować potrzebny kształt.

Przystępujemy do wykonania bioder. Znowu trzeba połączyć oczkiem, które musi 

być w tej samej płaszczyźnie co tułów.Po wygięciu drutu aż do miejsca, gdzie 

będzie oczko na nogi, łączymy oba druty pośrodku.

Dołączenie ramion i nóg, to sprawa prosta. Oczko na końcu gołego drutu może 

zostać aż do modelowania rąk i nóg.

Ukończywszy szkielet marionetki musimy przystąpić do jego modelowania. Możemy 

to zrobić używając lekkich płytek, np. styropianowych, lub waty, itp. Ręce i nogi 

najlepiej owijać paskami materiału, cały czas uważając, by nie owinąć stawów - 

z wyjątkiem stawu talii, który winien być okryty.

Głowa, dłonie i stopy mogą być wymodelowane, najlepiej z czegoś cięższego 

(np. z plasteliny lub gliny oklejonej papierem), gdyż to ułatwi ruch marionetki.
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Marionetka o konstrukcji drewnianej (rys.9.)

Chcąc wykonać marionetką drewnianą, musimy 

zdecydować się czy zamierzamy ją wykonać w 

całości z drewna, czy tylko drewniany ma być 

jej szkielet. Jest to sprawa dość zasadnicza, 

gdyż w pierwszym wypadku potrzebna jest większa 

sprawność techniczna wykonującego, połączona 

z umiejętnością rzeźbienia, w drugim wypadku 

wystarczy umiejętność majsterkowania.

Oto przykład prostej marionetki. Możemy 

wykonać szkielet mając do dyspozycji drewniane 

kołki, kije szczotkowe itp., które odpowiednio 

łączone przy pomocy śrubek Oczkowych, zawiasów 

lub kawałków skórki, zestawiają szkielet.

Głowę, dłonie i stopy możemy wykonać znanymi 

już sposobami, z tą tylko różnicą, że głowa musi 

posiadać kołek w szyi, aby można było w nią 

wkręcić śrubkę oczkową.

Oczywiście na tym nie wyczerpuje się lista 

sposobów wykonywania marionetek.

WAHADEŁKO (nazywane też krzyżakiem) 
■ --- ---------------------w--------—-----------------------------------------------

Wahadełko to przyrząd do poruszania marionetką, jak również sposób zawieszania 

i poruszania. Wahadełko to dusza marionetki.

Przeciętna marionetka zawieszona jest na 9 nitkach. Rozróżniamy w tym nici 

nośne oraz nici poruszające. Zadaniem nici nośnych jest utrzymanie lalki w pozycji 

podstawowej. Nici poruszające mają za zadanie wykonywanie ruchów kończyn lub części 

ciała. Rozróżniamy nici głowy, barkowe, grzbietowe, rąk, nóg oraz nici dodatkowe, 

specjalne, których zadaniem jest wykonywanie ruchów uzupełniających, często 

związanych z rekwizytem, albo ze specjalnym ruchem kończyny charakterystycznym 

dla danej postaci. Sposób zamocowania nici na wahadełku wymaga pewnego doświad

czenia i wielkiej staranności, gdyż ruch marionetki na pokonywaniu siły przyciągania 

ziemi. Dlatego sposób rozmieszczenia i dogodność uchwycenia każdej nici jest tak 

ważny do osiągnięcia płynnego ruchu.

Wahadełko pionowa

Nieskomplikowane wahadełko Erica Bramalla pokazano na rysunku 10. Składa się 

ono z dwu osobnych beleczek dla rąk i nóg, ale beleczka nóg, chociaż się oddziela, 

ma swój haczyk do zawieszenia w chwili gdy lalka stoi, lub siedzi, słowem kiedy 
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nogi nia muszą pracować. Ręce mają jedną nić przelo

tową. Przechodzi ona przez śrubki oczkowe. Wystarczy 

ją pociągnąć w dowolnym miejscu, aby obie ręce 

mogły wykonać ruch, lub też tylko jedna, żądana.

Nici głowy są umocowane na stałe. Nić grzbietowa 

jest luźniejsza od pozostałych. Wykorzystujemy ją do 

pochylania lalki, napinając tą nić, przy jednocze

snym zwalnianiu innych nici.

Rysunek 11 przedstawia model bardziej skompli

kowany. Ruchoma beleczka nóg ma swoje zawieszenie 

i hak do zawieszania marionetki w chwili jej 

spoczynku. Ręce jednak są umocowane do drutów, 

które można podnosić palcami ręki, która trzyma 

wahadełko. Beleczka dolna służy do podwieszenia 

głowy, beleczka poprzeczna do nici grzbietowej.

Wahadełko 
pionowe Bramalla

Z R?3 *

Jeszcze bardziej skomplikowany jest system 

wspomnianego Waldo S, Lanchestera, w którym 

występuje oddzielenie beleczki barkowej, przy 

zachowaniu innych cech wahadełka Bramalla rys,12.
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Wahadełko poziome
angielskiej lalkarki 01iva Blackham, ma również oddzielną beleczkę do nóg (rys.13i) 

Wahadełko poziome typu "Olek” (polskiego lalkarza Jakowlewa) umożliwia chodzenie 

lalki przez przekręcanie krzyżaka w płaszczyźnie poprzecznej (rys. 14.)
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Rys.15

Zawieszenie marionetki wymaga ustabilizowania wahadełka 

we właściwej pozycji (poziomej lub pionowej) w taki sposób 

aby lalka, wisząca tuż nad podłogą, mogła być zawieszona równo

Do zawieszania marionetki służy specjalny wieszak (rys.15) 

umożliwiający zamocowanie nici równo, czyli tzw. nastrojenie 

marionetki.

Marionetka powinna być wyważona, a sprawdzić to wyważenie 

można przez zawieszenie jej albo na niciach głowy, albo na 

niciach 

obracać

barkomych. Marionetka powinna utrzymywać pion i nie 

się.

zawieszaniu marionetki pamiętajmy, żeby id zależności 

sceny, na której marionetka ma wystąpić, miała ona

Zaoszczędzi to wiele kłopot

Przy 

od typu 

możliwie najkrótsza nici

Marionetka poruszana z boku

Rys

to tztu. lalka a la planchette. są to lalki 

na nitkach umieszczonych poziomo, co wcale nie daje 

dużych możliwości ruchowych. Pierwsze świadectwa 

ich istnieniu pochodzą z XII wieku.

H. Jurkowski w kwartalniku TEATR LALEK nr.23^1963 

opisuje obyczaj z użyciem lalki a la planchette; "W chacie zamawiacza gromadzą 

się sąsiadzi. Zamawiacz dzieli podłogę chaty na teren swobodny od bliżej 

nieznanych czarów i na teren niebezpieczny. Siada na podłodze i prowadzi dialog 

z duchem ukrytym w płaskiej papierowej lalce. 

Używa przy tym rózgi, co nie daje jednak 

widocznych efektów. Wreszcie podnosi lalkę 

z ziemi, stawia ją między szeroko rozstawionymi 

kolanami (rys.16.), i lalka zaczyna tańczyć 

często zmieniając rytm. Cały pokaz organizowany 

jest z tendencją ukrycia mechanizmu poruszania 

lalki, co zresztą udaje się z powodzeniem. 

Mechanizm ten polega na tym, że między kolanami 

zamawiacza rozpięta jest nitka, na którą 

zakłada on lalkę, wykorzystując nacięcie na 

plecach lalki. Lalka jest płaska, papierowa, 

stawach obu konczyn. Jest ona inna niż włoskie i francuskie lalki a la 

Gdy tamte zawieszone są na nitce pod kątem prostym (patrz rys. 17 i 18.), 
)i

o ruchomych 

planchette.

to lalka węgierska jest równoległa do nitki
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R ys.17

Inną lalkę a la planchette opisuje Gerolamo Cardano (matematyk 

włoskiego Odrodzenia): "Widziałem Sycylijczyków poruszających 

w cudowny sposób dwoma figurkami. Jedyna nić łączyła obie lalki. 

Z jednej strony umocowana była do nieruchomej figurki, a z drugiej 

do nogi lalkarza, który nią poruszał, (patrz rys.17) Nić była 

napięta z obu stron. Nie ma takiego tańca, którego 

by te lalki nie potrafiły naśladować zadziwiającymi 

ruchami

LtiOuf mcnrtrcn wi.

nóg, rąk i głowy." (patrz również rys.18)

Rys.18

Lamisoergu,

Marionetka poruszana od dołu
Najprostrzą postacią marionetki poruszanej od dołujest zwykły dziecięcy pajac. 

Wszystkie Marionetki poruszane od dołu nie mogą być lalkami uniwersalnymi. Każda 

z nich ma spełnić tylko specjalną, dla niej zadaną funkcję. Ruchy marionetki poruszanej 

od dołu, uzyskuje się przez naprężenie nitki, albo pociąganiem drutu. Obecność drutu 

albo kijka nie jest podstawą do zaliczenia takiej lalki do lalek na prętach, ponieważ 

porusza się nimi w sposób zasadniczo odmienny.

Na rysunku 19 pokazano kilka przykładów marionetek poruszanych od dołu.
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MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK

c
Cabalzi - włoska rodzina podtrzymująca tradycje teatru pacynek w Holandii i 
posiadająca swój teatr w Amsterdamie. Rodzina Cabalzi posługiwała się naturalizowanym 
Pucinelląpod imieniem Jan Klaassen. Od 1980 r. teatr lalkowy rodziny Cabalzi przejął Dirk 
Kersbergen

CalllWO Damiet - w latach sześćdziesiątych XX w. w Dadrechcie utworzyła i 
prowadziła Teatr Lalek „Ej - Ej”. Działania z lalką oparła na improwizacji dążąc do 
bliskiego kontaktu z widzem.

CaSOttO - włoska nazwa przenośnej pudełkowej sceny lalkowej.

Centralny Teatr Lalek - działający w Moskwie. Założony w 1931 r. przez jednego 
z najbardziej znanych reżyserów i teoretyków teatru lalkowego, Siergieja Obrazcowa. CTL 
w Moskwie zdobył ogromną popularność w kraju i zagranicą. Ten największy teatr lalek na 
świecie jest nieoficjalnym centrum metodycznym, służącym swą wiedzą i doświadczeniem 
wielu praktykęm i teoretykom tej dziedziny sztuki teatralnej. Przy Centrum teatru Lalek w 
Moskwie istnieje muzeum lalek z różnych stron świata i różnych epok.

charakteryzacja - w teatrze i filmie nadanie aktorowi wyglądu przedstawianej 
przezeń osoby przy pomocy sztucznych środków np. szminki, dolepionych wąsów, brody 
itp.

Chat Noir (Czarny Kot) - słynny kabaret, skupiający artystyczną bohemę paryską w 
końcu XIX w. Działali tu Henri Riviere, Caran dAche, Morin i inni. Repertuar występów 
kabaretowych był różnorodny: burleski, pantomimy, komedie antyczne oraz misteria 
średniowieczne. Według ówczesnych krytyków poziom występów był bardzo wysoki. 
Artyści posługiwali się barwnym teatrem cieni dowcipnie obmyślając poszczególne 
inscenizacje. Wymiary ekranu scenki nie przekraczały 150 cmx110 cm. Rozmiary kulis 
wynosiły 3x4 m. Do występów w misteriach angażowano chór z sąsiedniej parafii Nótre 
Damę de Lorette. Źródłem oświetlenia był migotliwy płomień lampy, kabaret mieścił się w 
Paryżu przy ulicy Wiktora Masse w dzielnicy Montmartre.

chińskie cienie - (ombres chinois) ogólna nazwa przyjęta w XVIII w. dla 
wszystkich rodzajów teatrów cieni, granych zarówno lalkami, jak i przez żywych aktorów, 
którzy pokazywali na ekranach efektowne pantomimy. Pierwszym w Europie, zakrojonym 
na większą skalę lalkowym teatrem cieni, był paryski teatr Serafina założony w końcu XVIII 
wieku. Teatr cieni znany już był w starożytności. Niezwykłą popularność uzyskał w 
Chinach, gdzie lalki do teatru cieni sporządza się z papieru (czy - żeń) lub ze skóry (pi - 
żeń). Przy pomocy teatru cieni inscenizuje się tam mity i podania ludowe, jako ekranu 
używa się kwadratowej ramy obciągniętej płótnem lub papierem. Polska publiczność 
miała możliwość poznać oryginalny chiński teatr cieni w 1956 r. w związku z występami 
Teatru Lalek i Cieni Chińskiej Republiki Ludowej z udziałem mistrzów w tej dziedzinie





(Tchan-Te-Kuaj i Wang-Fu-Szeng). Wielką popularnością cieszy się również teatr cieni na 
jawie (patrz hasło Wajang) oraz w Turcji w Grecji (patrz hasła: Karagjoz i Karagjozis).

„Chochlik” - nazwa Państwowego Teatru Lalek we Wrocławiu. PTL „Chochlik” 
powstał we Wrocławiu w 1945 r. z inicjatywy Elżbiety i Zenona Kalinowiczów jako Teatr 
Młodego Widza. Prowadził on działalność lalkową i „żywoplanową”. W 1962 r. scena 
lalkowa została usamodzielniona i przekształcona w Państwowy Teatr Lalek. Nowy 
interesujący okres pracy tego teatru związany jest z osobą Stanisława Stapfa, który objął 
kierownictwo teatru 1 listopada 1963 r.

„Chrudim” - (Czechosłowacja) miasto w Czeskiej Republice Socjalistycznej, w 
którym od 1951 r. odbywają się festiwale amatorskich teatrów lalek z Czechosłowacji.

Cienie - patrz hasła: chińskie cienie, teatr cieni

CIPEMAT - (Centre International pour les Etudes des Marionnettes traditionelles) 
Międzynarodowy Ośrodek Badań Tradycyjnych Teatrów Lalkowych. Ośrodek założony 
został w 1958 r. w Liege. Zadaniem Ośrodka jest chronienie zamierających, czy martwych 
już tradycyjnych form lalkarskich. Część zakresu projektowanej akcji CIPEMAT’u w 
skromniejszych ramach pełnią niektóre muzea, a także większe teatry lalkowe. NP. 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi prowadzi dział teatru lalkowego. 
Państwowy Centralny Teatr Lalek w Moskwie opiekował się twórczością ludowego lalkarza 
Zajcewa. Budapesztański Teatr Lelek „Allami Babszinhaz” opiekuje się twórczością 
Henryka Kameny. Muzeum Historyczne m. Krakowa od wielu lat opiekuje się szopkarzami. 
Jeszcze w 1945 r (I połowa ubiegłego wieku) w Krakowie odbywały się w czasie konkursu 
szopek ciekawe, tradycyjne widowiska lalkowe. Podobną akcję prowadzi wiele innych 
europejskich muzeów. Również i na innych kontynentach w ramach działalności różnych 
organizacji kulturalnych trwa walka o zachowanie dawnych tradycyjnych form teatralnych. 
Akcję taką prowadzą władze kulturalne Indii. W tym celu także międzynarodowe festiwale 
teatrów lalkowych, odbywające się pod auspicjami UNIMA wprowadzają nagrody za 
najlepsze spektakle tradycyjne. Taką nagrodę w 1965 r. otrzymał Teatr Lalek z Udaiput 
(Indie).

COmmedia del arte - ludowa komedia włoska zwana także komedią 
improwizowaną (commedia improviso). Teoretycy teatru dopatrują się jej pochodzenia w 
rzymskich mimach. Była ona w swej istocie tworem wyłącznie teatru aktora, maszynisty, 
kostiumera, mało zawdzięczając poecie. Cały dialog był w niej improwizowany stosownie 
do akcji. Kierownik, czyli concertatore, szkicował swój scenariusz, w którym zarysowywał 
główne elementy intrygi oraz chwyty komiczne znane pod techniczną nazwą lazzi. Ról nie 
uczono się na pamięć, lecz improwizowano, zależały całkowicie od sprytu i talentu aktora. 
W commedi del arte występowały szablonowe typy, jak: Kolombina, Arlekin, Poliszynel i 
inne. Przedstawienia odbywały się pod gołym niebem na estradach z zawieszonym z tyłu 
płótnem, albo w typowym teatrze okresu odrodzenia z konwencjonalną dekoracją uliczną i 
budzącymi podziw metamorfozami na scenie. Największy rozwój commedi del arte 
przypada na wiek XVI i XVII.

Commedia erudita - tzw. „Uczona komedia” przeznaczona dla osób 
wykształconych. Commedia erudita nie mogła zadowolić szerokich mas i ustąpiła nowej 
formie ludowej o nazwie commedia del arte.





„Co To” - nazwa studenckiego teatru rąk działającego w Gdańsku w latach 1956 do 
1963 r. założona z inicjatywy Romana Frejera. Scena „Co To” była przestrzenią nad 
parawanem, ekranem na którego tle rozgrywały się baletowe opowieści. „Co To” 
dostrzegło poetycką formę tak w rękach, jak i przedmiotach. Teatr „Co To” dał około 200 
przedstawień w Polsce, Francji, Finlandii, Szwecji i Danii. W 1962 r. „Co To” zostaje 
laureatem nagrody Centralnej Komisji Koordynacyjnej Ministerstwa Kultury i Sztuki za 
całokształt działalności artystycznej.

Covent Garden - nazwa miejscowości w Anglii, gdzie na ścianie kościoła p.w. św. 
Pawła wmurowano tablicę pamiątkową z tekstem: „W pobliżu tego miejsca po raz pierwszy 
zaprezentowano w Anglii widowisko z udziałem Puncha, zaświadczone przez Samuela 
Pepysa”.

Craig Edward Gordon - (1872 - 1966) angielski reformator europejskiego teatru, 
przeciwnik naturalizmu w sztuce teatralnej, teoretyk, aktor, reżyser i scenograf. Stworzył 
teorię supremacji marionety, laki lub człowieka w masce i kostiumie nad aktorem żywym, 
który wg niego stwarza na scenie dysharmonię w zestawieniu z fakturą dekoracji i 
kostiumów. Rozwijając swoją teorię w „Sztuce teatru” wydanej w 1911 r. twierdzi, że 
aktora na scenie należy zastąpić monumentalną, podporządkowaną koncepcji 
inscenizatora „nadmarionetą”, gdyż aktor swoją osobowością uniemożliwia zamierzenia 
inscenizatora. Teatrowi lalek w swej twórczości poświęca wiele uwagi. W opracowanej 
przed śmiercią książce zebrał 365 sztuk napisanych przez niego dla teatru lalek. W 1918 r. 
w jednym ze swoich czasopism opublikował 5 sztuk lalkowych, między innymi krótką 
satyryczną sztukę pt. „Szkoła dobrze dostosowaną do specyfiki lalkowej inscenizacji”.

„CriCOt” - awangardowy, eksperymentalny, amatorski teatr działający w 1933-1938 w 
Krakowie. W jego pracach brała udział Zofia Jaremowa.

„Clldaczek” - była nazwa Teatru Lalek Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Teatr ten 
egzystuje przy teatrze dramatycznym. Scena lalkowa została zorganizowana w 1962 r. z 
inicjatywy Marka Okopińskiego. Początkowo scenę lalkową prowadziła Halina Lubicz.





KONFRONTACJE TEATRÓW LALEK 
„PACYNKA” 

Sępólno Krajeńskie’2002

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy już po raz ósmy był 
organizatorem Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Lalkowych „Pacynka”. Do Sępólna 
zjechało 16 zespołów lalkowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego i barwnym 
korowodem rozpoczęto dwudniowe „zabawy z lalką”.
Jak i w ubiegłym roku, tak i teraz z pośród wszystkich technik lalkarskich najbliższa 
dzieciom była kukiełka, ale i też były pacynki, teatry cieni i cienie hiszpańskie. Coraz 
częściej instruktorzy poszukują nowych plastycznych form wyrazu. Często też spektakl 
staje się zabawą teatralną, w której biorą udział nie tylko aktorzy ale i widownia.
Życzliwe jury w osobach pp. Dominiki Wojtowicz, Jerzego Rochowiaka i Hani Paruckiej z 
wielką uwagą obserwowało wszystkie prezentacje i w konstruktywnej rozmowie z 
instruktorami szczegółowo omawiano wszystkie spektakle - te najlepsze i te dobre (bo 
innych nie było). Zacytuję tu p. Rochowiaka, który stwierdził, że tegoroczne konfrontacje 
były bardzo interesujące. Zespoły nie tylko sprawnie posługiwały się tradycyjnymi 
technikami, ale także z powodzeniem szukały nowych środków wyrazu z poza 
klasycznych konwencji. Miłe wrażenie pozostawiła także dbałość o plastykę i słowo i coraz 
lepsza animacja lalki.
Najlepsze zespoły zaprezentowały się na:
♦ II Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek’2002” w 

Suwałkach
♦ XXXV Ogólnopolskich Puławskich Spotkaniach Lalkarzy.
Wspaniała atmosfera w Sępólnie sprawia, że na Konfrontacje zgłasza się coraz liczniejsza 
brać lalkarska.

Renata Rybacka





BIESIADA LALKARZY
Biuletyn Informacji Kulturalnej nr 1-2/2002
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, styczeń-luty 2001

Po raz dziewiąty lalkarze z województwa kujawsko-pomorskiego spotkali się 
w Centrum Kultury Zamek w Nowem na corocznej Biesiadzie Lalkarskiej. jak zwykle, 
gospodarzem spotkania - które odbyło się 24 listopada ubiegłego roku - był wytrawny 
mistrz sztuki lalkarskiej, jej znawca i żarliwy miłośnik Stefan Giełdon, a serdeczną 
atmosferę współtworzył dyrektor CK Zamek Andrzej Gapa. Tematem wiodącym Biesiady 
był teatr cieni.
Instruktorzy lalkarze i ich młodzi podopieczni, którzy przyjechali do Nowego, obejrzeli pięć 
przedstawień.

Teatr Lalek i Cieni Baśniowy Świat Miniatura prowadzony przez Stefana 
Giełdona pokazał w jego reżyserii bajkę R. Kuszmirowa „Dlaczego rano kogut pieje?” i cykl 
pomysłowych i dowcipnych etiud „Zbliżenia”. Spektakle ukazywały bogactwo możliwości 
inscenizacyjnych teatru cieni: posługując się tą techniką można ciekawie opowiedzieć 
typową bajkę dla dzieci i można bawić się w tworzenie błyskotliwych sytuacji 
scenicznych...

Teatr Lalek i Cieni Imagilandia ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu 
zaprezentował ludową baśń „pod zielonym jaworem” i sztukę „O smoku jaroszu” - 
zabawną historię z ekologicznym przesłaniem. I w tych przedstawieniach, w reżyserii 
Teresy Lassoty, teatr cieni ujawnił swą niepowtarzalną urodę.

Teatr Cieni „Kacper” ze Świetlicy Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Kopernik w Toruniu przypomniał, interesującą plastycznie, inscenizację „Przyjaciół” 
Ignacego Krasickiego w reżyserii Barbary Laseckiej.

Instruktorski Teatr Lalek „Graba” z bydgoskiego Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury pokazał „Czarodziejskiego rysownika” Stanisława Iłowskiego w reżyserii Renaty 
Rybackiej. To kameralne widowisko było grane w planie żywym i kukiełkowym.

Lalkarze obejrzeli filmową relację Stefana Giełdona z XXXIII Puławskich 
Spotkań Lalkarzy - na których został nagrodzony Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat” z 
Nowego za „Złoto króla Megamona” oraz twórca widowiska, grający zarazem tytułową 
postać, Stefan Giełdon „za pasję i wierność teatrowi lalek oraz kreację króla”.

W świat teatru cieni wprowadzały pozostałe pokazy wideo, m. in. filmu Jima 
Hensona o pracy znakomitego australijskiego lalkarza Richarda Bradshawa, zapis. 
„Burzliwych dziejów pirata Rabarbara” toruńskiego Teatru Imagilandia.

W sposób niemal wyczerpujący Stefan Giełdon przedstawił teatr cieni w 
piątym numerze pisma bydgoskiego WOK-u Miłośnik teatru lalek. Omówił dzieje teatru 
cieni, przybliżył jego istotę, a następnie skupił uwagę na cieniach hiszpańskich (postaci - 
sylwetek ludzi, czasem zwierząt), rąk, cieni chińskich (lalek, również zmechanizowanych) 
oraz konstrukcji sceny i lalek, zasadach animacji. Wzbogacone ilustracjami przystępne 
opisy pozwalają na podjęcie prób realizacji przedstawień w technice teatru cieni nawet 
tym, którzy wcześniej jej nie znali.

Uczestnicy Biesiady otrzymali część pierwszą wydawanego przez 
Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie „Poradnika lalkarza”, także autorstwa Stefana 
Giełdona. Zeszyt zawiera wprowadzenie w problematykę lalkarską oraz bogato 
ilustrowane omówienie pacynki. Dostali również - jak poprzednia publikacja, autorstwa 
lalkarza z Nowego - siódmy zeszyt opracowania na temat technik lalkowych, tym razem o 
japońskich lalkach bunraku.

Jak zwykle, nie starczyło czasu na omówienie wszystkich problemów 
nurtujących środowisko lalkarzy amatorów, podzielenie się przeżywanymi radościami.





Okazją ku temu będą zapewne Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Lalkowych „Pacynka”, 
które odbędą się w Sępólnie Krajeńskim w dniach 6-7 kwietnia.

Renata Rybacka zachęciła instruktorów, by ze swymi zespołami włączyli się 
20 marca w obchody II Światowego Dnia Teatru dla Dzieci i Młodzieży - najpiękniej, jak to 
możliwe: przedstawieniami i spotkaniami z najmłodszymi widzami.

Miłym akcentem Biesiad Lalkarskich w Nowem jest wręczanie Statuetek 
Piotrusia przyznawanych - „w uznaniu twórczości na polu teatru lalkowego i zasługi dla 
ruchu lalkarskiego” - przez Kapitułę Piotrusia przy Centrum Kultury Zamek w Nowem. W 
roku 2000 statuetkę Pierrota otrzymała Teresa Lassota. W roku 2001 uhonorowani nią 
zostali Renata Rybacka i niżej podpisany. Specjalne podziękowania przyjęła Dominika 
Krauze-Wójtowicz. Podziękowania i upominki wręczono aktorom najdłużej związanym z 
Teatrem Lalek i Cieni „Baśniowy Świat”.

Jerzy Rochowiak

Fol. Stefan Rntkow





LALKI W ZWIERCIADLE PRASY

SPOTKANIE W NOWEM
LALKARSKIE ŚWIĘTO
„Czas Świecia”, czwartek 13 grudnia 2001

Działacze kultury z regionu, mieszkańcy i oczywiście dzieci gościły na tegorocznej, 
dziewiątej już Biesiadzie Lalkarskiej zorganizowanej przez Centrum Kultury „Zamek” w 
Nowem.

Uczestników tradycyjnie już powitał Stefan Giełdon, który podkreślił 
znaczenie prezentacji lalkarskich. Wszyscy zaśpiewali piosenkę lalkarzy wg słów Jana 
Wilkowskiego napisanej do francuskiej melodii ludowej. Kierownik CK „Zamek” Andrzej 
Grapa wręczył Statuetki Piotrusia przyznawane za wybitne zasługi w upowszechnianiu 
teatru lalek i cieni. Otrzymali je Jerzy Rochowiak - autor książek i scenariuszy dla dzieci i 
młodzieży oraz Renata Rybacka - instruktor teatralny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w 
Bydgoszczy. Wyróżniono także długoletnich członków Teatru Lalek i Cieni „Baśniowy 
Świat”: Dorotę Kortas, Piotra Marszałła, Damiana Skrobańskiego, Małgorzatę Warzochę i 
Agnieszkę Wiśniewską. Następnie zespoły uczestniczące w biesiadzie zaprezentowały 
swoje programy. Teatr „Baśniowy Świat” przedstawił bajkę K. Kuszmirowa „Dlaczego rano 
kogut pieje” oraz groteskę na aktualne tematy pt. „Zbliżenia” w reżyserii Stefana Giełdona. 
Teatr Lalek „Graba” z WOK w Bydgoszczy wystawił opowieść St. Iłowskiego 
„Czarodziejski rysownik” w reżyserii R. Rybackiej. W konwencji teatru cieni teatr 
„Imagilandia" ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu przedstawił bajki, m. in. „O smoku 
wawelskim” wyreżyserowaną przez Teresę Lasotta. Świetlicowy teatr „Kacper” w Toruniu 
wystawił bajkę I. Krasickiego „Przyjaciele” w reżyserii Barbary Laseckiej.

W drugiej części biesiady zaplanowano dla dzieci dyskotekę. Dorośli 
natomiast zapoznali się z utrwalonym na kasetach wideo dorobkiem artystycznym S. 
Giełdona oraz dyskutowali o problemach współczesnego teatru.

Z. Gurbada

AMATORSKI, ALE PRAWDZIWY
„Tygodnik Kociewski”, środa, 17 kwietnia 2002

Miejski Ośrodek Kultury w Skórczu gościł Teatr Lalek I Cieni „Baśniowy Świat” z Nowego, 
który maluchom zaprezentował dwie bajki „Czerwony Kapturek” i napisaną w gwarze 
kociewskiej „O kozie rogaty”

Przedszkolaki i dzieciaki z klas I-III wspaniale się bawiły z zapartym tchem 
śledząc przebieg akcji, a po skończonym przedstawieniu stwierdziły, że wolą taki teatrzyk, 
żywy i prawdziwy niż telewizję. Cieszy taka spontaniczna reakcja małych widzów, bo 
dowodzi, że w dobie telewizji i komputerów dzieci spragnione są jeszcze bezpośredniego 
kontaktu ze sztuką i ciągle działa na nie magia żywego słowa. Dotyczy to także młodych 
lalkarzy z Nowego. Dwudziestka zapaleńców działa w dwóch zespołach. Jeden złożony z 
uczniów szkoły podstawowej, drugi to uczniowie gimnazjum. Poznają teorię i praktykę 
procesu powstawania lalki, wszystkie zrobione są przez członków zespołu, uczestniczą w 
próbach, w przedstawieniach w Nowem i występach gościnnych. Właśnie te wyjazdy są 
atrakcją pracy w teatrze lalek, ale także to, jak mówią sami młodzi, że jest to takie





oryginalne i niespotykane hobby. Ta niepospolitą pasją zarazili się od swojego instruktora, 
Stefana Giełdona. Pan Stefan walczył w Armii Andersa, po powrocie do kraju został 
nauczycielem a następnie instruktorem teatru lalkowego. Teatr w Nowem prowadzi od 10 
lat, to jest od momentu przejścia na emeryturę. Nie wygląda na emeryta ani się nim nie 
czuje, a jego energii, pomysłów i dokonań starczyłoby dla kilku młodych. Do tej pory 
zespół „Baśniowego Świata” pod jego kierunkiem przygotował 25 premier w technice 
lalkowej, cieniowej a także luminescencyjnej. Z tą ostatnią techniką będziemy mieli okazję 
zapoznać się w Skórczu, jesienią podczas następnej wizyty pana Stefana i jego teatru. 
Ponadto pan Stefan organizuje coroczne „Biesiady Lalkarskie” w Nowem. W wyniku jego 
aktywności powołano w Bydgoszczy Wojewódzki Klub Instruktora Teatru Lalek, którego 
jest prezesem. Podstawowym celem wszelkich działań pana Stefana jest, jak sam mówi, 
zapoznanie młodego widza z językiem sztuki, rozwijanie wrażliwości estetycznej a także 
wzbogacanie jego wyobraźni. Członkowie zespołów Teatru Lalek uczą się rozumieć i 
działać zespołowo, uczestniczą w swoistym misterium tworzenia przedstawienia 
lalkowego, latem teatr ma przerwę, bo pan Stefan dwa i pół miesiąca ... żegluje. Trudno w 
to uwierzyć, ale to jest chyba tajemnica jego ogromnej żywotności, sprawności fizycznej, 
intelektualnej i duchowej, jakby ignorującej upływający czas.

(-) Janina Marciniak

WIĘCEJ CZASU NA LALKI
Rozmowa ze Stefanem Giełdonem, nestorem polskiego lalkarstwa, wielokrotnym 
uczestnikiem Puławskich Spotkań Lalkarzy.
Tygodnik Powiśla „Gazeta Puławska”, 7 czerwca 2002-10-17

- Uczestniczy Pan w Spotkaniach od ich pierwszej edycji. Co zmieniło się na 
przestrzeni tych ponad trzydziestu lat?

Pierwsze Spotkania odbyły się w 1962 roku. Nie było jeszcze wtedy Domu Chemika, a 
ich uczestnicy mieszkali w namiotach na terenie Zakładów Azotowych. Kiedyś impreza 
trwała przez tydzień i nazywała się Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Teatrów 
Lalkowych. Mieliśmy wtedy dużo czasu na wzajemne kontakty, wymianę doświadczeń, 
wspólne wycieczki statkiem do Kazimierza (dzień wypoczynkowy), no i przyjeżdżało trochę 
więcej teatrów. Ze względu na festiwalowy charakter dość mocno odczuwało się 
atmosferę rywalizacji. Później imprezę przemianowano na Puławskie Spotkania Lalkarzy. 
To zmieniło trochę ich formułę, bardziej chodziło wtedy o to, żeby się pokazać i 
podyskutować. Dzisiaj rzeczywiście Spotkania mają trochę mniejsze rozmiary niż dawniej, 
ale jest to w dużej mierze podyktowane gorszą sytuacją finansową lalkarstwa.

- Jak się zaczęła Pana przygoda z lalkami?
Powinienem chyba zacząć od tego, że biorąc udział w drugiej wojnie światowej, 

walczyłem w armii gen. Andersa. Już wtedy, we Włoszech (tuż po wojnie) wystawialiśmy 
spektakle, choć jeszcze bez lalek. Ale zdążyłem zarazić się teatrem, na tyle, że po 
powrocie do Polski zapisałem się do Zawodowego Teatru lalek. Później, będąc 
wykwalifikowanym nauczycielem dostałem się na 5-letnie zaoczne Studium Lalkarskie w 
Warszawie. Co miesiąc musiałem pokazywać jakiś nowy spektakl. I tak zostałem 
lalkarzem. Pracowałem w teatrach lalkarskich w Gdańsku, w Strzelcach Opolskich. Od 
dziesięciu lat prowadzę Teatr Lalek i Cieni przy Centrum Kultury „Zamek” w Nowem. 
Teraz, kiedy jestem już na emeryturze, mam jeszcze więcej czasu na lalki.





-W swojej pracy pedagogicznej miał Pan do czynienia z wieloma pokoleniami 
lalkarzy. Jakie jest to dzisiejsze w porównaniu z poprzednimi?

Do teatru lalek zawsze trafiają osoby, które są tym zapasjonowane i chcą się w tej 
dziedzinie rozwijać. Nie widzę większych różnic między kolejnymi pokoleniami. 
Zauważyłem tylko ostatnio, że częściej z pracy w teatrze lalek rezygnują chłopcy niż 
dziewczęta.

-Sztuka lalkarska jest ponadczasowa, bo postęp techniczny nie wpływa na jej 
rozwój. Tak naprawdę decyduje o nim pomysł, środki, które wykorzystuje się 
dzisiaj, były przecież dostępne trzydzieści lat temu. W którą stronę pana 
zdaniem zmierza teatr lalki ?

Wydaje mi się, że dzisiejsza sztuka lalki odeszła trochę od swojej klasycznej formy, daje 
się zauważyć przewaga spektaklów, w których gra aktorów zaczynają dominować nad 
samą lalką. Przez to kukiełki, pacynki czy marionetki stają się bardziej martwe i w pewnym 
sensie niepotrzebne.

-Przedstawienia więc bardziej opierają się na umowności pewnych 
wyobrażeń, umowności pokazywanego świata. Znika więc ta granica między 
rzeczywistością i magią?

No właśnie. Aktor zaczyna wychodzić zza parawanu, który powinien stanowić tą 
zasłonę, barierę, za którą zaczyna się inny świat. Dla widza jest on iluzją, w którą bardzo 
chciałby wierzyć. Kiedyś, grając na wsiach podczas jednego przedstawienia, ktoś z 
widowni wciągnięty w widowisko, zauważył wystającą zza parawanu rękę, którą złapał 
krzycząc: „Tam ręka jest!”. Dawniej częstym obrazkiem było obrzucanie pomidorami 
kukiełek, które nosiły czarny charakter. To były spontaniczne reakcje publiczności. Siła 
iluzji była naprawdę wielka i życzyłbym sobie, by tak było dalej. To coś, co powinno 
rządzić w każdym teatrze, nie tylko lalkowym.

- Jak wygląda świat z drugiej strony parawanu ?
\J\ł zasadzie jest taki sam, jak ten ze sceny planu żywego czyli teatru aktorskiego, taki 

sam jak zza katedry nauczyciela czy mówcy na zebraniu. A jednak jest coś, co go w jakiś 
sposób wyróżnia.

- No właśnie. Sztuka grania lalką daje niesłychaną swobodę wyrazu. Przy 
pomocy kukiełki można przedstawić właściwie wszystko. Sfera technik i 
konwencji lalkowych jest nieograniczona. Tegoroczne spektakle również 
próbowały tych poszukiwań? Które przedstawienie podobało się Panu 
najbardziej ?

Choć jestem zwolennikiem lalki klasycznej, podobają mi się nowe ciekawe rozwiązania 
teatralne. Nie zabrakło ich w tym roku, choć tak jak wspominałem, aktorzy trochę za 
bardzo odkrywają się na scenie i tym samym mniej jest gry samej lalki. Każdy spektakl 
podobał mi się inaczej, dlatego nie chcę żadnego z nich wyróżniać.

- Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia za rok.

Rozmawiał: Krzysztof Gryko





Z NOTATNIKA LALKARZA

• W XXXIV Konkursie „Bliżej Teatru” laureatami z naszego regionu zostali:
- Renata Rybacka i Barbara Sobotka - WOK Bydgoszcz
- Antoni Słociński - Toruń
- Dorota Anna Dąbek - Kwidzyn
- natomiast Honorowy Dyplom otrzymała Grażyna Janka z SP nr 8 w Toruniu.

• W sobotę 23 listopada 2002 w Centrum Kultury „Zamek” w Nowem nad Wisłą o godz. 
11.00 rozpocznie się X Biesiada Lalkarska.

• W dniach 29 maja do 1 czerwca 2003 będą trwały XXXV Ogólnopolskie Puławskie 
Spotkania Lalkarzy.

• Ukazała się część II „Poradnika Lalkarza” nakładem WDK w Szubinie.

• Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA i Teatr Lalek „Arlekin w Łodzi zorganizowały w 
dniach 18-19 VI warsztaty teatralne, których tematem był „Teatr bunraku - lalka, typy i 
budowa”.

• W dniach 5-8 czerwca 2002 w II Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dzieci i 
Młodzieży „Wigraszek’2002” w Suwałkach wystąpiłty teatry lalek z naszego regionu:
- Teatr Cieni „Imagilandia SP nr * z Torunia;
- Teatr Lalek „Mgiełki” i „Bzyki” z Więcborka.





Adaptacja -Beata Ziółkowska - na podstawie bajki Jana Brzechwy 
Szelmostwa Lisa Witalisa

Postacie:
Lis Witalis
Wilk
Niedźwiedzie
Zajączek
Sama
Jeż
Wiewiórka i inne zwierzęta w miarę potrzeb

Narrator-postać występująca przed parawanem

Scena I Akcja całej bajki rozgrywa się w lesiejak -więc scenografia może pozostać taka 
sama we wszystkich scenach, proponuję zaakcentować zmiany poprzez dodanie drobych 
elementów scenografii np.śnieg na drzewachfmoże go przypinać narrator w trakcie mówienia 
swojej rolijkolorowe wstążki w scenie III)

Narrator I:( śpiewa) może bawić się lalką lisa Witalisąprezentując  ją publiczności-przed 
parawanem
Znano różne w świecie lisy , 
był więc lis Ancymon Łysy . 
Pospolity lisek rudy, 
pełen sprytu i obłudy, 
lecz nie było w świecie lisa ponad lisa Witalisa. 
Miał Witalis taki ogon ,że nie było wprost nikogo. 
Kto nie stanąłby zdumiony, 
taki ogon nad ogony.
Gdy Witalis kroczył drogą wpierw widziano jego ogon 
co jak ruda chmura zwisa 
a dopiero potem lisa.
Był Witalis maści rudej niezbyt gruby- 
niezbyt chudy.
Miał na prawym oku bielmo 
i był szelmą,strasznym szelmą!!!
Narrator Il(śpiewa) pokazuje publiczności rekwizyty przed parawanem 
Jest na wschodzie miasto Łomża, 
gdy na wschód się dalej zdąża.
Las wyrasta na bezkresie,ciemny wąwóz w tym lesie.
W tym wąwozie lis miał jamę ,a w tej jamie dziwy same. 
Więc lusterko posrebrzane,które z tego było znane, 
że gdy czyhał ktoś na lisa powstawała na nim rysa.
Miał prócz tego srebrną misę z ozdobami i napisem 
-Misa Lisa Witalisa-
Miał ponadto złoty grzebień bowiem bardzo dbał o siebie 
i grzebieniem tym starannie czesał ogon nieustannie.
Narrator I
Raz posłyszaLże niedźwiedzie są w tym roku w wielkiej biedzie, 
więc nie tracąc chwili czasu.





Żwawo udał się do lasu.

Lis(lalka)
-Cóż robaczki,cóż niedźwiadki!
Krucho z wami? Chodzą gadki ,że bezmięsne już obiadki jeść musicie: 
ziółka,kwiatki,trawki,listki i sałatki!Chodzą gadki,że za miedzą dwa zajączki małe 
siedzą,które was za chwilę zjedzą!
Gdzie popatrzeć,chuderlaki!Pizykiy mi jest widok taki!Fe doprawdy ,nie wypada Jepiej gdy 
potrzebna rada przyjść po radę do sąsiada!

Niedźwiedź I
-Źle się nam ostatnio wiedzie ,poradź,poradź nam sąsiedzie.Powiedz lisie Witalisie jakie jest 
twe widzimisię?
Lis
-Chodźcie ze mną znam zagrodę w której są prosięta młode. Jest was pięciu i dla pięciu będzie 
dzisiaj po prosięciu!
Niedźwiedzie
-Prowadź ,prowadź nas sąsiedzie!
Narrator II (śpiewa)
Poszli razem leśną drogą, 
sam Witalis prężąc ogon, 
uroczyście szedł na przedzie 
a za lisem w ślad niedźwiedzie.
Cztery stare jeden młody 
przyszli nocą do zagrody, 
lis obejrzałparkan,chatkę 
i pociągnął za kołatkę

Głos zza parawanu
-Któż to straszy dzieci nocą,kto przychodzi tu i po co?
Lis
-To Witalis proszę otwórz mi człowiecze z chlewu zabrać chcę prosiaki,bo mam dziś apetyt 
taki!
(Tutaj proponuję wprowadzić teatr cienia)

Narrator I (tu akcja może się rozgrywać w teatrze cienia) 
Po tych słowach lis dał nurka 
a tymczasem od podwórka 
psów zjawiła się gromada, 
każdy szczeka i ujada 
każdy groźnie zęby szczerzy
Aż niedźwiedzie pełne trwogi 
powiedziały sobie :
Niedźwiedzie
-W nogi!Ratuj lisie Witalisie!
Narrator II (teatr cienia)
Lis tymczasem sunąc boczkiem 
wbiegł przez furtkę drobnym kroczkiem, 
poszelmowsku mrugnął oczkiem, 
wszedł ostrożnie do kurnika





porwał kaczkę gęś,indyka 
trzy kurczaki i perliczkę.
Związał wszystko to rzemyczkiem 
i nie tracąc chwili czasu 

pobiegł z łupem swym do lasu 
A niedźwiedzie nieszczęśliwe, 
pogryzione na wpół żywe,kulejące 
głodne chore,odszukały lisą norę.
Niedźwiedź II
-Przydybaliśmy cię rybko,dosyć żartów wyłaź rybko!
Niedźwiedzie razem
-Wyłaź lisie Witalisie!

Lis
-Spójrzcie cały jestem w ranach ogon strasznie mam zwichnięty pokąsane wszystkie pięty. 
Narażałem własne życie by was bronić należycie!
Wojna była nie na żarty' psy walczyły jak lamparty' w sposób groźny i zażarty.
Lecz wyjawić mogę skromnieje daleko jest im do mnie!
Gdym wyskoczył zza chałupy padły pierwsze cztery trupy jeden pies już po minucie w 
przerażeniu wielkim uciekł Drugi chciał go wziąć w obronę,więc zabiłem go ogonem 
A jedynie niedobitki was napadły w sposób brzydki,cóż dostaliście po skórze,a dlaczego 
boście tchórze!
Niedźwiedzie
-Żegnaj lisie Witalisie!
Narrator I(śpiewa)
Do swej jamy szybko wrócił 
zdjął bandaże plastry zrzucił 

Zerknął w lustro z miną srogą
i przyczesał sobie ogon 
potem przyniósł chrustu wiązkę, 
żeby upiec sobie gąskę.
Gąska była taka wściekła, 
że na ogniu raka spiekła, 
lecz z natury była miła 
więc się pięknie zrumieniła
i Witalis porcję tłustą 
zjadł z jabłkami i kapustą.
SCENA II(zima ,na drzewach śnieg)
Lis
-Do mnie wszystkie głodomory! !Do mnie z lasów kniei,z chaszcy mam ja coś dla każdej 
paszczy!'Kto nie dojadł ten się naje! Znam zwierzęce obyczaje,znam zwierzęce apetyty i 
mam pomysł znakomity .Żeby każdy z was był syty!
Wilk
-Gadaj lisie Witalisie,przybywamy całą zgrają,bo nam kiszki marsza grają !
Lis
-Umiem piec ze śniegu placki .Mam do tego obok w lasku piec własnego wynalazku!
Kto dostarczy kupę śniegu i dorzuci mi do tego połeć sadła lub słoniny ten w niespełna pół 
godziny placków tłustych niesłychanie pełen taki wór dostanie!
Wilk
-Witalisie,co się zjadło to przepadło dostarczymy śnieg i sadło .Uczta będzie wyśmienita.





Chcemy najeść się do syta ,Chcemy placki mieć i kwita!
Lis
-Placki jutro być już mogą!
Narrator
Więc nazajutrz bardzo wcześnie, 
gdy las tonął jeszcze we śnie . 
Tłumy zwierząt szły w szeregu 
wlokąc całe góry śniegu 
a do tego jeszcze sadło tyle 
ile go przypadłe.
Lis
-Sadła jeszcze ! sadła prędzej ,no ,bo placki wam uwędzę.

Narrator
Po upływie pół godziny,niewyraźne strojąc miny 
z pieca wyjął lis patelnię
Lis
-A to dziwna jest przygoda spójrzcie tylko, 
sama woda!Z takim śniegiem trudu szkoda rozpuszczony,mokry ,sypki,mogłyby 
w nim pływać rybki! A mówiłem ,że to nie to!!! Śnieg powinien być jak beton!
A to co ?Umywam ręcelPoszło całe wasze sadło ,tyle pracy mej przepadło nie nabiorę się 
powtórnie!Mam was dosyć boście dumie!
Narrator
Lis wykręcił się na pięcie 
spuścił ogon na znak smutku
i do nory powolutku poszedł by się zamknąć w norze. 
Bo był w bardzo złym humorze!
Lecz gdy już odeszli goście,wtedy z pieca jak najprościej 
wyj^ sadło włożył w garnki,garnki schował do spiżarki, 
po czym dumny z tego zysku,krzyknął:
Lis
-Brawo lisku Witalisku!!!!
SCENA \Il(narrator może zdejmować „śnieg” ,a przypinać kolorowe wstążki) 
Narrator (śpiewa)
Jak co rok w Zielone Święta 
zgromadziły się zwierzęta 
Dla obioru prezydenta 
Lis Witalis wielki szelma 
łypie białkiem swego bielma 
i w tyrolskim kapeluszu 
krąży pełen animuszu.
Tu do wilka się przymili 
i coś szepnie tam po chwili.
Do niedźwiedzia chyłkiem sunie 
jakieś słówko rzuci kunie.
Porozmawia chwilkę z misiem
Niedźwiedź
-Świetnie lisie Witalisie!
Zwierzęta
-A to szelma jakiś w tym widocznie cel ma!





Lis
-Zacny wilku i wy wszyscy tu zebrani,tak przeze mnie szanowani,albo mówiąc wprost- 
zwierzęta! Macie wybrać prezydenta!Czyż jest ktoś kto nie pamięta zasług lisa Witalisa! 
w pięciu tomach ich nie spisać! Otóż ja przed wielu laty,gdym był młody i bogaty .W ciągu 
jednej tylko wiosny zasadziłem tutaj sosny,buki ,dęby niemal wszystko by zwierzętom dać 
schronisko!Dla was szereg lat z zapałem drób w kurnikach hodowałem.Dla was w chlewach 
tuczę wieprze byście życie mieli lepsze.
Sarna
-Co tu gadać ,dobrze gada.
Wiewiórka
-Jaka swada jaka dykcja i wymowa to przynajmniej tęga głowa!
Lis
-Moi mili ,me namawiam,ale radzę jeśli dziś otrzymam władzę
Daję słowowe zasadzę w ciągu pięciu dni na piasku ,drzewa mego wynalazku.
Już nie szyszki ,nie żołędzie,ale rosnąć na nich będzie schab wędzony i pieczony 
boczki,szynki,salcesony .Nawet prosię w galarecie jeśli tylko zapragniecie.
Zając
-Lis niezgorsze ma pomysły niech zostanie prezydentem!
Wilk
-Czy przyjęte?
Zwierzęta
-Tak przyjęte!!
Niedźwiedź
-Niech nam żyje !Żyj nam lisie Witalisie!
SCENA lYffrzym/i w ręku zwoje zarządzeń lisa)
Narrator(śpiewa)
Już nazajutrz na polanie 
zaczaj, lis urzędowanie. 
Kazał podać sobie korę , 
wziął do garści pióro spore 
i ustawę za ustawą
Ją wydawać z wielką wprawą!
LIS
-Zarządzamy,by zwierzęta do użytku prezydenta oddawały prócz okupu ,czwartą część 

swojego łupu.Żeby każdy ptak od maja aż do maja wszystkie jaja niósł do lisa Witalisaktóry 
żółtka z nich wysysa.Źeby kury i kurczęta same szły do prezydenta i prosiły ,by na rożnie 
raczył upiec je ostrożnie.
Sprawa wasza dobrze dbać o mój żołądek,taki musi być porządek. Jam prezydent,czyli władza 
a jak komuś nie dogadza niech zabiera się i zmiatajeśli nie chce wąchać bata!!
(LIS wychodzi)
Wilk
-Nie może być tak dalej,czeka wszystkich nas zagłada a jest na to jedna rada : 
złapmy lisa łub zastrzelmy .Dość już rządów tego szelmy ,tego lisa Witalisajrtóry soki z nas 
wysysa!!
Niedźwiedź
-Racja,brawo!Lis Witalis gwałci prawo !
Zając
-Zniszczył wszystkich nas ze szczętem!
Zwierzęta
-Precz.precz z takim prezydentem!





Narrator
-Lis tymczasem do lusterka 
niespokojnym okiem zerka.
Nagle widzi:
Lis
-Co to?!Rysa?
sprawa jednak niewesoła. SkończoneiCo użyłem,to użyłem,dobrze jadłem,dobrze piłem,za to 
teraz czas mi w drogę.Trudno.Zostać tu nie mogę!
Niedźwiedź(zatrzymuje lisa)
-Po co spieszyć się sąsiedzie?Nie tak prędko jeszcze chwilka,wstąpić musisz wpierw do 
wilkaWilk ma spraw do ciebie kilka.
Lis
-Wilk zaprasza ? Rzecz ciekawa.
Niedźwiedź II
-Wilk cię wzywa w imię prawa!!!
Lis
-Ani myślę! Nie chce mi się!
Niedźwiedziej razem trzymają halabardy )
-Mamy rozkaz Witalisie .Lepiej się nie stawiaj hardo,bo dostaniesz halabardą!
Wilk
-Bliżej,ruszaj mi się Kara cię nie minie, lisie!Brać go!!
(Zwierzęta gromadzą się wokół lisa -następuje strzyżenie ogona lisa może towarzyszyć temu 
śmiech zwierząt i lament Witalisa)
Lis
-Taki ogon nad ogony ostrzyc,zniszczyć ... o zbrodniarze!!!Jakżeż teraz się pokażę ?
Jak pokażę się z ogonem tak nikczemnie ostrzyżonym9!
Wilk
-Wynos mi się !
Zwierzęta
-Zmiataj lisie Witalisie!!!
(piosenka finałowa śpiewają wszyscy przed parawanem) 
Lis uciekał gdzie pieprz rośnie 
raz zatrzymał się przy sośnie,
I usłyszał zawstydzony 
jak się z niego śmiały wrony, 
kuny susły nawet jeże, 
każdy ptak i każde zwierzę.
Kuny susły nawet jeże, 
każdy ptak i każde zwierzę.





Dwie siostry
Beata Porazińska na podstawie polskiej baśni ludowej 

bajka w dwóch planach: żywym i w lalkach

Dorotka - Sierotka, córka chłopa, dobra i pracowita 
Dorota - Córuchna, córka macochy, zła i leniwa 
Pazurek
Pazurkowa
(postacie w żywym planie i lalkach)
Narrator (postać w żywym planie)

Wróżka
Piesek
Kotek
Grusza
Piec chlebowy 
(postacie lalkowe)

Scena 1

Narrator: Działo się to dawno, dawno temu...
Lat może pięćset i jeszcze ze dwieście.
Daleko stąd, bardzo daleko,
Za górą wysoką za szeroką rzeką
Była wioską a w tej wiosce biała chatką
W chatce tej mieszkał chłop Pazurek z żoną Pazurkową.

Pazurek był to człowiek porządny, cichy i dobrotliwy
Za to stara Pazurkowa zawsze kłótliwa i hałaśliwą
Nic jej się nie podobą dla nikogo nigdy dobrego słowa nie znajdzie.

W chatce tej mieszkały także dwie Dorotki.
Jedna - córka starego Pazurka, dla której Pazurkowa to macocha 
I drugą której Pazurek był przybranym ojcem.

Mówi raz stara do Pazurka:

Scena 2

(żywy plan: wnętrze wiejskiej chaty, wchodzą Pazurek i Pazurkowa)

Pazurkowa: Słuchaj, no mężu - i moja Dorota i twoja Dorota, 
Żeby nam się nie myliło, będziemy na twoją wołali Sierotą 
A na moją Córeczka.

Pazurek: Ano, cóż robić... Niechże i tak będzie.

Scena 3

Narrator: I tak też zostało...
Pazurek był dobry dla swej przybranej córki, 
Ale Pazurkowa nie była dobra dla sieroty. 
Zawsze najcięższą robotę jej daje, a dogaduje.





Scena 4

(żywy plan: na scenie Pazurkowa, Dorotka i Dorota)

Pazurkowa:
(pogania Dorotkę)

A pospiesz się niecnoto! Jak robisz?!

Dorotka: Ach... Już...

Pazurkowa: Uwijaj się robotą, nie leń się!

Dorotka: Szybciutko... Już...

Dorota:
(ziewa)

A...., a..., a....,

Pazurkowa: Moja córuchna, spocznij sobie, poleź sobie,
(pieszczotliwie) Ja za ciebie wszystko zrobię.

Scena 5

Narrator: I tak, z jednej Doroty rośnie dziewczyna pracowita,
A z drugiej Doroty rośnie leń. 
Jedna wszystko zrobić potrafi, 
Drugiej wszystko za ciężko.
Jedna ma zawsze główkę gładko przyczesaną,
Twarzyczkę umytą, czyste ubranie,
Druga zawsze potargana, często nieumyta, w brudnym odzieniu.

Sierotka, w każdej chwili, przy każdej robocie 
O zmarłej mamusi myśli i ją wspomina:

Scena 6

(żywy plan: na scenie Dorotka, później wchodzi Staruszka)

Dorotka: Och... Gdyby moja matusia żyła...
Gdyby matusia żyła, jak dobrze byłoby na świecie...
Och... Dolo, moja dolo, dolo nieszczęśliwa.

(Dorotka zauważa Staruszkę, dźwigającą chrust)

A gdzież wy to babciu ten chrust dźwigacie?
Pomogę wam... No, ostrożnie..., o tak...
Jakby moja matusia to widziała, 
To by przecież też babci pomogła





Scena 7

Pazurkowa: Weź wiadra i nanieś ze studni wody do stągwi,

Narrator: Sierotka komu może pomaga,
Do każdego się uśmiechnie, dla każdego ma dobre słowo.
Toteż wszyscy ją bardzo lubili, każdy ją chwali.
A córeczka Pazurkowej na każdego jest zła, 
Każdemu niechętnie odpowiada, to i nikt jej nie lubi.

Scena 8

Nadeszła zima, spadły wielkie śniegi.
Przyszły tęgie mrozy, przyszły srogie zawieje.
Zamarzły rzeki i jeziora
Świat wokół stał się biały, w słońcu iskrzący.

W pewien wieczór księżycowy mówi macocha do sierotki:

Scena 9
(żywy plan: na scenie Pazurkowa i Dorotka)

(idzie dalej i spotyka Gruszę, która obwieszona jest mnóstwem owoców)

Dorotka:

A pospiesz się, bo trzeba chałupę zamknąć i iść spać.

Idę, już idę...

(Pazurkowa wychodzi, a Dorotka próbuje dojść do studni)

Dorotka: Jaki mróz... Ale ślisko... 
Czyja dojdę do studni? 
Ojej, ojej... 0 już studnia... 
0..., o..., o...

Dorotka:

(Dorotka wpada do studni)

Ojej! Ratunku!
Oj! Co się dzieje?
0! Jakieś drzwi. A wielkie jak wrota przy stodole, (otwiera drzwi)

Scena 10

Dorotka:

(lalki: Dorotka zjawia się w pięknej, podziemnej krainie)

Dziwy nad dziwami. Ani tu zimy, ani śniegu.
Słońce świeci i grzeje, łąki kwitną, ptaki śpiewają
0! Jak tu pięknie dookoła. Jakie zapachy i kolory
Jak cudnie wiaterek szumi, jak wesoło brzęczą pszczoły, (nuci wesoło)





23.05.02 r.

Serdecznie witamy Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy
RADĘ KONSULTANTÓW w składzie:

Alina Stanowska
Liliana Wuczkowska-Petri
Renata Siedlaczek
Marek Kotkowski
Leszek Mądzik
Krzysztof Rau
Zbigniew Ryss

Szczególnie ciepło witamy tych, którzy na Puławskich Spotkaniach są po raz pierwszy:

Dziecięcy teatr "Anulki" z Zalipia,
Teatr "Tuptusie” z Tamowa,
"Teatr Maski Junior" z Połczyna Zdrój,
Zespół teatralny "Magazyn" z Gliwic,
Teatr "Wagabunda" z Białego Stoku,
Zespół teatralny "Scena Lalkowa im. Jana Witkowskiego" z Kwidzynia,

i Tych, którzy nie zapomnieli o nas i wrócili po przerwie:

Teatr "Zmyślony" oraz teatr "Supełki" z Lublina,

a także uczestników zeszłorocznych spotkań:

Zespół teatralny "Świerszcz" z Szydłowca, 
Teatr lalek "Pod Psem" z Białej Podlaskiej 

„Iskierki”, ”Świetliczaki” i „Tygrysek” z Warszawy, którzy przyjechali w charakterze 
obserwatorów. „Świetliczaki” i „Tygrysek” pokażą nam swoje widowiska. Gorąco 
pozdrawiamy stałych bywalców- obserwatorów od kilku lat- grupę teatralną 
z Gimnazjum nr.3 w Świdniku, z niezmordowaną panią Elżbietą Kulczyńską.

Serdecznie witamy „historię” Puławskich Spotkań Lalkarzy- pana Stefana Giełdona, ale o 
Nim jutro więcej...

Wszystkim Uczestnikom Puławskich Spotkań życzymy powodzenia i dobrej 
zabawy, a nowym grupom, aby czuły się w Puławach jak w domu- specjalnie dla was 
na ostatniej stronie naszej gazetki umieszczamy mapkę.



UWAGA! UWAGA!

Dzisiaj po raz pierwszy w historii Puławskich Spotkań zamiast 
ogniska odbędzie się GRILL !!!!!!!!!! w patio „Domu Chemika”. 
Idziemy z postępem!!!

Przypominamy, że każdy zespół powinien się ciekawie 
zaprezentować. Oko Lalusia będzie Was bacznie obserwować, czego 
wyniki przeczytacie w jutrzejszym numerze.



Komisarzem imprezy jest jak zwykle niezastąpiona Pani Ewa Żukowska.

Redakcja gazetki to Zespól Edukacji Teatralnej przy Wojewódzkim Domu Kultury w 
Lublinie. W składzie: Agata, Anita, Alicja, Basia i Kasia.
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Gościem honorowym nąszych Spotkań, jest pan Stefan Giełdon 
-wybitna postać w środowisku lalkarskim. Od początku związany 
z Puławskimi Spotkaniami Lalkarzy jest jedną z osób, której 
obecność uświetnia tą imprezę. Jest on autorem poradnika dla 
lalkarzy.



Wczoraj po raz pierwszy ognisko zostało zastąpione grilem. 
Wszyscy zajadali się wspaniałymi kiełbaskami i pili ciepłą 
herbatą z cytryną. Ciekawym akcentem były popisy zespołów. 
Najbardziej ubawiły nas „Iskierki” swoją oryginalna 
„murzyńską” prezentacją.
Jednak znów sprawdziła się stara zasada, że nie zawsze nowe, 
znaczy lepsze. Wczoraj było bardzo miło, ale nie ma to jak 
stare dobre ognisko. Ogień mający magiczna siłę, która 
przyciąga do siebie ludzi, jest jednak niezastąpiony!!!



25.05.02 r.

Teatr ŚWIERSZCZ- zacykał „końskim nazwiskiem". 
Widownia wyszła ze spektaklu blada. Mało brakowało, a 
mogliśmy oberwać mopem, albo utopić się. Chyba 
ŚWIERSZCZ zapomniał, że teatr porozumiewa się 
symbolami. A swoją drogą, czy wypada klasykowi doszywać 

takie

Z PÓŁKI PANA STEFANA:
TjcMiu ud

Kt fi

O godzinie 21:00 mogliśmy obejrzeć bardzo ciekawy film pi 
„Sekrety mupetów". Mieliśmy okazję przekonać się jak 
powstająmupety. Przez chwilę mieliśmy wątpliwości który 
piesek był prawdziwy. A gdybyśmy byli bardziej uważni 
Conzo nie mógłby odebrać telefonu. Jak dobrze, że istnieje 
komputery bo bez nich nie byłoby naszych kochanych 
stworków. A czym byłby świat bez Kermita i świnki Pigi?





SCENA LALKOWA im.Jana Wilkowskiego. Redakcja Lalusia 
jest pełna podziwu, że wykonawcy nie pomylili główki z 
brzuszkiem lalek które były wykonane z włóczki. Mało 
brakowało, a ktoś mógł zginąć od uderzenia spadającej 
dekoracji. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i 
wszyscy wyszli cało ze spektaklu.

Wyrzućcie ze sceny tą sztuczną choinkę i krzaczki!

Wczoraj widzieliśmy gościnnie występujący Teatr 
ŚWIETLICZAKI. Mimo występu w sali kameralnej 
zainteresowanie było duże. Trzeba przyznać, że nąjbgfdziej 
podobała się widowni kura znosząca jajko. Mamy pytanko: 
dlaczego jajecznica była z sadzonych jaj?

Teatr MAGAZYN z Młodzieżowego bomu Kultury w 
Gliwicach przedstawił nam bardzo nietypowe widowisko pt 
„Święta historyja narodzenia Pana". W widowisku aktorzy 
wykorzystali bardzo interesujące figurki z drewna, które 
swoją oryginalnością hipnotyzowały widzów. Spektakl 
wzbogacała muzyka i talent wokalny wykonawców.



ikore hvśu ;
Lalki, tak jak wampiry, choć nie mogą żyć, naśladują życie w najdrobniejszych szczegółach. Choć nie mogą płakać 

ani mówić, dają nam znaki, które odczytujemy niczym język.(...) Niby Łazarze wyskakują ze swoich grobów 
na kolejne przedstawienie (...) i znowu przez chwilę naśladują mężczyzn i kobiety z precyzją, która jest tym bardziej 

niepokojąca, że z założenia sztuczna. Być może z teologicznego punktu widzenia 
lalkarstwo należałoby nazwać sztuką bluźnierstwa. Angela Carter

Nie ibędziesz czynił machin na obraz i podobieństwo umysłu człowieka. Frank Herbert



26.05.02

To już ostatni dzień XXXIV Puławskich Spotkań Lalkarzy. 
Redakcja Lalusia chciała bardzo serdecznie podziękować 
naszej drogiej Radzie Konsultantów, wszystkim uczestnikom 
naszej corocznej imprezy za to, że jeszcze żyjemy. 
Szczególnie ciepło chcemy podziękować naszej kochanej pani 
komisarz Ewie Żukowskiej oraz pani dyrektor Renacie 
Siedlaczek za wspaniałą organizację i stworzenie cudownej, 
atmosfery.
bo zobaczenia za rok

PA, PA!!!

Kawał: Przychodzi lalkarz do lekarza, a lekarz też lalkarz.

Jak co roku odbyła się wycieczka do Kazimierza Dolnego.
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PROTOKÓŁ

Rady Konsultantów XXXIV Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy

Rada Konsultantów w składzie.

Alina Stanowska - przewodnicząca,
Renata Siedlaczek,
Liliana Wuczkowska - Petri,
Marek Kotkowski,
Leszek Mądzik,
Krzysztof Rau
Zbigniew Ryss

po obejrzeniu w dniach 23 - 2 maja 2002 r. trzynastu widowisk prezentowanych w czasie 
XXXIV Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy postanowiła podziękować

IEATROWI „SUPEŁKI” z Młodzieżowego Domu Kultury w Lublinie prezentującemu 
widowisko pt. SPRZEDAWCA SNÓW - za poszukiwanie nowych środków wyrazu we 
własnych działaniach teatralnych;

TEATROWI „ZMYŚLONY” z Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie
- za piękne lalki i spontaniczność zespołu w widowisku pt. JAK WOJTEK MUZYKANT 
ODWIEDZIŁ PIEKŁO;

TEATROWI „POD PSEM” z Osiedlowego Domu Kultury w Białej Podlaskiej - za 
konsekwentne budowanie interesującego teatru i bardzo dobre aktorstwo w widowisku 
pt. ZGINIESZ TYI PCHŁY TWOJE', '

TEATROWI MASKI „JUNIOR” z Centrum Kultury w Połczynie Zdroju - za 
wychowawcze walory przedstawienia pt. NIESPOTYKANA SPRAWA;

TEATROWI „ WAGABUNDA” z Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku - za 
udane podjęcie tematu tolerancji i efektowną inscenizację sztuki pt. GOTFRYD, 
FRUWAJĄCA ŚWINKA;

DZIECIĘCEMU TEATROWI „ANULKI” z Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnie - za 
malownicze i sympatyczne przedstawienie pt. CALINECZKA,

TEATROWI „TUPTUSIE” ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Teatralnych przy 
Szkole Podstawowej nr 18 w Tarnowie prezentującemu widowisko pt. PRZYGODY PTAŚKA
- za próbę poszukiwania interesującej formy teatralnej;

TEATROWI ANIMACJI „ŚWIERSZCZ” z Szydłowieckiego Ośrodka Kultury w 
Szydłowcu prezentującemu widowisko pt. KOŃSKIE NAZWISKO - za poszukiwanie 
ambitnego repertuaru,



TEATROWI „MAGAZYN” z Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach - za dużą 
kulturę sceniczną,, opracowanie muzyczne , interesujące wykonanie piosenek oraz klimat I 
spektaklu pt ŚWIĘTA HISTORYJA NARODZENIA PANA;

SCENIE LALKOWEJ im. Jana Witkowskiego z Kwidzyńskiego Stowarzyszenia 
Teatralnego przy Kwidzyńskim Centrum Kultury za próbę zabawy w teatr w widowisku ot 
TYMOTEUSZ RYMCIMCI. '

TEATROWI „ ŚWIETLICZAKE ze Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 50 w Warszawie 
- za kontynuację zabawy teatralnej w widowisku pt. TYMOTEUSZ RYMCIMCI;

TEATROWI „TYGRYSEK” ze Szkoły Podstawowej nr.53 i Gimnazjum nr 6 w Warszawie 
- za wzbogacenie programu Spotkań widowiskiem pt. MARIONETKI;

•tea
TEATROWI „ISKIERKI” ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Warszawie - za udział w 
tegorocznej edycji Spotkań;

GRUPIE TEATRALNEJ z Gimnazjum nr 3__Jw-Świdniku - za i tym razem aktywne 
uczestnictwo w Spotkaniach;

A dk> tych podziękowań mysLrwy , 
Że, i *4 waszym 
Hszyscy *•

TEATROWI im. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA z Lublina - za uświetnienie 
programu XXXIV OGÓLNOPOLSKICH PUŁAWSKICH SPOTKAŃ LALKARZY 
spektaklem pt. OLBRZYMY.



moi iawf rarimr
l CZYU PtOTM I PtOTBMtUf

W bursie szkolnej 
w sektorze B 
dnia 25.05.02. 
odbywały się imieniny 
wszystkim nie zaproszonym 
GRATULUJEMY!!!

Laluś ma bardzo 
czujne oko 
i wypatrzył 
nawet pary 
zakochanych. 
Oj, gołąbeczki.

Nasza gazetka chc’ iła 
poinformować, że 
mieszkańcy bursy 
mają bardzo duże 
zapotrzebowanie 
na papier toaletowy 
który znika w 
niewyjaśnionych 
okolicznościach.

Droga Karolino z Teatru POD PSEM wraz z kolegami, 
dziękujemy Ci za świetny list. Oczywiście nie obraziłyśmy się, gdyż 
bardzo cenimy sobie słowa krytyki. Postaramy się sprostać twoim 
oczekiwaniom. Na pewno twoje wskazówki nam pomogą. Niestety 
nasze możliwości finansowe są ograniczone w związku z tym 
szukamy sponsora. Jeżeli chciałabyś zmienić coś w naszej gazetce 
wszelkie datki można wrzucać do skrzynki LALUSIA. Zapraszamy!!!

DISCO!!!





Jjż X-LAT działa

Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat”

Pomsta! 2 grudnia 1992 roku w Centrum Kultury "ZAMEK” 
w Nomom. Instruktorem i rożysorem jost Stefan Giełdon. Centrum 
Kultury z inicjatywy dyrektora Andrzeja Gapy wygospodarowało 
w Zamku salkę, w której znalazło się miejsce na scenę i wido
wnię, a obok salki pomieszczenie na lalki i dekoracje.

W podziemiach Zamku urządzona została pracownia teatru lalek, 
w której członkowie zespołów pod kierunkiem instruktora wyko
nują lalki, rekwizyty i dekoracje.

W minionym dziesięcioleciu w pracach "Baśniowego świata" 
uczestniczyło i tworzyło przedstawienia lalkowe, cieniowe oraz 
w technice teatru luminescencyjnego około 80 dzieci i młodzie
ży szkolnej z Nowego n.Wisłą.

Obecnie (2002r.) działają dwa zespoły skupiające ponad 20 
uczestników. Do tej pory "Baśniowy świat" przygotował 25 
premier w technice lalkowej, cieniowej i teatru luminescencyj- 
nego. Ponad 260 występów naszego teatru obejrzało ponad 26000. 
widzów. Poza Nowem "Baśniowy Świat" występował: w województwie 
Kujawsko-Pomorskim w miejscowościach: Bydgoszcz, Nakło n.Notecią, 
Osie, Rychława, Sępólno Krajeńskie, Toruń i Więcbork.
W województwie Pomorskim w Skórczu, Smętowie, Starogardzie Gd. 
i w Sztumie. Na terenie woj. lubelskiego w Puławach i Opolu Lub. 
Na terenie województwa opolskiego w Strzelcach Opolskich.

Przedstawienia "Baśniowego świata" emitowała TVP program 1, 
TV"Polonia" i telewizja regionalna. Na ekranach telewizorów 
można było obejrzeć przedstawienia: "Czerwony Kapturek", "0 kras
noludkach i niespodziewanym gościu", "Księżniczka na ziarnku 
grochu", "Dziad i baba", "Baba Baga u krasnoludków","Skoczek - 
Toczek" i bajkę kociewską "0 kozie rogaty”.

Teatr Lalek i Cieni "Baśniowy Świat" uczestniczył w każdym 
z organizowanych do tej pory Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów 
Lalek woj. Kujawsko-Pomorskiego, z których był nominowany na 
Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Lalek w Puławach. Tam uczest
niczyliśmy ze sztukami: B.Stredy "Czerwony Kapturek" (l994r.), 
M.Markowskiej i Milskiej "0 przebiegłym zającu" - cienie (l995r), 
3.Malika "Skoczek-Toczek” (I999r.) ,8. Ganowicza "0 kozie rogaty" 



w 2000 roku, a maju 2001 roku uczestniczyliśmy ze sztuką 
j.Kaliby "Złoto króla Megamona".

Inną formą naszej działalności są organizowane imprezy 
metodyczno - artystyczne pn. "Biesiada Lalkarska" adresowana 
do instruktorów i sympatyków teatru lalek i cieni. Do końca 
2001 roku miało miejsce dziewięć "Biesiad Lalkarskich", każda 
z nich miała inny temat wiodący. Naczelną dewizą tych biesiad 
Jest kontaktowanie się lalkarzy - instruktorów.

W wyniku tych kontaktów m.in. powołano w Bydgoszczy Woje
wódzki Klub Instruktora Teatru Lalek, którego prezesem został 
Stefan Giełdon. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy zaczął 
wydawać czasopismo dla instruktorów - lalkarzy pod tytułom 
"MIŁOŚNIK TEATRU LALEK".

Wszystkie te poczynania w minionym dziesięcioleciu miały 
jeden zasadniczy cel; Teatr Lalek i Cieni zapoznawał młodego 
"aktora" i widza z Językiem sztuki, a Ł^kże rozwijał wrażli
wość estetyczną i wzbogacał wyobraźnię. Były to próby mówie
nia ruchem, gestem, dźwiękiem, barwą i światłem, a członek 
zespołów Teatru Lalek i‘Cieni "BAŚNIOWY ŚWIAT" uczył się 
rozumieć i działać zespołowo, i przez tb mógł uczestniczyć 
w swoistym misterium tworzenia przedstawienia lalkowego.

(-)Stefan Giełdon

PREMIERY Teatru Lalek i Cieni "Baśniowy Świat"

□.StYeda "Czerwony Kapturek" 25.05.1995

□.Burzawa-Lośna "Stonoga" 16.12.1995

R.Kuszmirow "Dlaczego kogut ple jo rano" 9.04.1994

A.Markowska "0 przebiegłym zającu" 19.11.1994

□.Brzechwa "Żuraw i czapla" 50.11,1995

St.Ilowskl "Czarodziejski rysownik" 2.12.1995

Z.Slaby "0 siedmiu krasnoludkach..." 7.02.1996

□.Streda "Księżniczka na ziarnku grochu" 20.05.1996

S.Giełdon "Zbliżenia" 12.04.1997

□.Brzechwo "Bajki pana Brzechwy" 5.12.1997

□ . I.Kraszewski "Dziad i baba" 26.05.1990



St. Iłowski "Lisek Chytrusek"

L.Wiszniewski "Baba Jaga u krasnoludków"

J. Malik "Skoczek - Toczek"

B.Apriłow "Czimi"

B.Janowicz "p kozie, rogaty" [w gwarze kociewskiejj '
J.Streda "Czerwony Kapturek" (wzn.)

B.Hertz "Kłamca"

S.Giełdon "Zdarzenie"

St.Iłowski "Zaczarowana kreda"

J.Porazińska "Koziołeczek"

J.Kaliba "Złoto króla Megamona"

R. Kuszmirow "Dlaczego kogut pie ie rano"
(wzn.; J

S. Giełdon "Zbliżenia" (wzn.)

J.Sztaudynger "0 królewnie i zbóju"

1.04/1998
18.11.1998**’!

i*.'
5.02.1999 £• 

10.04.1999

6.04.2000?!:

13.05.2000 $

31.01.2001 ?f:

5.02.2001

9.02.2001 *’*■ 
•5? 

20.03.2001
28.05.2001 ?£

24.11.2001

20.03.2002

241.03.2002

w przygotowaniu

J.Rochowiak " Perła"

J.fapek "Kotek i piesek"

£* %• £• *!» m »J» ?$» %• **♦ •$* v s* ?♦* $ **•*■ ?»* M ?»* N*

Jerzy Kaliba "ZŁOTO KRÓLA MCGAMONA"



CZŁONKOWIE
Teatru Lalek i Cieni „(Baśniowy Świat."
W minionym dziesięcioleciu (1992-2002) tu pracach Teatru 

Lalek i Cieni "Baśniowy świat" uczestniczyło i tworzyło 
przedstawienia około 80 dzieci i młodzieży szkolnej z Nowego.

Większość z nich z dużym zaangażowaniem wywiązywała się 
z podjętych zadań. Niektórzy z nich uhonorowani zostali na 
przeglądach wojewódzkich i ogólnopolskich. Oto przykłady:
1. Anna Kajnowska odtwarzająca rolę wilka w "Czerwonym Kap

turku" na XXVII Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w 
Puławach otrzymała naęfrdę specjalną.

2. Małgorzata Warzocha na Ogólnopolskich Spotkaniach w I999r. 
za rolę tytułową w sztuce J.Malika "Skoczek-Toczek" 
uhonorowana została za sugestywną grę lalką.

3. Na Przeglądach Wojewódzkich wyróżnienia za grę otrzymali: 
Damian Skrobański i Katarzyna Otlewska ("Dziad i Baba"), 
Paulina Pamuła (rola Hani w "Lisku Chytrusku")
Dorota Kortas (rola Błazna w "Księżniczce na ziarnku grochu") 
Angelika Kaczor (rola wilka w "Czerwonym Kapturku").

Na sukcesy "Baśniowego Świata" w znacznym stopniu przy
czynili się ci członkowie zespołów, którzy występowali pięć 
i więcej lat. Pięcioletni staż mają: Anna Kajnowska, Agnieszka 
Solecka, Agnieszka Sukniak, Sylwia Toszek, Małgorzata Wozińska, 
Justyna Solecka i Arkadiusz Dunajski.

Sześć lat uczestniczy Piotr Marszałł. Siedem lat: Dorota 
Kortas, Małgorzata Warzocha i Agnieszka Waśniewska.

Dziesięć lat tj. od samego początku należy Damian Skrobański. 
Należy również podkreślić obecne zaangażowanie (np.przy org. 
Biesiad Lalkarskich) byłych członów "Baśniowego Świata" 
Justyny Soleckiej, Karoliny Stryjewskiej i Beaty Warzochy.

Obecnie (2002) członkami zespołów naszego teatru są: 
u|iawiasie podano staż w latach) M.Dębek (2), A. Jackowska (2 ) 
A.Kaczor (3) ,-M^Crygrer-( ■)-, M, Kuziemska(2), M.Michna(1), 
A. Ziółkowski (3), J^łuIj X u(1>)-, A. Żurawska (3),D. Żurawski(2), 
^.Dobrowolska(3),A.Dunajski(5),P.Jenda(2),P.Kitowska(3) 
).Kortas(7),Ł.Literski(2),P.Marszałł(6),J.Orzechowska(2), 
D.Skrobański(10),M.Warzocha(7),A.Waśniewska(7).



Teatr Lalek i Cieni „(Baśniowy Świat ”

W ZWIERCIADLE PRASY

W
 najbliższy czwartek, 10 bm., 
o godz. 11.00 Teatr Lalek ..Baśnio
wy Świat" działający w zamku w No
wem n. Wisłą po raz ostatni w czasie ferii za

prezentuj dwa przedstawienia .Cze/wony 
Kapturek’!,Stonoga*. Jeśli będzie więcej chęt
nych. zorganizowane zostaną spektakle dodat
kowe - obiecuję dyrektor Centrum Kultury na 
zamku Andrzej Gapa, który nte kryj© domy 
z rosnącej popularności dziecięcego teatru ku- 
kiełkowego - rzadko dziś spotykanego w pla
cówkach kuRuralno-oświatowych.

W zamku wygospodarowano niewielką 
salę, w której znalazło się miejsce na scenę 
I widownię. W piwnicy urządzona została tea 
tralna pracownia, w której lalki I scenografię do 
przedstawień pod kierunkiem instruktora wyko
nują dzieci. To one ostateczni© decydują, jak 
mają wyglądać postacie z Inscenizowanych 
bajek. Wykorzystują przyuczono z domu 
Skrawki materiału. pudelka, plastikowe butelki, 
barwny papier.

Warunki stworzono w zamku i zapał dzieci 
rwowielo by znaczyły bez twórcy teatru lalek - 
instruktora Stefana Gleldona. emerytowanego 
nauczyciela, od 2 lat zamieszkałego w Nowem. 
Jako Instruktor ma kategorię „S". Był wykła
dowcą w Pomaturalnym Studium Teatralnym 
Uniwersytetu Ludowego w Stolnicy Strzelec
kiej, gdze kształcili S»ę instruktorzy teatrów lal
kowych z całej Polski. Stefan Giełdon był akto
rem Teatru Lalkowego w gdańskiej .Miniatu
rze".

Nabór do teatru dziecięcego, który zało
żył w Nowem przeprowadził wśród uczniów 
„podstawówek” nr 1 12. Zgłosiło Się ponad 20 
chętnychJjdas V i VI. Na pierwszo zajęcia 
przyszło 16. Nie wszyscy wytrwali, zwłaszcza 
niektórzy chłopcy wybrali piłkę nożną zamiast -

jak mów# - zabawy z latkami. C», którzy po
zostali. wiedzą, źo współtworzą

prawdziwy teatr
Dziś jest 12 .aktorów" i 2 .kursantów". Za

nim dziecko stanie się pełnosprawnym akto
rom. musi nauczyć się teatralnego .elementa
rza". na który składa się wiedza teoretyczna 
i praktyczna. Trzeba m. in. znać rodzaje i tech
niki stosowane w teatrach lalkowych. umieć 
w kilka minut wykonać lalkę (potrzebny jest pa
tyk. gazeta L. rajstopy), nauczyć się dykcji, 
umieć właściwie trzymać lalkę i odpowiednia 
nią poruszać. Główno rolo w przedstawieniach 
powierza $ię tym. którzy najsystematycznmj 
uczęszczają na zajęcia.

W pracowni mail aktorzy mają swoją gazet
kę z aktualnościami. $ą dobrze zorganizowani. 
$. Giołdon role inspicjentów koordynujących za 
^eną całość przedstawienia powierzył dzie
ciom’ Bartkowi Ostrowskiemu w „Czerwo
nym Kapturku" I Sylwii Toszek w .Stono
dze*. 2 tych trudnych zadań oboje świetnie się 
wywiązują. Dość powiedzieć, że S. Giełdon me 
musial czuwać nad przebiegiem obu przedsta
wień - siedział na widowni.

Różne techniki
Repertuar cłobśoiany jest tak. aby w każ

dym z przedstawień wykorzystać inną technikę 
teatralną, .Czerwony Kapturek* J. Stredy lo 
spektakl kukiełkowy, a z aktorów widzimy jedy
nie narratora (Sylwia Toszek). W rotę Czerwo
nego Kapturka wcieliła się Agnieszka Suk- 
nlak, Wilka - Ania Kajnowska, Leśniczym 
jest Bartek Ostrowski, Babcią - Agnieszka 
Solecka O efekty akustyczno dbał Damian 
Skrobańskl.

.stonoga* Janiny Burza wy (napisana pod 
wiersz Brzechwy) to teatr żywy, zabawa tea

tralna wciągająca do akcji widownię. W trakcie 
przygotowań jest teatr cieni.

- Nto grozi nam popadnięcie w rutynę - 
twierdzi S. Giełdom - sygnalizujemy różne 
techniki. Mała sala, w której wystawiamy 
przedstawienia, jest odpowiednia do form, któ 
ro uprawiamy. Najważniejszą rolę gra jednak 
nie lalka. lecz stowo. Widownia nie może być 
zbyt duża. Z reguły po zapowiedzi występów 
mamy komplet widzów.

Potrzebna integracja 
lalkarzy

.Baśniowy Świat’ wybiera się na PuSaKre 
Spotkania Lalkarzy. które są ogólnopolskim 
przeglądom amatorskich zespołów teatralnych 
- i dla dorosłych, I dla dzieci. Nto wiadomo 
czy na pewno się odbnda, gdyż oroanizatorom 
orakuje pieniędzy. Jeśli nie dojdą 00 s*uku.. 
Centrum Kultury planuje się zorganizowa
nie wkrótce łnstruktorsko-melodytznych 
„Biesiad lalkarsklch” skierowanych do In
struktorów I miłośników teatru lalkowego 
S. Giełdon przewiduje, że byłyby to fednodrko 
w© spotkania poświęcone podstawowej eduka 
cji teatralnej Z występami, projekcją Hmu 
i przeźroczy oraz dyskusją o współczesnej 
sztuce amatorskiego teatru lalek

Zdaniem S Giddona konieczna jest iritegracj. 
nielicznych dziś teatrów tego typu, poznane s- 
i wzajemne wspieranie. W tcfchwii - mówi - 
fen rozwija się w bardzo ztym kierunku Akty b*yą. 
lalkę znajduje pretekst do pokazania się na scenie, 
la&ę traktuje jak dodatek. To bttyf. Uważam też - 
Stwierdza na zakończenie - że zawodowe teatr-■ 
n/0 powinny być wzorem efe amatorów, a!-e tn ju 
przyczynek do dyskusji na biesiadne tokarskiej...

Teł. do Centrum Kultury: 27946
Tekst I lot. M. RZESZUt

Owa przedstawienia - dwie różne techniki. 1. Wykonawcy przedstawienia „Czerwony Kapturek” (teatr kukiełkowy) 2. Zabawa teatrah
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Jak ta lala
Teatr Lalek „Baśniowy Świat”, działający od 5 

lat przy Centrum Kultury Zamek w Nowem nad 
Wisłą, wypad! najlepiej w III Wojewódzkich Kon
frontacjach Teatrów Lalkowych w Bydgoszczy 
i został wytypowany przez jury do udziału 
w XXIX Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy 
w Puławach, które odbędą się 22-25 bm. Wciąż 
rozwijający się teatr, który dopracował się już 
dwóch zespołów, prowadzi instruktor Stefan 
Giełdon.

W bydgoskich Konfronta
cjach zorganizowanych przez 
Wojewódki Ośrodek Kultury 
młodszy zespół teatru z Nowe
go zaprezentował .Księżniczkę 
na ziarnku grochu . - bajkę J. 
Stredy, zaś starszy pięć scenek 
pantomimicznych .Zbliżenia*. 
Po raz kolejny Stefan Giełdon 
udowodnił, że wraz z młodymi 
aktorami jest w stanie ominąć 
rutynę, monotonię i wciąż po
szukiwać nowych środków wy
razu. nowych technik. Wspólnie 
poznali już tradycyjny teatr ku- 
kiełkowy i teatr cieni. Stosowali 
technikę mieszaną (teatr mario
netek i pacynek), a także wyko
rzystywali jednocześnie .ży
wych* aktorów i pacynkl.

Twórca .Baśniowego Świata’ 
związany jest z teatrami lalek 
od pierwszych lat powojennych. 
Wtedy, jako były żołnierz Armii 
gen Andersa starał się pracą 
nauczycielską zagłuszyć okrop
ności wojny. Lgnął do dzieci, do 
ich wyobraźni. Z czasem ukoń
czył 5-letnie Studium Instrukto
rów Teatrów Lalkowych w War
szawie. a później sam uczył re
żyserii I technik teatralnych in
struktorów z całej Polski na Uni
wersytecie Ludotoym w Błotnicy 
Strzeleckiej. Przez wiele lat był 
dyrektorem Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Strzelcach

Opolskich. gdzie zapoczątkował 
odbywające się do duś Woje
wódzkie Spotkania Teatrów La
lek.

Członkowie „Baśniowego Świata" z Jego twórcą I niezastąpionym Instruktor*^ 
Stefanem Giełdonem.

40Ł>(4‘<~9f-l')

W rodzinne strony - do Nowe
go nad Wsią wrócił po przejściu 
na emeryturę i natychmiast 
stworzył w zamku jeden z naj
lepszych w Polsce teatrów lal
kowych. w dużym stopniu kiero
wany przez same dzieci. Malu
chy mają swój samorząd, pro
wadzą dziennik zajęć z dokła
dnie rozpisanymi dla każdego 
zadaniami. Same (pod nadzo- 
rem instruktora) wykonują też 
lalki, np. do .Księżniczki na 
ziarnku grochu’ z... plastiko
wych butelek po napojach oraz

pojemników po twarożkach ho
mogenizowanych I Jogurtach. 
Odpowiednio oklejone l pomalo-
wane znakomicie spełniły swoje 
zadanie w spektaklu.

Nie po raz p*erwszy .Baśnio
wy Świat’ pojawi się na Ogólno
polskich Spotkaniach lalkarzy 
w Puławach. Gościł tam jut
w 1994 r (z .Czerwonym Kaptur
kiem') I wA$£#z teatrem cleni 

I bajką .O przebiegłym zającu*. 
Uczestniczył leż w innych kon
kursach I spotkaniach, podczas 
których teatry porównują swoje 
osiągnięcia, a instruktorzy wy
mieniają doświadczenia Stefan 
Giełdon długo zabiegał o powo
łanie organizacji reprezentującej 
Interesy twórców tych teatrów, 
Udało mu się spełnić i to marze
nie. Pod koniec kwietnia br.
w bydgoskim WOK zawiązał $»ę 
Klub lalkarza.

Tekst I fot:
MARYLA RZESZUT



Nowe w telewizji w jak atrakcyjny i zajmujący sposób

Baśniowy świat
W Nowem nad Wisłą przebywała ekipa Telewizji Pol

skie] programu I, która przygotowała bogaty materiał do 
audycji przeznaczonej dla dzieci I młodzieży pt. „Mój pro
gram na antenie”. Jego osnową jest opowieść o swoim 
nieście młodych aktorów z działającego w Garnku Tea- 
ł»r ’ alok I Cleni „Baśniowy Świat” Stefana Glołdona.

motna się bawić w teatr. Przyjecha
łam tu głównie dis twćccy Baśniowe
go Świata" • p Stefana Giefdona, 
gdyż. zafascynował mnie tym. co robi 
dta dzieci, młodzieży i miasta

W programie znajdą Sie migawki 
przedstawiające zabytki Nowego nad 
Wisłą oraz działająca w CK Zamek 
chór Cantores Nowienses Eugenii

«C*d Anna Makowiecka, która 
f/woczona działalnością dziecięce-
<• teatru - postanowią wraz z opera-

ność zamkowego Centrum Kultury 
(wielokrotnie prezentowaną na na-
szych lamach), opuszczając Nowe

Bulyńskiej. sekcję fletową, klub miło
śników kultury średniowiecznej i tań
ce historyczne w wykonaniu człon-

to-em Jerzym Muszyńskim sfilmo- . powiedziała .Gazecie’ - Chcę poka-
ków klubu Program wyemitowany
zostanie 26 bm. o godz. 8.35 (wto-

wać wyjątkowo interesującą działał- zai dzieciom i młodzieży całej Polski, rek) w programie I TYP. (Marz)

Wygrało Nowe

Baśniowe lalki
W miniony weekend w Woje

wódzkim Ośrodku Kultury w Byd
goszczy odbyły się III Wojewódzkie 
Konfrontacje Teatrów talkowych.' '

Zaprezentowało słę 100 lalkarzy 
- amatorów 'i- siedmiu zespołów. 
Jury w składzie: Dominika Wójto- 
wicz. Józefina Szatańska. Hary 
Berger i Andrzej Źólkoś za najlep

szy spektakl uznało .Księżniczkę 
na ziarnku grochu’ Teatru Lalko
wego Baśniowy Świat „B" 
z Centrum .Kultury Zamek z No
wego. To właśnie on będzie repre
zentować województwo bydgoski© 
na XXIX Ogólnopolskich Spotka
niach Laikarzy w Puławach,

(m.sz.p.)

Teatry lalek organizują iię ó./f
, . y,J . X) ,

Własny klub i pismo
Prowadzący w Nowem Teatr Lalek „Baśniowy Świat” • także drukowany w odcinkach mały slow-

Stefan Giełdon od dawna zabiegał o stworzenie organi
zacji, poprzez którą Instruktorzy teatrów lalkowych mo
gliby wpływać na upowszechnianie tego rodzaju sztuki, 
m.in. dzięki wydawaniu swojego biuletynu. Jest to już 
realne; pierwszy krok w tym kierunku uczyniono pod ko
niec kwietnia br. powołując Klub Lalkarza.

Stefan Giełdon od kliku lat organo
wa! w zamkowym Centrum Kultury w No
wem nad Wsią Biesiady Lalkarskte bę
dące nie tytko forum do wymiany do
świadczeń dta twórców teatrów lako
wych. ato także spotkaniami cementują
cymi środowisko Instruktorów.

Pod kontoc kwietnia br. w wojewódz
kim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy 
odbyto się spotkanie, podczas którego 
postanowiono utworzyć Klub łazarza. 
Wybrany został zarząd pod przewodnic
twem Stefana Glełdona. W stoad władz 
klubowych weszły także m.in. Dominika 
Wójtowfoz (wceprzewodnfoząca} z byd
goskiego WOK i instruktor WOK Renata 
Rybacka (sekretarz). Już na pierwszym 
posiedzeniu zarząd zdecydował o wyda
waniu pisma hstriAforów teatrów talko
wych. Będzie ono nosito tytuł .Miłośnik 
teatru totek* I znajdą się w nim ma^naly 

mk terminów związanych z teatralną 
twórczością amatorską Pierwszy numer 
wydany zostaw w październiku br... ato 
już Israz trwa praca redakcyjna.

Stefan Giełdon podkreśla, że szeroka 
wymiana Informacji, osiągnięć, Instrukcji 
i wspólna wypracowywani© kierunku,

dotyczące techniki I reżysera w amator- w jakim powinien pójść teatr lalek jest 
storn teatrze talkowym, łeportaże o dzia- możliwe tylko na forum klubu.
lalnośęi zespołów w różnych regionach, a Tekst i fol. MARYLA RZESZUT

Grupa aktorów z teatru „Baśniowy świat” po prezentacji 
najnowszego spektaklu „Księżniczka na ziarnku grochu”.



CZAS SW1ECIA Czwartek 23 września i 999

W Centrum Kultury „Zamek" 
w Nowem działa teatr „Baśniowy 
światMałymi lalkarzaml opie
kuje s/ę Instruktor Stefan Gieł
don. W tym roku szkolnym arty
ści chcą przygotować „Złoto 
króla Megamona", opowieść 
„ Mo tyT oraz bajkę koclewską „ 0 
kozie rogatej".

Jednak. aby to zrealizować. potrzebna 
jest większa ilość dzieci w zespole. In
struktor teatru zaprasza więc wszystkie 
zainteresowane osoby do Centrum Kul
tury „Zamek” w Nowem. Dzieci 1 tea
tru mają już za sobą kilka ciekawych 
wyjazdów, na których mogły zaprezen
tować swoje przedstawienia. Lalkarze 
z Nowego byli w maju na XXXI Ogól
nopolskich Puławskich Spotkaniach 
Lalkarzy. zorganizowanych pizez Pu
ławski Ośrodek Kultury ..Dom Chemi
ka”. W spotkaniach tych uczestniczyło 
13 zespołów teatralnych z całego kra
ju, a z naszego województwa były rów
nież ..Promyki” z Więcborka i „GaJga-

ECHA SPOTKAŃ LALKARZY

Baśniowy świat

Stefan Giełdon z matymi lalkarzami z teatru .Baśniowy Swat* /aptas/W CńęfrtycO 
do wstąpienia w ich szeregi

nek" z Wiosłowa (gmina Jeziora Wiel
kie). Prezentacje teatralne odbywały się 
w ,Domu Chemika”, a zakwaterowa
nie i wyżywienie w Bursie Szkolnictwa 
Zawodowego. Uczestnicy pod opieką 
przewodników zwiedzili również Puła
wy i okolice. Były też warsrwy dla in-

strukrorów oraz dia dzieci i młodzieży. 
Nowski teatr wystawił bajkę ..Skoczek- 
toczek”, a na zakończenie zaprezento
wano film wideo pn. ,JZ półki pana Ste
fana” ze zbiorów newskiego instrukto
ra Stefana Gieldona.

ZENON GURRADli

BałtyckiDzienniki
, 1 listopada 1999 r

STAROGARD GD. TCZEW GNIEW PELPLIN SKÓRCZ SKARSZEWY

sobota 
niedziela 

30. 31 październiki, 
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WIADOMOŚCI LOKALNE
Skórcz. Teatrzyk dla dzieci

W baśniowym świecie lalek i cieni
.Skoczek toczek" w wykona

niu aktorów Teatru Lalek 
i Cieni z Nowego obejrzało 

Orawie 350 dzieci z przed

szkola i szkoły w Skórczu. 

Przedstawienie odbyło się 

w Miejskim Ośrodku Kultury.

- Po bardzo długim czasie dzieci 
ze Skórcza mogły obejrzeć teatr Ja
ck - mówi Jolanta Ciechowska. dy
rektorka skórzeckicgo Miejskiego 
'Ośrodka Kultury - Jak było widać 
x> reakcjach małych widzów, 
spektakl bardzo się p »d<>b.ił ? k to- 

rzy w sposób humorystyczny 
przedstawili przygody małej pi
łeczki. Będziemy się starać, aby 
w repertuarze imprez w przyszłym 
roku znalazło się więcej przedsta
wień w wykonaniu teatrów lalek 
i cieni.

Dzięki nawiązaniu kontaktów 
z teatrem baśniowym z Nowego, 
dzied uczęszczające na ujęcia do 
MOK w Skórczu 27 listopada we
zmą udział w biesiadzie teatralnej, 
połączonej z warsztatami lalkar- 
skimi Przy tej okazji obejrzą dwa 
Spektakle w wykonaniu teatrów 
lalkarskkh frukoj

Po przedstawieniu dzieci ze 
szkoły w Skórczu mogły poba
wić się w teatrzyk. M



Nljtepsij iealrz^k zNoweyo n. Wis<^

Lalki wracają

Zwyclpcy pnjiidą do Puław

VI Wojewódzki# Konfrontacje Teatrów 
Lalkowych „Pacynka** wskazują na re
nesans tej formy działalności kultural
ni.

Festiwal. który w minioną sobotę odbył 
się w Sępotodskim Domu KiAury udowo
dni. żo w dobie telewizji I kompt^orćw 
dzlód nadal kochają teatrzyki lalkowe. 
Najlepiej odzwierciedlały to reakcja wi
downi. po zakończeniu spektakli, zmar
twionej, ż© to już koniec.

W przeglądzie wzlęk? udział 12 zespo
łów z Sępólna Krajeńskiego, Nowej

Wsi Wlcskle), Dąbrowy Chełmińskie), 
Gostycyna, Kamienia Krajeńskiego, 
Torunia, Osia, Nowego n Wisłą. Wil
kowa I Dąbrowy.

Jurorom sępotońsktego festiwalu naj
bardziej spodobała się ludowa bajka ko- 
clewska .O kozi© rogaty", wykonana 
przez Teatr' Lalek I Cleni „Baśniowy 
Świat" z Centrum Kultury „Zamek 
w Nowem nad Wisłą. ■ Byk) to przedsto- 
wtente czyste. kkwuwria Inscenizacyjnie 
I jodynę Qf»rtegwarą koctewską ■ podkre
śla jeden, z jurorów, Jerzy Rochowlak.

Sukces nowskich animatorów
Szósto IWyrwótMoe Kortfteotacye Teatrów Lafkowych .Pacyrtka' w Sępólnie Krajeńskim zakończyły się sukcesem dla przed 
stewicłeii Nowego Zespół młodych aktorów będzie reprezentował województwu kujawsko pomorskie na Ogółnc&olSkim Fest! 
waty Teatrów latek w Puławach. Jury obejrzało 12przedstawień przygotowanych przez teatrzyki z Sępólna. O^teowy Chełmió 
skiej. Nowej Wsi Wielkie], Gostycyna. Tóńfria i Mwogo. Agnieszka Andnrszko, aktorka Teatru .Baj Pomorski’. Krystyna Stań
ki rewie z. płostyk oraz Jerzy ffocłiowiak. dztennykarz i autor bajek dfa dzieci p<zyznnf< prerwsze miejsce Teatrowi lalek i Cieni 
.0.7/Awy iCwium Kuitury .Zamek” w Ncr>\em. Młodzi ady<Cf wystawki koc<CASkp h.^kę Wowij .0 ko/ie rogaty’ Ber 
rwda JancMicza Przedstawienie wyreżyserował Stefan GiekJon. W czasie swojej ośmioletniej dziatatnośc> .Bajkowy Świat’ «y 
r.».Tł*^ ><iz 1P orzedsi Mień Oł**w zespckr.yf po^*>dzen<a w PHtwnck '/C,



Lalki nie ustępują
Teatr lalkowy? To było dobre sto lat temu! śmieją się „znawcy" gustów 
dziecięcych. Najmłodsi nie słyszeli takiej opinii albo nic sobie z niej nie ro- 
bią. Gdy do Nowego zjechały teatry z województwa sala pękała w szwach

Żadnej elektroniki, żadnych 
komputerów, a zabawa wspaniała. 
Najmłodsi mieszkańcy Nowego 
już przyzwyczai** się do popisów 
swoch kolegów z .Baśniowego 
świata*. Znaj.ą ich talent także 
w innych miastach. To właśnie te
atr z Nowego zdobył ostatnio trzy 
razy z rzędu laury Ogólnopolskie- 
gg Przeglądu Teatrów Lalkowych 
w Puławach.

.Baśniowy świat’ to jednak nie 
tytko inscenizacje. Co roku, od 
sześciu lat. w gościnnych progach 
newskiego zamku goszczą in
struktorzy I sympatycy teatru lalek 
na .Biesiadach !alkarsk»ch". Każ
de ze spotkań ma inny lemat wio
dący. Tym razem byfa to taka-ja- 
wajka. Elektem .Biesiad* było 
m tn. powołania w Bydgoszczy 
Wojewódzkiego Kłubu instruktora 
Teatru Lalek, a w WOK-u ukazuje 
Się pismo dla instruktorów. p(. „Mi- 
leśnik Teatru Lalek’.

(O)

•ą1pi w magię tcalrw. niech spojrzy na wirtewnię. Lcpwcj recenzji spckł:iktn nikt nic wapń/c.



Teatr dzieci dla dzieci
Szczególnie uroczYŚde przygotowd obchody I światowego Dnia Teatru (Jf» dzieci 
Stefan Giełdon - instruktor Teatru Lalek i Cieni .Baśniowy świat’ dodającego 
w Centrum Kultury .Zamek' w Nowem. Na wstępie odczytał nadesłane ksty od Na- 
rolda Oaksa - prezydenta ASStlEJ International oraz Haliny MacMskiej z Zarządu 
Ośrodka Polskiego Następnie młodzi widzowie mogli zapoznać $ię z .kuchnią' lał- 
k ars twa poznając różnice pomiędzy pacynkarm, jawajkami czy marionetkami i inny
mi rodzajami ła'ek. Młodzi aktorzy wystawili .Koziołeczka’ - Mani Kownackiej oraz 
Zaczarowaną kredkę" Stanisława Itowsklego. a na pożegnanie zaproszono widzów

na premierę przedstawienia .Złoto króla Megamona 7.G

§ 
s 
i

Fol MIROSŁAW MYSZKASrebro dla Megamona
W Sępólnie odbyły się VII Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów lalkowych. Jak jui Informowaliśmy, laur zwycięzcy przy
pada Teatrowi laitó I Clenia ,lma$iand'a* ze Szkoły P<xJ$lawowej nr 8 w Toruniu Natomiast drugie miejsce zajął Teatr la
lek I Cled .Baśniowy Świat’ z Centrum Kultury .Zamek’ w Nowem nad Wsią za spektakl .Zkxo króla Megamona’. Ula- 
lentowant fatkarze z Nowego (na zdjęciu) pojadą w nagrodę na przegląd ogólnopolski do Pufaw. (em)



0! Grusza stoi.
A ile na niej gruszek, tyle co gwiazdek na niebie.
Pewnie ich drzewo udźwignąć nie może.
Gałęzie zwisają do samej ziemi.

Grusza: Dolo moja, ciężka dolo. 
Gałązeczki - ręce bolą. 
Bujne wichry nie latają, 
Gruszek ze mnie nie strząsają. 
Gałązeczki - ręce bolą 
Dolo moja, ciężka dolo.

Dorotka: 0! Biedne drzewko...
Oberwę gruszki.
0, ta... i ta..., i tu..., i tu..., 
No..., już wszystkie.

Grusza: Ulżyłaś mi dobra dziewczynko.
Znów mogę gałązkami ruszać, radować się 
I wesołym szumem szumieć.

Weź sobie kilka gruszek na drogę.

Dorotka: Wezmę sobie trzy do fartuszka. Dziękuję, (idzie dalej)

Piec chlebowy: Ile kropel płynie rzeką, 
Tyle dni się chleby pieką. 
Kto zlituje się, zlituje, 
Chleby ze mnie powyjmuje?

Dorotka: Ojej, ależ to piec chlebowy,
Trzeba wyjąć te chleby, bo się zmarnują.

Jakie piękne, jakie pachnące...
I ten, i ten, i ten...
No..., już wszystkie.

Piec chlebowy: Dziękuję ci dobra dziewczynko. 
Niech ci się w życiu szczęści, 
Za to, żeś moje chleby uratowała. 
Inaczej spaliłyby się na węgiel. 
Weź sobie ich ile chcesz na drogę.

Dorotka: Dziękuję... Wezmę sobie jeden do fartuszka, (idzie dalej i podśpiewuje)

La, la, la ,la, la...
Mhm... Pojadam sobie gruszki i chleb i nic nie ubywa.
Stale mam trzy gruszki i cały bochenek chleba.
A leciutkie to, wcale nie czuję, że niosę.
Cuda jakieś, czy co...?

0! A co to za chata?
Jakaś piękna pani stoi na progu.





Scena 11

(na progu stoi Wróżka)

Wróżka: Dziewczynko, a dokąd to tak wędrujesz?

Dorotka: A tak sobie idę i idę i piękny świat podziwiam.

Wróżka: A może byś do mnie na służbę przyszła?

Dorotka: Chętnie, ale nie wiem czy dam radę.

Wróżka: Dasz sobie radę, bo u mnie wielkiej pracy nie ma 
Sprzątniesz izbę, pościelisz łóżko

I ugotujesz strawę dla moich domowników: kotka i pieska.

Dorotka: 0... to żadna robota

Wróżka: To zostań u mnie.
Jak posłużysz rok to sprawiedliwie cię wynagrodzę 
I wrócisz sobie do domu.

(Dorotka wchodzi do izby)

Dorotka: 0! Kici ...kici... Jaki piękny kotek. 
Jakie ma cudne futerko.

Kotek: Miau, miau... jaka to miła dziewczynka.

Dorotka: I piesek prześliczny 
Jak mu się sierść błyszczy.

Piesek: Hau, hau... jaka to miła dziewczynka.

Dorotka: Teraz umyję naczynia, 
Najpierw miseczki pieska i kotka 
A potem talerze, łyżki, no... już.

A teraz pościelę łóżka i posprzątam

Kotku, piesku... dostaniecie jeść

No... już wszystko zrobione.
Teraz trochę odpocznę i zjem odrobinę.

Scena 12
(żywy plan)

Narrator: I tak minął rok.
Wróżka postanowiła wynagrodzić Dorotkę za jej pracę.





(lalki)

Wróżka: Widzę Dorotko jak gospodarujesz.
W izbie błyszczy, pierzyny poukładane aż pod sufit.
Kotek i piesek wypasione, sierść na nich gładka, oczy wesołe.
Kotku..., piesku...,
Jaką skrzyneczkę dać dziewczynce za pracę?
Czarną czy zieloną?

Kotek: Miau, miau... zieloną.

Piesek: Hau, hau... zieloną.

Wróżka: Ja też tak myślę.
Masz dziewczynko zieloną skrzyneczkę.

Dorotka: Ojej, dziękuję!
Żegnajcie, żegnajcie...

Scena 13

(żywy plan)

Narrator: I tak skończyła sierotka służbę u wróżki.
Wraca więc do domu.
Ale co to się dzieje?
Wróżka dotyka pleców dziewczynki i...
Nagle, co za przemiana....
Nie ma już lichej spódnicy i połatanego kaftanika,
Ale jest strój wspaniały...
Spódnica w kwiaty i aksamitny gorsecik,
Koszula cienka, haftowana,
Na głowie jedwabna chusteczka,
A na nogach sznurowane, czerwone buciki.

Ucieszyła się sierotka i ruszyła do domu.
Nie uszła jednak nawet dziesięciu kroków,
Gdy coś dokoła zahuczało, zaszumiało, wielką wichurą zawiało.

Dziewczynką trzy razy obróciło.
I co to? Stoi Dorotka na swoim podwórku przy studni, 
Przed chatą zaś ojciec i macocha, i Dorota - córeczka 
Przyglądają się jej i dziwują.

Scena 14

(żywy plan)

Pazurkowa: Sierotka to czy nie? Taka wystrojona.

Pazurek: Nie może to być.





(Dorotka otwiera skrzyneczkę, w której są różne bogactwa)

Dorotka: Witam was moi najmilsi.

Pazurkowa: A gdzie się podziewałaś przez ten cały rok?

Dorotka: Na służbie u wróżki byłam.
Sprzątałam jej izbę, dobytku pilnowałam.
Karmiłam i poiłam zwierzaki.
Na koniec zapłatę dostałam.

Dorota: 0! Jaka ładna, zielona skrzyneczka.. 
A co w niej jest?

Pazurek: Rety!

Pazurkowa: La boga!
To przecież korale, bursztyny!

Dorota: Złote pierścienie, diamenty!

Pazurkowa: Wstążki szczerozłotą nicią haftowane!
Cuda, cudeńka!

Scena 15

(żywy plan)

Narrator: Wreszcie wszyscy spać poszli, 
Ale nikt zasnąć nie może.

Pazurek: Jak tu męża dla takiej pięknej, bogatej córki znaleźć?

Pazurkowa: Jak tu takie bogactwa dla swojej córeczki zdobyć?

Dorota: Och! Czemu to nie moje? 
Czyja gorsza?

Dorotka: Co ja z tym bogactwem zrobię? 
Ojczulkowi ciepły kożuch kupię 
I buty z cholewami na zimę.

Scena 16

Narrator: Minęło kilka dni...

Pazurkowa: Córuchno, musisz i ty do studni wskoczyć 
I do wróżki iść na służbę.

Dorota: Ale ja się boję mamo!





Pazurkowa: Czego ty się boisz, głupia?
Ty, moja ślicznotko, jeszcze większą skrzynię z bogactwem przyniesiesz.
Chodź do studni, no pospiesz się, prędzej!
Zaraz cię popchnę i będzie po wszystkim.

(Dorota wpada do studni)

Scena 17

(lalki)

Dorota: Ratunku! Pomocy!

O! Jakieś drzwi.
Teraz muszę znaleźć dom wróżki.
Pójdę prosto, tą ścieżką.
Ale jeść mi się chce okrutnie.
Co by tu zjeść?
0! Grusza rośnie, wezmę trochę gruszek.

Grusza: Dolo moja, ciężka dolo. 
Gałązeczki - ręce bolą. 
Bujne wichry nie latają 
Gruszek ze mnie nie strząsają. 
Gałązeczki - ręce bolą

Dorota: Mhm... A co mnie to obchodzi
Wezmę trzy gruszki i koniec.
Przydałoby się coś jeszcze do tych gruszek.

0! Piec chlebowy tam stoi, 
Chleby się jeszcze pieką.

Piec chlebowy: Ile kropel płynie rzeką 
Tyle dni się chleby pieką. 
Kto zlituje się, zlituje, 
Chleby ze mnie powyjmuje?

Dorota: He, he...
Co mnie to obchodzi.
Wezmę tylko jeden bochenek.
Teraz sobie siądę, odpocznę i pojem troszeczkę.

0 rety! Toć ten bochen w kamień się zamienił, 
A gruszki w kawałki gliny.
Jak to jeść?

Scena 18

Narrator: I tak Dorota zła i głodna ruszyła dalej. 
Szłą szłą aż znalazła dom wróżki.





Wróżka: dokąd to wędrujesz dziewczynko?

Dorota: Tak sobie idę, służby szukam.

Wróżka: To może u mnie popracujesz?

Dorota: Dobrze, zgadzam się.

Wróżka: Robota u mnie niewielka.
Izbę posprzątać, łóżko zaścielić, 
Pieska i kotka nakarmić
A jak posłużysz rok nagrodzę cię sprawiedliwie.

Scena 19

Dorota: A niech tak będzie.

Kotek: Miau, miau...
Piesek: Hau, hau...

Dorota: Niedoczekanie wasze.
Nie będę cudzych zwierzaków oporządzała, 
Nie będę sprzątała.
Gdzie ta skrzynka z bogactwami?

Scena 20

(żywy plan)

Narrator: I tak szedł dzień za dniem, tydzień za tygodniem
Miesiąc za miesiącem.

Córeczka tylko o sobie myśli
W izbie śmiecie, aż szaro pod nogami.
Poduszki i pierzyny brudne,
Podłoga nie zamieciona,
Brudne garnki walają się po podłodze.

Piesek z kotkiem żywią się same, więc wychudły, 
Zjeżyły się, ogonki im wyłysiały.

I tak minął rok...

(lalki)

Wróżka: No, dziewuszko, pora na zapłatę.
Kotku..., piesku...,
Jaką skrzyneczkę dać dziewczynce?
Zieloną czy czarną?

Kotek: Miau, miau... czarną.





Piesek: Hau, hau... czarną.

Wróżka: Ja też tak myślę.

Dorota: Nareszcie! Mam, mam skrzynkę!

(żywy plan)

Narrator: Ale co to się dzieje?
Wróżka dotyka pleców dziewczynki i...
Nagle przemiana...
Po Dorocie od góry do dołu jakaś maź się rozlewa.
Nie uszła dziesięciu kroków
Gdy coś dokoła zahuczało, zaszumiało, wielką wichurą zawiało.

Dziewczynką trzy razy obróciło.
I co to? Stoi Dorota na swoim podwórku przy studni, 
Przed chatą zaś ojczym i matka, i Dorotka - sierotka 
Przyglądają się jej i dziwują.

Pazurkowa: Gdzież się tak córeczko ubrudziła? 
Gdzieś wspaniały strój podziała? 
Gdzie masz skrzynkę? Dawaj!

0 rety!
To przecież węże, ropuchy, jaszczurki. 
Taką nagrodę przyniosłaś?

Narrator: I tak skończyły się losy dwóch siostrzyczek, sierotki i córeczki.
Czy wiecie, dlaczego sierotka dostała zieloną skrzyneczkę z koralami, 
A córeczka czarną, z żabami i wężami?
Pomyślcie sami...
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