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„[…] Fascynacja jaką budzi teatr mechaniczny wśród 
ludzi teatru, zdaje się wyrastać nie tylko z chęci 
popisania się technicznymi umiejętnościami, ale także 
z pokusy naruszenia tabu, którym w teatrze zawsze 
był aktor.”

(-) Patrice Pavis – teatrolog
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Bywa, że w teatrze lalkowym nie ma słów, muzy-
ki… ale zgodzicie się chyba, że nie może w nim za-
braknąć ruchu. Ten z kolei musi operować znakami 
czytelnymi dla widza. Ruch lalek nie powinien być 
przypadkowy, musi coś oznaczać i w dużej mierze 
decyduje o wymowie przedstawienia (pisaliśmy już 
o tym w jednym z wcześniejszych numerów „Mi-
łośnika”). To oczywiste i niby to wiemy, a jednak… 
Oglądając prezentacje amatorskich grup lalkowych 
wciąż jeszcze zauważamy duże braki w tej materii. 
Najczęściej spotykanym błędem jest statyczne ilu-
strowanie gry przez stojące w miejscu i „potrząsane” 
lalki. Dlatego też, w trosce o nieustające dążenie do 
animacyjnej doskonałości przypominamy najważ-
niejsze zasady gry lalką.

Tymczasem w rozdziale pn. Technika Teatru Lalek – 
przedstawiamy specyficzną odmianę tego teatru, 
w którym wykorzystywana jest animacja pośred-
nia. Aktor wciela się w rolę „mechanika”; buduje lalkę 
i wyposaża ją w odpowiedni mechanizm (kiedyś hy-
drauliczny lub zegarowy, dzisiaj głównie elektronicz-
ny). Teatr mechaniczny – znany już w starożytności, 
największą popularność zyskał na przełomie XVIII 
i XIX wieku. Jego współczesną odmianę stanowią 
roboty, animatroniksy i automaty wykorzystywane 
do celów widowiskowych.

Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat” z Nowego, 
świętuje swoje dwudziestopięciolecie! Znany nie tyl-
ko na Kociewiu i w regionie kujawsko-pomorskim, 
ale odnoszący sukcesy także w skali ogólnopolskiej. 
O fenomenie tego teatru – piszemy w kolejnym roz-
dziale naszego wydawnictwa.

Jedną z charakterystycznych cech teatru lalek jest 
kontrast pomiędzy człowiekiem grającym w żywym 
planie, a lalką na parawanie. Przy prawidłowej grze 
aktorskiej ów kontrast będzie wyrazisty i silnie dzia-
łający na widza. Jest to bardzo sugestywny środek 
wyrazu właściwy teatrowi lalek. Umożliwia on prze-
ciwstawienie sobie dwóch światów o różnych faktu-
rach: świata realnego, biologicznego (żywego) oraz 
świata fantazji, z lalką tworzącą ów klimat poetycko-

-baśniowej ułudy. Znakomicie wyczuwają to dzieci, 
które – co ciekawe – zawsze przedkładają lalkę nad 
aktora. Pisze o tym, między innymi, Jerzy Rochowiak 
w artykule „Aktor z lalką” – relacjonując ubiegłorocz-
ną XXIV Biesiadę Lalkarską. 

A ponad to…

Kontynuujemy nasz Mały Słownik Teatru Lalek przy-
bliżając kolejne terminy związane z teatrem. Tym ra-
zem są to hasła litery „N”.

Powracamy też do tegorocznych edycji przeglądów 
teatralnych: rodzimego kujawsko-pomorskiego „Te-
atru bez granic” oraz XLVI Ogólnopolskiego Spotka-
nia Lalkarzy w Puławach. 

A w biblioteczce repertuarowej? „Piotruś Pan i po-
rwanie Wandy”! Swobodna adaptacja inspirowana 
znaną powieścią szkockiego pisarza i dramaturga 
J.M. Barriego.

Miłej lektury!

DO MIŁOŚNIKÓW…

DRODZY MIŁOŚNICY
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Patrice Pavis – autor Słownika Terminów Teatral-
nych definiuje teatr mechaniczny jako „rodzaj teatru, 
w którym gra aktorów jest zastępowana lalkami 
wprawianymi w ruch, automatami lub innymi obiek-
tami”. Natomiast Słownik wiedzy o teatrze określa go 
jako „Teatr, w którym ruch lalek spowodowany jest 
przez zastosowanie mechanizmu, np. zegarowego lub 
pasa transmisyjnego poruszającego lalki. W teatrze 
lalek znane są kombinacje teatru mechanicznego 
z teatrem lalek animowanych przez aktora-lalkarza”.
 Osobiście do lalek mechanicznych zaliczam 
wszystkie lalki, rekwizyty i dekoracje wprawiane 
w ruch poprzez zaprogramowany przez człowieka 
mechanizm poruszany siłami natury (wiatr, woda, 
słońce, grawitacja), energią kinetyczną albo silnikiem 
(parowym, spalinowym, elektrycznym itp.).
 Twórcami takich automatów byli już w II wie-
ku p.n.e, Klestibios i Philon z Bizancjum, a przede 
wszystkim uczeni aleksandryjscy działający w po-
czątkach naszej ery, tacy jak Heron, którego uważa 
się za pomysłodawcę teatru mechanicznego.
 Wzmianki o jego istnieniu pojawiają się także 
w średniowiecznych opisach specjalnych pokazów 
na dworach królewskich i książęcych (pokazy ogro-
dowe) oraz jarmarkach. Rozkwit tej techniki teatralnej 
ma miejsce w XVI–XVIII wieku, są to jednak raczej 
prezentacje ruchomych lalek niż widowiska teatralne. 
Wiek XIX to kontynuacja rozwoju teatru mechanicz-
nego, który stanowił uzupełnienie różnych imprez 
objazdowych. Pokazywano przede wszystkim sceny 
stworzenia świata i potop.
 Najstarszy polski afisz teatru mechanicznego 
pochodzi z XVII w. i zaprasza na występy włoskiego 
mechanika. Natomiast już w kolejnym stuleciu spoty-
kamy w kościołach bardzo popularne przedstawienia 
jasełkowe. Konstrukcje tego rodzaju widowisk działa-

ły w oparciu o mechanizm zegarowy z obrotową tar-
czą. Lalki poruszały się po obwodzie koła i wokół wła-
snej osi. Konstruktorami byli najczęściej zakonnicy.
 Obecnie spotykamy wiele nowych rozwiązań nie 
tylko mechanicznych, ale też elektrycznych i elektro-
nicznych. Zagadnienia te, to już jednak materiał na 
osobne omówienie.
 Opisując lalkę mechaniczną i teatr automatów 
opierać się będę na następujących zagadnieniach: 
1. automaty Herona, 2. androidy, 3. theatrum mun-
di, 4. teatr automatów, 5. Rocher-wioska automatów, 
6. współczesne wersje teatru mechanicznego.

Automaty Herona
Heron z Aleksandrii zajmował się wieloma dziedzina-
mi nauki: matematyką, geodezją, fizyką. Był pomy-
słodawcą i wykonawcą wielu automatów, w tym te-
atralnych. Napisał książkę „Teatr automatów”, w której 
zaprezentował lalki odgrywające nawet pięcioaktową 
sztukę teatralną.
 Uproszczone działanie jednego z takich automa-
tów ilustruje scenka mitycznej walki Herkulesa ze 
smokiem. Uniesienie jabłka powoduje pociągnięcie 
liny wyciągającej zaczep mocujący strzałę Herkule-
sa – strzała zostaje uwolniona. Jednocześnie stożek 
(8) otwiera dopływ wody z części górnej postumentu 
(5) do części dolnej (6). Wypierane przez wodę z gór-
nej części postumentu powietrze przechodzi rurką (7) 
do piszczałki (10) – smok ryczy. → Il. 1.
 Podobnie w automacie grającym wykorzysta-
ny jest podobny sposób dostarczania powietrza do 
piszczałek (wypieranie powietrza przez wodę wpły-
wającą do szczelnego naczynia). I tak: wlewana przez 
otwór (3) woda przepływa przez rurki (2) do kolejnych 
naczyń (I, II, III, IV). Zagięcie rurek powoduje opóźnie-
nie przepływu wody do następnego naczynia – woda 

TECHNIKA TAETRU LALEK

„Lalki mechaniczne – teatr automatów”
Stefan Gełdon
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wylewa się dopiero po osiągnięciu poziomu górnej 
części rurki. Nawet, kiedy poziom wody opada „prze-
lewanie” trwa (decyduje o tym wcześniejsze, całko-
wite wypełnienie rurki wodą). Powietrze wypierane 
przez wodę uruchamia piszczałki (2) – dzięki zagięciu 
rurki woda zamyka odpływ powietrza do dolnego na-
czynia. Długość trwania poszczególnych dźwięków 
można określić dobierając naczynia odpowiedniej 
wielkości. → Il. 2.
 

Henryk Jurkowski w „Dziejach teatru lalek” (tom I) 
opisuje grupę automatów przedstawiających apo-
teozę Bachusa. W tej świątyni na ołtarzu płonął 
ogień, a Bachus rozlewał mleko i wino, które zlizy-
wała leżąca u jego stóp pantera. Pojawiały się rów-
nież bachantki, które przy biciu w bęben i dźwiękach 
cymbałów tańczyły wokół świątyni. Kiedy Bachus 
przesuwał się na inny ołtarz po przeciwnej stronie 
świątyni, Nike, umieszczona na dachu tejże, odwra-
cała się w tym samym kierunku… 
 Działania automatów zadziwiało publiczność. Być 
może nie dostrzegano nawet różnicy pomiędzy ani-
macją bezpośrednią a mechaniczną. Ożywianie mar-
twego przedmiotu musiało być fascynujące. Czasem 
stawało się nawet ważniejsze niż treść prezentowa-
nych obrazów. Oczywiście zarówno w starożytności 
jak i średniowieczu byli ludzie światli, którzy rozumie-
li zasady mechaniki. Automaty stały się też rozrywką 
bogatych, a zwłaszcza panujących. Były też tematem 
wielu rozpraw.

Androidy
Androidy to ruchome mechaniczne lalki-figury wy-
konujące różnorodne zaprogramowane czynności. 
Słynny konstruktor androidów Droz Pierr Jaquet (oj-
ciec) skonstruował automat dziecka (1760) potrafiące-
go pisać. Droz Henri Luiz Jaquet (syn) stworzył dwie 
figury (1773), z których jedna grała na fortepianie, 
a druga rysowała. Androidy te i inne były pokazy-
wane w większości dużych miast ówczesnej Europy, 
także w Warszawie. → Il. 3.
 Gianelli Giovanni Torrano – mediolański inżynier 
przebywający na dworze cesarza Karola V wsławił 
się konstrukcją licznych, bardzo skomplikowanych 
automatów, poruszających się w takt odpowiedniej 
muzyki. Legenda głosi, że w Toledo stworzył auto-
mat, który codziennie sam przychodził do pałacu 
arcybiskupa i przynosił swojemu właścicielowi chleb.
 Francuskie wędrowne kuglarki prezentowały na 
ulicach osiemnastowiecznych miast lalki, które dzięki 
ukrytym mechanizmom wykonywały skomplikowane 
czynności. Ten rodzaj widowisk nazywano „la jolis Catin”.

TECHNIKA TEATRU LALEK
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 W artykule „Na obraz i podobieństwo” zamiesz-
czonym w miesięczniku „Nowa fantastyka” (maj 
2002 r.) Dominika Materska pisze: „Z biegiem stule-
ci, wraz z rozwojem myśli ludzkiej, lalki stawały się 
coraz ważniejsze – ożywiane coraz to wymyślniej-
szymi mechanizmami, stanowiły dowód prymatu 
nauki nad naturą… Specjalnie zakochany był w nich 

francuski wiek XVII. W kręgach libertynów, gdzie 
prym wodził markiz de Sade, zapanowała moda na 

„mechaniczne kochanki” (las maltresse – machines), 
niewyobrażalnie drogie, pokryte jedwabiem kukły. 
Legendy krążyły zwłaszcza o niejakiej Mirabelle, wy-
konanej ponoć we Włoszech na zamówienie sułtana 
tureckiego. Lalka ta pozbawiała życia przygodnych 

TECHNIKA TEATRU LALEK

il. 3.
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kochanków – przebijała ich sztyletem, jeśli nie wie-
dzieli jak przesunąć sekretną dźwignię. Kolekcjonerzy 
osobliwości zamawiali u genialnych zegarmistrzów 
rozmaite lalki: mechanicznych żołnierzy toczących 
pojedynek, baletnice, pianistki i automaty piszące. Te 
ostatnie automaty były zdolne do napisania na pod-
suniętym papierze nawet całego wiersza”.

Theatrum mundi
Lalki lub sprzężone zespoły lalek przesuwające się na 
pasie transmisyjnym, szynach albo kole i przedsta-
wiające scenkę wziętą z życia nazywamy theatrum 
mundi. Termin ten wprowadził w początkach XVIII w. 
Robert Hautsch z Norymbergi, który w tej technice 
przedstawiał sceny biblijne takie jak stworzenie świa-
ta czy potop oraz różne wydarzenia historyczne. → Il. 4.
 Współczesnym przykładem tej techniki są szop-
ki jasełkowe prezentowane w kościołach w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia. Obecnie istniejące szopki 
mechaniczne mają w sobie nadal coś z ducha daw-
nego teatru figur. Można tu mówić o dwóch zasadach 
konstrukcyjnych. Pierwsza sprowadza się do poru-
szania nieruchomych figur w przestrzeni: w pozio-
mie, pionie lub ukośnie, ruchem taśmowym. Druga, 
nawiązuje do poruszania samych postaci stojących 
w miejscu. Zdarza się, że obie zasady są stosowane 
jednocześnie. 
 W ziemi kłodzkiej, na kulturowym pograniczu pol-
sko-czesko-niemieckim, prezentowane szopki mają 
dwustuletnia tradycję. Tymczasem szopka w Wam-
bierzycach, zwanych „śląską Jerozolimą”, była już pod 
koniec XIX wieku nie lada atrakcją dla pielgrzymów. 
Jej twórca, Longin Witting, w młodości uczył się ślu-
sarstwa, a następnie tkactwa. Szopka ta składa się 
w istocie z kilku oddzielnie zakomponowanych ob-
razów. Największy z nich przedstawia stajenkę be-
tlejemską z dzieciątkiem w kołysce, świętą rodziną, 
pasterzami i egzotycznymi królami. Całość tworzy 
osiemset figurek z lipowego drewna, z których trzy-
sta jest ruchomych, ożywianych nakręcanym mecha-
nizmem ciężarkowym, takim jaki istnieje w zegarach. 
Mechanizm ten napędza skomplikowany układ pa-

sów, kół, osi i trybów. Dominuje kunsztowne poru-
szanie się bez zmiany miejsca: kołysze się kołyska, 
królowie kłaniają się, siepacze uderzają mieczami, 
apostołowie przytakują głowami. Ruch posuwisty 
pojawia się tylko w drugim planie. Kształt tej szopki 
pozostał niezmieniony od końca XIX wieku i jako za-
bytek nie podlega ona aktualizującym zabiegom.

Teatr automatów
Teatr automatów to teatr, w którym lalki, rekwizy-
ty i dekoracje porusza jakiś automat. Sposobów na 

„ożywienie” lalek przy pomocy różnych mechani-
zmów szukano od wieków. Nadmienić trzeba, że ten 
rodzaj teatru miał pośredni wpływ na rozwój teatru 
lalek, przyspieszył jego modernizację.
 Henryk Jurkowski w „Dziejach teatru lalek” (tom I) 
pisze między innymi: „Pokazy automatów w cza-
sie festynów zawierały w sobie elementy teatralne, 
przedstawiały zdarzenia ujęte w logiczną całość dra-
matyczną. W Walencji w roku 1599, w czasie procesji 
ku czci św. Wincentego, przedstawiono fragmenty 
z jego życia. Scena znajdowała się na wozie, w kształ-
cie łodzi, który ciągnęły centaury…
 Obok okazyjnie organizowanych przedstawień, ta-
kich jak ten z życia świętego, znane były stałe przed-
sięwzięcia teatralne zwane teatrem mechanicznym. 
Były one szczególnie rozpowszechnione w Hiszpanii 
w XVI I XVII wieku pod nazwą mundinuevo i ratablo. 

TECHNIKA TEATRU LALEK

il. 4.
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Zwłaszcza ta ostatnia odmiana teatru wyróżniała się 
niezwykle skomplikowaną budową i dużymi możli-
wościami widowiskowymi.”
 Leonardo da Vinci (1452–1518) był także kon-
struktorem osobliwych dziwotworów i istot me-
chanicznych. Skrzydlate płazy, biegające i unoszą-
ce się w powietrzu ponad przerażonymi ludźmi. Nic 
dziwnego, że wielu uznawało go za czarnoksiężnika. 
W 1490 roku w Mediolanie, na dworze księcia Lodovi-
co Sforzy, Leonardo urządził niezwykły pokaz teatru 
lalek – nieznane dotąd przedstawienie mechaniczne. 

„Kiedy zasłona podniosła się, widzowie ujrzeli wnętrze 
niebieskiej półkuli, skrzącej się jakby diamentowym 
pyłem – pisze Vallentin – we wnętrzu tym siedem 
planet krążyło po swoich orbitach. Z niewidzialnych 
wyżyn zaczęli zstępować bogowie olimpijscy wśród 
rozmigotanych, zapalających się i gasnących gwiazd. 
Ukryta muzyka i chór tłumiły hałas mechanizmu tak, 
że odnosiło się wrażenie jakby wszystko to ożywiane 
było jakąś siłą nadprzyrodzoną…”. 

Rocher – wioska automatów
Jan Ostrowski w „Pamiętniku teatralnym” (zeszyt 2 
z 1972 roku) opisuje Rocher, a szczegółowo teatr au-
tomatów króla Stanisława Leszczyńskiego w Lune-
ville: „Jedną z najciekawszych, a na pewno najbar-
dziej osobliwą ozdobą parku w Luneville, lotaryńskiej 
rezydencji Stanisława Leszczyńskiego, stanowił te-
atr automatów zwany Rocher. Była to cała wioska 
zaludniona figurami-automatami z drewna, które 
poruszała woda. Pomysł wyszedł niewątpliwie od 
samego króla, a zrealizował go nadworny architekt 
Emmanuel Hare (1705–1763). Rocher powstał w roku 
1742, a uzupełniono go dziesięć lat później, dodając 
dwóch strażników.
 Spektakle teatru automatów były główną atrak-
cją Luneville. Wioska przylegała do skarpy tarasu 
pałacowego, opadającej ku niżej położonej części 
ogrodów i Wielkiemu Kanałowi, który w tym miejscu 
miał kształt krzyża. Założony na planie zbliżonym 
do podkowy, składał się z części centralnej, okala-
jącej z trzech stron poprzeczną odnogę kanału, oraz 

skrzydeł bocznych, rozciągających się wzdłuż jego 
właściwych brzegów. Całość liczyła około 250 me-
trów długości i 88 figur naturalnej wielkości.
 Tłem dla spektaklu był sztucznie zbudowany ska-
listy krajobraz górski, któremu całość zawdzięczała 
swoja nazwę. Potężne bloki piaskowca rozrzucono 
malowniczo, tworząc groty ze stalaktytami, ścieżki 
i strumienie. Dodano również odpowiednią roślin-
ność. Automaty zgrupowano w części centralnej, wo-
kół zakola kanału. W częściach bocznych stworzono 
iluzyjne perspektywy krajobrazowe, otwierające się 
między ramami z głazów.
 Treścią przedstawień było zawsze pracowite, ale 
sielankowo potraktowane, wesołe życie wsi. W tle 
widniały budowle takie jak wiatrak, młyn wodny, 
kuźnia, karczma i chaty chłopskie. Mieszkańcy wioski 
wykonywali codzienne prace domowe i rzemieślni-
cze. Nie brakowało też bawiących się dzieci, pasterzy 
i zwierząt domowych. Była nawet grupa ilustrująca 
bijatykę pijacką i modlący się na uboczu pustelnik 
przed jaskinią. Wszystkie figury poruszały się i nawet 
wydawały rozmaite głosy. W różnych miejscach wio-
ski rozmieszczono muzykantów grających na fletach 
i skrzypcach. Całość, pełna ruchu, barwy i dźwięku 
musiała robić duże wrażenie. Tym bardziej, że figu-
ry były wykonane bardzo realistycznie, a ich twarze 
wzorowano na autentycznych fizjonomiach miesz-
kańców Luneville.
 Śmierć króla Stanisława Leszczyńskiego w 1766 
roku była tez kresem istnienia wioski Rocher. Niestety 
nie zachowały się ani figury ani urządzenia hydrau-
liczne.” 

Współczesny teatr mechaniczny
Lalki mechaniczne i automaty „teatralne” spotyka-
ne są także współcześnie i to o wiele częściej niż by 
się mogło wydawać. Wszystkie manekiny z reklam, 
świąteczne figury Mikołajów czy zajączków – to lalki 
mechaniczne. Podobnie zainstalowane na dachach 
budynków lalki poruszane wiatrem. Koziołki, które 
o pełnej godzinie wychodzą z wieży poznańskiego 
ratusza i bodą się rogami. Niezwykle interesujący 
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mechanizm znajdujemy na wieży ratusza w Pradze, 
czynny od 1490 roku. Konstrukcja tak piękna i niepo-
wtarzalna, także dla ówczesnych, że według legendy, 
jego twórcę miano oślepić, aby już nigdy nie mógł 
stworzyć równie doskonałego dzieła. Figury aposto-
łów, które ukazują się o pełnych godzinach w okienku 
zainstalowano dopiero w XVII wieku.
 Fasada gmachu Moskiewskiego Teatru Lalek 
ozdobiona jest także ogromnym zegarem, którego 
wielkość szacuje się na około 6 metrów wysokości 
i 5 szerokości. Górę wieńczy złoty kogucik, a po obu 
stronach widnieją latarenki i dzwonki. Każdej pełnej 
godziny kogucik ożywa i wydaje głośne trzykrotne 

„kukurykuuu!” Zegar wybija godzinę i z odpowiednie-
go domku wyskakuje zwierzątko z bajki, które tańczy, 
kłania się, albo gra na instrumencie. Kiedy wybija go-
dzina dwunasta ozywają wszystkie zegarowe posta-
cie i zaczyna się przedstawienie. → Il. 5.
 Współczesny przykład z Gdańska – mechaniczna 
lalka Hedwiga. Ukazuje się codziennie w oknie Nowe-
go Domu Ławy niedaleko Dworu Artusa, będąc jedną 
z turystycznych atrakcji. Figurę porusza mechanizm 
sterowany przez komputer. Podobnie w Bydgoszczy 
w jednym z okien kamienicy przy Starym Rynku po-
kazuje się Mistrz Twardowski i kłania witając miesz-
kańców.

 Współczesny teatr lalek nie przywiązuje większej 
wagi do automatów. Obecnie animacja lalek opiera 
się jednak przede wszystkim na bezpośrednim lub 
pośrednim ruchu ludzkiej ręki. Pamiętać jednak na-
leży, że to teatr automatów miał ogromny wpływ na 
rozwój mechanizacji współczesnej lalki teatralnej.
 Zdając sobie sprawę, że temat nie został wyczer-
pany, zachęcam do pogłębiania wiedzy o lalce me-
chanicznej. Oto proponowane przeze mnie pozycje 
wydawnicze.
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ZASADY GRY LALKĄ 

Stefan Gełdon
wg książki Stanisława Iłowskiego „Teatr lalek teatrem dla wszystkich”

Początkującym lalkarzom trudno jest przyzwyczaić 
się do tego, że lalka powinna tak grać, aby widz pa-
trzący z sali nie odczuł braku gruntu pod jej nogami. 
Sceny lalkowe bowiem, z wyjątkiem szopki, nie po-
siadają podłogi. Mało doświadczeni lalkarze zapomi-
nają o tej podstawowej zasadzie i „topią” lalkę w cze-
luściach. Na rysunku widzimy prawidłowy sposób 
trzymania lalek. Lalki stoją na tym samym poziomie 
i widz nie odczuwa pustki pod ich nogami. O tej zasa-
dzie powinien również pamiętać animator prowadzą-
cy sam dwie lalki na jednej wysokości. 
 Przykład niewłaściwej gry lalką widzimy na ko-
lejnym rysunku, gdy aktor grający po prawej stronie 

„utopił” pół lalki poniżej górnej krawędzi parawanu. 
Przeciwieństwem „topienia” jest nadmierne podwyż-
szenie, gdy lalka traci grunt pod nogami. Przy takim 
niefortunnym prowadzeniu, demaskuje się często 

„maszynerię” poruszającą lalkę czyli rękę. Zdarza się, 
że lalkarze nie przestrzegają podstawowej zasady i nie 
podchodzą z lalką do miejsca, w którym powinna się 
ona znaleźć, tylko stojąc zbyt daleko wyciągają rękę 
z lalką. Skutki tej gry widoczne są na zamieszczonym 
rysunku. Lalkarz musi podejść do wyznaczonego 
miejsca i niemal osobiście wykonać za parawanem 
każdy krok tak jak lalka na scenie. Gdy wchodzi ona 
na schody – animator powinien też wstępować po 
schodach lub po pochylni podłożonej pod nogi. Gdy 
lalki tańczą parami, animatorzy powinni czynić obroty 
taneczne trzymając się parami lub też jeden animator 
powinien prowadzić dwie lalki na obu rękach.
 Podczas gry na scenie parawanowej, a zwłasz-
cza przy technice pacynkowej czy jawajskiej, duże 
znaczenie ma wzrost aktorów prowadzących lalki. 
Bardzo trudno jest grać niskiemu aktorowi razem 
z aktorami wysokiego wzrostu. Aby utrzymać lalkę 
na odpowiedniej wysokości, aktor niższego wzrostu 

 Il. 1. Obsługujący dwie lalki musi pamiętać, że powinien je prowadzić   
  na jednej wysokości

 il. 2. Zły sposób prowadzenia lalki – aktor „topi” lalkę, opuszczając ją  
  poniżej poziomu parawanu
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może zastosować koturny, tzn. specjalnie skonstru-
owane obuwie, które pozwala na wyrównanie wzro-
stu aktorów. Gorzej, gdy wśród kilku aktorów śred-
niego wzrostu znajdzie się aktor wyjątkowo wysoki. 
Tutaj niestety, nie pomagają już koturny, a trudno wy-
magać, aby dla jednego wysokiego animatora kilku 
aktorów o normalnym wzroście wdziewało koturny. 
Nie pozostaje więc osobie wysokiej nic innego, jak 
tylko nieco się zniżać w czasie gry, choć to na dłuższą 
metę jest bardzo meczące. Aktorzy wysocy pomaga-
ją sobie często również w ten sposób, że wdziewają 
na głowę czapeczki w kolorze tła scenicznego i czę-
ściowo maskują czubek głowy w wypadku, gdy aktor 
zapomni się i podniesie głowę wyżej. Takie czapeczki 
pomagają również ukryć niesforne włosy przy buj-
nych fryzurach. 
 Zanim przystąpimy do omówienia sposobu wyra-
żania lalką różnych stanów uczuciowych, ustalić jesz-
cze należy kardynalną zasadę pozwalającą widzowi 
zorientować się, która lalka na scenie mówi i gra. Lal-
ka bowiem nie potrafi wyrażać swoich stanów uczu-
ciowych przy pomocy mimiki, czyli gry twarzy. Nie 
potrafi grać oczami, brwiami, ustami, co może umie-
jętnie wykorzystać żywy aktor na scenie. Wprawdzie 
istnieją lalki specjalnie spreparowane, posiadające 
pewne zdolności gry twarzą, ale spotyka się je raczej 
przy występach estradowych. 
 W teatrze lalek przyjęto zasadę, że lalka, która 
w danej chwili „mówi”, powinna się wyraziściej po-
ruszać od innych lalek. Inaczej bowiem chodzi rycerz 
średniowieczny, a inaczej współczesny elegant, ina-
czej człowiek zmęczony, stary lub chory, zdrowy i we-
soły. Inny też będzie chód dziecka i dorosłego, jeszcze 
inaczej chodzi ślepiec, żołnierz czy człowiek pijany itd. 
Jest to ważne zwłaszcza, gdy na scenie znajduje się 
więcej postaci i gdy aktorzy mówią do lalki nie mając 
wyraźnie zróżnicowanego głosu. Lalka grająca w da-
nej chwili porusza się żywiej i każdy akcent słowny 
w tekście zgrywa się z wyrazistym ruchem. Prze-
strzec należy jednak przed stosowaniem „potrząsa-
nia” lalką w czasie mówienia. Tutaj bowiem nie chodzi 
tylko o bezmyślne poruszanie postaci scenicznej, ale 

o to, żeby gest i ruch lalki były zgodne z treścią słów, 
z rytmem, a nawet frazą wypowiadanego tekstu. 
Żeby coś wyrażał i znaczył. Jeszcze staranniej po-
winien być opracowany ruch i gest lalki śpiewającej. 
Jednocześnie ruchy lalek, które nie „mówią” w danej 
chwili, powinny być wyhamowane. Pamiętać trzeba, 
że chociaż lalka „milczy” w danej chwili, powinna grać, 
uczestniczyć w wydarzeniach scenicznych. Musi jed-
nak to robić o wiele dyskretniej, aby nie wydawało się, 
że to ona jest na pierwszym planie.
 Lalka może wyrażać pewne emocje pantomimicz-
nie. Zdolna jest bowiem wgrać smutek, zadumę, ra-
dość, złość, niepokój, wściekłość i inne stany uczu-
ciowe. Pamiętać przy tym należy, że nie będą to gesty 
stricte ludzkie. Nie istnieją gotowe recepty gry sce-
nicznej. Każda lalka musi znaleźć swój własny, wyra-
zisty styl.
 Osobę, która nadaje ruch i ożywia lalki, nazywa-
my animatorem lub rzadziej poruszaczem. Słowo ani-
mator w języku łacińskim oznacza tego, który oży-
wia, zachęca do ruchu. Bez animatora nawet najlepiej 
skonstruowana lalka będzie tylko martwą zabawką. 
Dopiero poruszacz nadaje jej pełne życie i charakter. 
Każdy animator wypracowuje własną technikę poru-
szania i sam dochodzi do stworzenia własnego wyra-
zu artystycznego.
 Nie stosujemy też lalek ruszających wargami 
podczas mówienia czy śpiewu, gdyż nawet przy naj-
lepszej animacji wygląda to raczej na szczekanie niż 
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układanie ust przy mowie ludzkiej. Animator musi 
znaleźć i opanować odmienny od ludzkiego sposób 
wyrażania lalką tego, co normalnie nazywalibyśmy 
mimiką. Już o wiele łatwiej jest lalce wygrać pewne 
przeżycia gestem. Gest bowiem to ruch głowy, rąk, 
nóg i układ całej postaci. Lalka może więc zarozumia-
le nosić czy zadzierać głowę, poruszać nią w zawsty-
dzeniu czy smutku, może grozić ręką, wskazywać kie-
runek, tłumaczyć, prosić, odpychać. Może sposobem 
chodzenia wyrazić pośpiech, zdenerwowanie, spokój 
i opanowanie. 
 Poruszacz, chcący dobrze opanować grę lalką, 
powinien nie tylko znać wszystkie rodzaje technik 
lalkowych. Czasem musi sam obmyśleć jakiś drob-
ny szczegół konstrukcyjny, który pomoże wydobyć 
z martwej lalki jak najwięcej artystycznego życia. Nie 
można tutaj zapominać o podstawowej zasadzie, że 
lalka powinna być doskonale dopasowana do ręki 
grającego nią aktora. Ma to specjalne znaczenie przy 
lalach typu rękawiczkowego, tj. przy pacynkach. Duże 
pacynki wymagają zastosowania „jakby naparstków”, 
w które wtykamy palce poruszające członkami lalki. 
  Trzecim podstawowym warunkiem gry lalką jest 
zasada, aby aktor, który lalkę prowadzi i ożywia, wy-
powiadał za nią tekst roli. Trudno bowiem, nawet przy 
bardzo solidnym przygotowaniu, dobrze zsynchro-
nizować ruch lalki z głosem aktora, jeśli inna osoba 

prowadzi lalkę, a inna mówi. Wygłaszający tekst ani-
mator gra przeważnie całą swoją postacią, jak to robi 
aktor teatru żywego planu. Artyzm sztuki aktorskiej 
polega między innymi również i na tym, że aktor jest 
niepowtarzalny. Wprawdzie gra on każdego wieczoru 
tę samą rolę, wygłasza te same teksty i zachowuje te 
same, ustalone na próbach sytuacje, a jednak – gra 
inaczej. Bywa, że gra całą pełnią swego talentu i ar-
tyzmu. Kiedy indziej – tylko „odgrywa” swoją rolę. 
Dyspozycje psychiczne, zmęczenie, zdenerwowanie, 
współgranie dobrych lub mniej sprawnych partne-
rów czy wreszcie reakcja publiczności – wszystko to 
warunkuje formę aktora. Z tych też względów trud-
no jest aktorowi prowadzącemu lalkę synchronizować 
właściwe ruchy lalki ze słowami innego aktora wy-
głaszającego tekst. Staramy się, aby animator i wy-
głaszający tekst byli jedną osobą. Bywają oczywiście 
sytuacje, w których jedną lalkę prowadzi i ożywia 
czasem nawet kilku animatorów. W takim wypadku 
należy powierzyć wykonywanie głównych i najbar-
dziej wyrazistych czynności ruchowych aktorowi 
wygłaszającemu tekst.
 Jeśli już dla jakiś ważnych powodów dopuszcza 
się do tego, że aktor wygłaszający tekst nie prowadzi 
lalki – należy przestrzegać bezwzględnej zasady, aby 
aktor wygłaszający tekst był stale przy lalce. Niedo-
puszczalne są bowiem praktyki, że aktor wygłaszają-

Il. 4. Naturalnie podniesiona lalka „dekonspiruje” rekę
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cy tekst stoi w innym rogu sceny niż postać lalki. Na-
wet wówczas, gdy teksty lub śpiew został nagrany na 
taśmie magnetofonowej, obowiązuje ta sama zasada. 
Rozmieszczenie głośników musi być takie, aby widz 
nie odczuwał jednego tylko źródła i kierunku, skąd 
dochodzi do niego głos. Musi on odbierać głos w po-
dobny sposób, jak go odbiera widz kinowy. Najlepiej 
zatem jest, gdy w takich okolicznościach stosuje się 
cały system głośnikowy. 
  Wszystkie wejścia, pozy, ruchy i gesty lalek po-
winny być dokładnie ustalone przez reżysera w cza-
sie prób, a następnie precyzyjnie wypracowane przez 
aktora, który lalką gra. Tutaj obowiązuje jeszcze jed-
na podstawowa zasada, którą doświadczeni praktycy 
doskonale znają: lepiej wykonać mniej ruchów lalką, 
ale za to dokładnie i wyraziście. Drobne, bezmyślne, 
niezdecydowane ruchy nic nie wyrażają i jedynie roz-
praszają uwagę widza. Powiedzieliśmy już, że aktor 
powinien poruszać się razem z lalką. W tym też celu 
stosuje się w teatrze lalek specjalne podłogi i podesty 
ułatwiające lalkarzowi prowadzenie lalki np. po scho-
dach, w górę, na drzewo. Przypomnieć należy, że im 
głębiej sceny znajduje się lalka, tym mniej ją widać 
z widowni. 
 Widz teatru lalek często nawet nie wyobraża sobie 
tego, że w teatrze naszym najdoskonalszą maszyne-
rią poruszającą lalki są ręce i palce aktora- animatora. 

Są one jedyną „sprężyną” nadającą życie pacynkom. 
Stanowią wraz z dłonią korpus lalki. Również lalki 
typu jawajskiego nie posiadają prawie żadnej zme-
chanizowanej konstrukcji, gdyż animator trzyma 
w jednej ręce uchwyt poruszający głową, a w dru-
giej, zazwyczaj prawej, oba pręty poruszające ręce 
lalki. Przy bardziej skomplikowanym ruchu rąk lalek 
typu jawajki musimy poprosić o pomoc drugiego ani-
matora. Zazwyczaj w takich wypadkach osoba wy-
głaszająca tekst trzyma i prowadzi lalkę za uchwyt 
podtrzymujący głowę lalki, a druga porusza rękami 
lalki. Bywa, że do specjalnych zadań konstruuje się 
lalki noszone na głowie, a wtedy animator gra wła-
snymi rękami (np. aktor prowadzący postać dyrygen-
ta – trzyma lalkę na głowie).
 Nogi lalek są zazwyczaj bezwładne i nie „grają” 
tak, jak ręce. Bywają jednak sytuacje, że i nogi mu-
szą działać. Przy pacynkach konstruujemy nogi (je-
śli są w ogóle potrzebne) na specjalnym naparstku. 
Nogi jawajek zaopatrujemy w pręty i poruszamy nimi 
w podobny sposób, jak prętami przytwierdzonymi do 
rąk. Ma to zastosowanie wtedy, gdy lalka musi wy-
konać wyraziście jakiś ruch, np. marsz lub taniec. Na 
ogół jednak unikamy takich kłopotliwych sytuacji. 
 Niezwykle starannie należy opanować animację 
lalki zwierzęcej. Gra taką lalką związana jest przede 
wszystkim z jej konstrukcją i od niej zależy sposób 

 Il. 5. Prowadzący lalkę z prawej strony wysunął rękę, zamiast podejść bliżej do partnera i „utopił” lalkę za parawanem
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wygrania pewnych cech typowo zwierzęcych. Kot, ty-
grys czy pantera będą miały odmienny chód niż np. 
niedźwiedź. Inaczej też stąpa krowa, a inaczej koń. 
Szkapa Don Kichota będzie człapać, koń wyścigowy 
rwie się do galopu, rumak Rolanda Szalonego ujawni 
w swoisty sposób cechy swej arabskiej krwi. Inaczej 
poruszać się będzie stary koń pociągowy, a inaczej 
młode źrebię czy Siwek Złotogrzywek ze sztuki Kow-
nackiej lub tez Konik Garbusek.
 Najczęściej spotykanym błędem w amatorskich 
zespołach lalkarskich jest nieumiejętne „chodzenie” 
lalki. Zanim przystąpimy do opracowania i wyćwi-
czenia chodu, musimy przestudiować elementy ru-
chu żywych ludzi. Człowiek stoi na dwóch nogach. 
Idąc podnosi nogę w górę, przy czym jego wzrost lub 
choćby ruch barku wyraźnie się w tym momencie 
zmienia. Potem noga wysunięta stoi znowu na zie-
mi, gdy jesteśmy w rozkroku, co znowu wpływa na 
zmianę wysokości całej sylwetki. Stwierdzamy więc, 
że człowiek chodzący zmienia nieznacznie swą wyso-
kość. Tak samo powinna chodzić lalka, z tym że ruchy 
jej należy nieco podkreślić i przetrzymać. Czasami ro-
bimy to w rytm wiersza, czasem pomaga nam pod-
kład muzyczny. W żadnym wypadku lalka nie może 
posuwać się po scenie płynnie, jakby na łyżwach. 
Niekiedy można lalkę podczas chodu nieznacznie 
pochylić. Chcąc umiejętnie to wygrać, należy dłu-

go ćwiczyć, gdyż chód lalki jest jej podstawowym 
ruchem na scenie. Ćwiczenia tego typu można uła-
twić. Umieszcza się przy parawanie deskę lub karton 
o takiej wysokości, aby z widowni było widać jedy-
nie czubek głowy lalki. Reżyser prowadzący ćwicze-
nia siedzi przed scenką i koryguje pracę poruszacza. 
Chodzi oto, aby przy każdym kroku czubek głowy 
raz wystawał spoza przysłony, to znów za nią znikał. 
Takie ćwiczenia najlepiej przeprowadzić w takt pie-
śni lub muzyki marszowej. Po wystudiowaniu cho-
du zwyczajnego przystępujemy do ćwiczenia chodu 
charakterystycznego, np. kulawego czy pociągające-
go nogą. Inaczej trzeba prowadzić lalkę dziewczyny 
chodzącej normalnie, a inaczej sztucznie się krygują-
cej czy pretensjonalnej zalotnicy.
 W zakres ćwiczeń gry lalką musimy wprowadzić 
umiejętność wchodzenia i schodzenie ze sceny. Jeśli 
lalki wchodzą na scenę spoza kulis czy przez drzwi – 
to nie ma z tym żadnych kłopotów. Nieco trudniej jest 
wprowadzić lalkę przy scenie parawanowej bez kulis 
i dekoracji. Nie może ona wyskoczyć spod sceny. Po-
stać trzeba umiejętnie wprowadzić. W takich wypad-
kach podchodząc z głębi ku przodowi i podnosząc ją 
coraz wyżej, aż do potrzebnej wysokości. Podobnie, 
tylko w odwrotnym porządku wyprowadzamy lalkę 
ze sceny. Znikanie lalki pod sceną może mieć miejsce 
jedynie w wypadku jakichś czarodziejskich sztuczek.

Il. 6. Prawidłowy sposób trzymania lalki

TECHNIKA TEATRU LALEK
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 Starannie należy wyćwiczyć sposób sadzania 
lalki. Czasami lalka siada na parawanie opuszczając 
nogi w stronę widowni. Należy wtedy odpowiednim 
lekkim podrzutem przełożyć nóżki poza parawan, 
opuścić je nieco w dół, posadzić lalkę na parapecie 
parawanu i lekko podciągnąć ku sobie. Skok lalki na 
grzbiet konia, wsiadanie do samochodu – jest trud-
niejszy. Nie stanowi to jednak przeszkody nie do po-
konania. Doświadczony lalkarz zrobi to zgrabnie. Przy 
lalkach typu pacynkowego, u początkujących lalkarzy 
zdarza się często, że obie ręce lalki wzniesione są ku 
górze, jakby zamierzała ona bić brawo lub zatykać 
uszy dłońmi. Taka nienaturalna poza wskazuje na 
brak opanowania gry lalką i reżyser powinien temu 
zapobiec.
 Pamiętać należy, że postacie sceniczne, „rozma-
wiając” na scenie, muszą utrzymywać ze sobą kon-
takt. Najlepiej, gdy patrzą na siebie i odpowiednią grą 
reagują na wypowiadane słowa. W ten sposób mogą 
przecież łatwo wyrazić radość, smutek, strach i roz-
bawienie. Mogą też wygrać znudzenie czy zniecierpli-
wienie, odchylając się wyraźnie od partnera. 
  Należy specjalnie przestudiować i przećwiczyć 
sposób, w jaki lalka posługuje się rekwizytami. Więk-
szość rekwizytów posiada odpowiednie uchwyty 
w postaci drutu i wówczas rekwizyt prowadzi się od 
dołu, tak samo jak lalkę. Pacynki natomiast mogą 
niektóre rekwizyty, takie jak butelkę, garnuszek, 
kwiaty itp., ujmować rączkami, w których przecież 
znajdują się palce animatora, a te doskonale poradzą 
sobie z podniesieniem czy przestawieniem jakiegoś 
rekwizytu.
 Wspomnieć należy, że można również zastosować 
rekwizyty nieproporcjonalnie większe od samej lalki. 
Zwłaszcza w ujęciu groteskowym, jest to uzasadnio-
ne (np. telefon naturalnej wielkości czy nożyce). Takie 
zmaganie się małej stosunkowo lalki z aparatem te-
lefonicznym i książką telefoniczną naturalnych roz-
miarów, podkreśli ujęcie groteskowe i rozbawi. Scenę 
czytania listu można ująć realistycznie, dając lalce 
odpowiednio proporcjonalnej wielkości list lub też 
dając jej list w kopercie o dużych rozmiarach. Taki list 

podaje królowi niewolnik w grotesce Jana Sztaudyn-
gera o zbóju Jaromirze i król przecina olbrzymią ko-
pertę wielkimi, przeszło trzydziestocentymetrowymi 
nożycami. Następnie prawie wchodzi sam do koperty, 
aby z niej mozolnie wyciągnąć ogromny list. Kładzie 
go na parapecie parawanu i czytając przesuwa głowę, 
a nawet cały korpus po olbrzymiej karcie. Efekt roz-
bawienia publiczności – gwarantowany.
 Jak widzimy, pomysłowość animatora otwiera 
ogromne możliwości gry lalką. Podanych tu przy-
kładowo ćwiczeń nie należy traktować jako gotowej 
recepty. Są to jedynie sugestie dla początkujących 
lalkarzy, którzy jeszcze nie nabyli doświadczenia, wy-
magającego dłuższej praktyki i pewnej rutyny.
 Początkujący lalkarz martwi się, jak sobie poradzić 
z płaczącą po stracie koziołeczka babuleńką, i nie wie, 
że można to zrobić z humorem. Wystarczy jedynie na 
moment lalkę odwrócić do tyłu, pochylić korpus do 
dołu i palcem od spodu podsadzić lalce kawałek far-
tuszka, którym obciera zapłakane oczy. 
 Na koniec jeszcze raz przypomnieć należy, że lalka 
ma swój własny styl gry i nie może naśladować czyn-
ności i ruchów człowieka. Żyje ona swym własnym 
lalkarskim życiem na scenie. Trafnie ujął to wybitny 
krytyk teatralny Edward Csato: „Sztywne, zmechani-
zowane ruchy lalek mają niepojęty urok, wprowadza-
ją nas w świat pozaludzki, a jednak intymnie związa-
ny z naszym zwyczajnym, codziennym życiem.”

TECHNIKA TEATRU LALEK
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Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic”
Barbara Sobotka

Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic” 
odbyły się w tym roku 2 czerwca. Tak jak w latach 
ubiegłych Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świe-
ciu nad Wisłą umożliwił młodym artystom występ 
na prawdziwej, profesjonalnie wyposażonej scenie!
  Zmieniliśmy regulamin Konfrontacji zapraszając 
tylko zespoły żywego planu i ograniczając jedno-
cześnie ich ilość do dziesięciu. Ostatecznie wystąpili 
w kategorii klas I–III: Teatr Pinezka” z Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Więcborku i Teatr „Art.-Te” 
ze SP w Gniewkówcu, w kategorii klas IV–VI: „Kar-
ramba” ze SP w Brzozie, Kabaret „Rozweselaki” ze SP 
w Szadłowicach, Teatr „A co tam” ze SP w Lubiewie 
i „Pacynka” z MDK nr 2 w Bydgoszczy, w kategorii 
młodzieży gimnazjalnej: „C.D.N” z MDK nr 4 w Byd-
goszczy, „Teatromaniacy” z Gimnazjum w Tucznie, 
Teatr „Debiut” z Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy i Teatr 
„Bez Nazwy” z Publicznego Gimnazjum w Kamieniu 
Krajeńskim. 
 Niestety z przyczyn losowych – nie wystąpiły 
dwie zgłoszone wcześniej grupy: „Mgiełka” i „GLOB-

-US” z Osia.
 Łącznie w imprezie uczestniczyło około 170 wyko-
nawców oraz towarzyszący im nauczyciele, instruk-
torzy, rodzice. 
 Fantastycznie w tym roku dopisała publiczność – 
dzieci ze świeckich szkół i przedszkoli. Szkoda, że tyl-
ko w godzinach przedpołudniowych…
 A co z teatrami lalkowymi? Tymczasem, zgod-
nie z nowym regulaminem, grupy lalkowe z naszego 
regionu zaproszone zostały do udziału w oddziel-
nym spotkaniu, które zaplanowaliśmy 18 listopa-
da w sali Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury 
w Bydgoszczy. Występy pięciu zakwalifikowanych 
zespołów wzbogaci prezentacja wybranych lalek te-
atralnych i pokaz ich animacji w ramach zajęć warsz-
tatowych. Już teraz serdecznie zapraszamy – zwłasz-

cza nauczycieli i instruktorów prowadzących lub 
chcących założyć dziecięcą lub młodzieżową grupę 
lalkową. 
 Konfrontacjom teatralnym towarzyszyła w tym 
roku wystawa prac plastycznych pn. „Teatr bez gra-
nic” – plakat teatralny i kukła teatralna. Ogłoszony 
w styczniu br. konkurs zgromadził prace uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powia-
tu świeckiego – 71 uczestników (11 osób w kategorii 
kukła teatralna oraz 60 w kategorii plakat teatralny). 
Autorów najciekawszych prac nagrodzono ciekawymi 
książkami i słodyczami.
 Odnotujmy, że fundatorami nagród poza KPCK 
w Bydgoszczy byli jak zawsze Burmistrz Świecia 
i świecki OKSiR.
 Dzieci i młodzież uczestnicząca w Konfrontacjach 
oraz wszyscy chętni wzięli udział w dwóch impre-
zach towarzyszących przygotowanych przez aktora-

-mima Mieczysława Giedrojcia. Były to: „Klaunada” – 
dla dzieci młodszych oraz „Lekcja pantomimy” – dla 
młodzieży gimnazjalnej.
Konfrontacje prowadził bardzo lubiany przez dzieci 
instruktor teatralny Marcin Berendt.
 Było coś dla ducha, ale i dla ciała także! Uczestnicy 
rozładowali stres związany z występem na scenie – 
otrzymanymi słodyczami. Wręczono pamiątkowe 
dyplomy-podziękowania i kolorowe znaczki oko-
licznościowe z logo Konfrontacji. Chętni skorzystali 
z obiadów. 
  Kolejny już raz gospodarze imprezy, dyrekcja 
i pracownicy OKSiR w Świeciu, potwierdzili nie tylko 
swoją niezwykłą gościnność, ale i znakomitą organi-
zację; fachową i rzetelną. 

Do zobaczenia za rok!
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PROGRAM
godz. 10–13

PREZENTACJE TEATRÓW DZIECIĘCYCH (kl. I–III i IV–VI)

Teatr „Pinezka” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku 
„Trzy świnki i wilk” – scenariusz i reżyseria: Renata Bloch

Teatr „Art.-Te” Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu
„Baśń o współczesnej Śpiącej Królewnie” – reżyseria: Lidia Kaczmarek i Małgorzata Rosa

Teatr „Karramba” Szkoła Podstawowa w Brzozie
„O czym marzy Pluskwa?” – scenariusz: Julia Bafia, reżyseria: Julia Bafia i Elżbieta Bloch

Kabaret „Rozweselaki” Szkoła Podstawowa w Szadłowicach
„Jeden dzień z życia ucznia” – scenariusz i reżyseria: Elżbieta Brzustowicz

Teatr „A co tam” Szkoła Podstawowa w Lubiewie 
„Na smyczy” – scenariusz: zespół, reżyseria: Beata Ziółkowska

Teatr „Pacynka” Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy
„Historia pewnego kredensu” – scenariusz i reżyseria: Wioleta Górska-Nowik

godz. 16–18
PREZENTACJE TEATRÓW MŁODZIEŻOWYCH (młodzież gimnazjalna)

Teatr „C.D.N” Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy
„Nuda” – scenariusz: Grzegorz Sławiński, reżyseria: Wioleta Górska-Nowik z zespołem

„Teatromaniacy” Gimnazjum w Tucznie
„Królowa Śniegu” – scenariusz i reżyseria: Magdalena Krajewska

i Małgorzata Krzosek

Teatr „Debiut” Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy
„Gimnazjalista – szczęście czy pech?” – scenariusz: zespół, reżyseria: Sylwia Sikorska

Teatr „Bez Nazwy” Publiczne Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim
„O losie, któż się z twą potęgą zmierzy?” – reżyseria: Iwona Hajdasz i Ewelina Wolszlegier

WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU 2016/2017
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Po obejrzeniu wszystkich przedstawień konkurso-
wych przyznało wyróżnienia i nagrody:

I. kategoria dzieci z klas I–III
Jury nie przyznało NAGRODY GŁÓWNEJ.

WYRÓŻNIENIE – Teatr „Art.-Te” ze SP w Gniew-
kówcu za spektakl „Baśń o współczesnej Śpiącej 
Królewnie” w reżyserii Lidii Kaczmarek i Małgorzaty 
Rosy (nagroda finansowa w wys. 200 zł. ufundowana 
przez Panią Ewę Krupę – Dyrektora KPCK w Byd-
goszczy).

Indywidualne NAGRODY AKTORSKIE otrzymały 
dzieci:
MATEUSZ KOWALSKI za rolę WILKA w spektaklu 

„Trzy świnki i wilk” – Teatr „Pinezka”, Więcbork;
AMELIA WOLSKA za rolę ŻONY 7 w spektaklu „Baśń 
o współczesnej Śpiącej Królewnie” – Teatr „Art.-Te” 
z Gniewkówca.

II. kategoria dzieci z klas IV–VI

NAGRODĘ GŁÓWNĄ otrzymał Teatr „A co tam” ze 
SP w Lubiewie za spektakl „Na smyczy” w reżyserii 
Beaty Ziółkowskiej, nagroda finansowa w wys. 700 
zł ufundowana przez Burmistrza Świecia – Pana Ta-
deusza Pogodę)

WYRÓŻNIENIE – Teatr „Pacynka” z MDK nr 2 w Byd-
goszczy za spektakl „Historia pewnego kredensu” 
w reżyserii Wiolety Górskiej-Nowik, nagroda finan-
sowa w wys. 300 zł. ufundowana przez Burmistrza 
Świecia).
WYRÓŻNIENIE – Kabaret „Rozweselaki” ze SP 
w Szadłowicach za spektakl kabaretowy „Jeden 
dzień z życia ucznia” w reżyserii Elżbiety Brzusto-
wicz, nagroda finansowa w wys. 300 zł. ufundowana 
przez Panią Iwonę Mazelewską – Dyrektora OKSiR 
w Świeciu)
WYRÓŻNIENIE – Teatr „Karramba” ze SP w Brzozie – 
„za pomysł inscenizacyjny” w spektaklu „O czym ma-
rzy Pluskwa?” w reżyserii Julii Bafi i Elżbiety Bloch 
(nagroda finansowa w wys. 200 zł. ufundowana przez 
Panią Dyrektor OKSiR w Świeciu).

Jury w składzie:
BARBARA ROGALSKA – aktorka Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu
BOGNA WOJCIECHOWSKA-BLACHOWSKA – kulturoznawca, animatorka kultury (KPCK w Bydgoszczy)
JERZY ROCHOWIAK – dramaturg, autor m.in. scenariuszy teatralnych dla dzieci i młodzieży, animator kultury 

(Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu)

Protokół Jury

2 czerwca 2017 r. Świecie nad Wisłą

WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU 2016/2017
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NAGRODY AKTORSKIE:
DARIA BOGACKA za rolę POPIELNICY w spektaklu 

„Tajemnica pewnego kredensu” – „Pacynka”, Byd-
goszcz;
OLIWIA WAŁECKA za rolę CUKIERNICY w tymże 
spektaklu;
KINGA KOPROWSKA za rolę SZKATUŁKI – j.w.;
AGATA DRYGALSKA za rolę KIELISZKA – j.w.;
MIŁOSZ CZEKAJ za rolę w spektaklu „Jeden dzień 
z życia ucznia” – Kabaret „Rozweselaki”, Szadłowice;
MARCEL NOWAK – j.w.;
KACPER SENDER – j.w.;
KAMIL WINIARSKI – j.w.;
JAKUB DOLIGAŁA – j.w.;
IZA ŻELAZNA za rolę DZIEWCZYNKI w spektaklu 

„Na smyczy” – Teatr „A co tam”, Lubiewo;
KORNELIA ZIÓŁKOWSKA za rolę DZIEWCZYNKI 
w tymże spektaklu;
AMELIA JANUSZEWSKA za rolę POSTACI X – j.w.

III. kategoria młodzieży gimnazjalnej

NAGRODA GŁÓWNA – Teatr „Bez Nazwy” z Publicz-
nego Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim za spektakl 

„O losie, któż się z twą potęgą zmierzy?” w reżyserii 
Iwony Hajdasz i Eweliny Wolszlegier ( nagroda finan-
sowa w wys. 700 zł. ufundowana przez Panią Ewę 
Krupę – Dyrektora KPCK w Bydgoszczy).

WYRÓŻNIENIE – Teatr „Debiut” z Gimnazjum nr 2 
w Bydgoszczy za spektakl „Gimnazjalista – szczęście 
czy pech?” w reżyserii Sylwii Sikorskiej ( nagroda fi-
nansowa w wys. 300 zł. ufundowana przez Dyrektora 
KPCK w Bydgoszczy).

NAGRODY AKTORSKIE:
MIRIAM DRYGLAS za rolę w spektaklu „Nuda” – Teatr 

„C.D.N.”, Bydgoszcz;
JUSTYNA JOACHIMIAK za rolę w tym samym spek-
taklu – Teatr „C.D.N”, Bydgoszcz;
AGATA SZYMANOWICZ za rolę ANTYGONY w spek-
taklu „O losie, któż się z twą potęgą zmierzy?” – Teatr 

„Bez Nazwy”, Kamień Krajeński;
AMELIA WOLSZLEGIER za rolę KASANDRY w tym 
samym spektaklu;
MAGDALENA BOREK za rolę ISMENY – j.w.;
SZYMON JAWDYK za rolę KREONA – j.w.;
ADAM BOGACZ za rolę KAJA w spektaklu „Baśń 
o Śpiącej Królewnie” – „Teatromaniacy”, Tuczno.

Jury przyznało także dwa indywidualne WYRÓŻ-
NIENIA HONOROWE (list gratulacyjny): Pani RENA-
CIE BLOCH (instruktor M-GOK w Więcborku) i Pani 
SYLWII SIKORSKIEJ (nauczycielka Gimnazjum nr 2 
w Bydgoszczy). 

WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU 2016/2017
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Konkurs plastyczny 

Jury w składzie:
KATARZYNA WOLSKA – artysta plastyk, kierownik Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej Kujawsko-

Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy,
HANNA KAWECKA – instruktor ds. plastyki w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
BARBARA SOBOTKA – kulturoznawca, gł. instruktor teatralny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury

w Bydgoszczy

Po obejrzeniu wszystkich prac konkursowych przy-
znało wyróżnienia i nagrody. Otrzymali je: 

I. kategoria plakat teatralny

NAGRODA I – Julia Jarecka kl. VI, Szkoła Podstawo-
wa nr 7 w Świeciu;
NAGRODY (równorzędne):
Julianna Łopińska kl. II gimnazjalna, Gimnazjum 
w Grucznie;
Helena Nawrocka kl. VI, SP w Grucznie;
Klaudiusz Mikołajczyk kl. I gimn., Gimnazjum 
w Grucznie;
Karol Górski kl. IV, SP w Grucznie.

WYRÓŻNIENIA (równorzędne):
Marta Zawidzka kl. I gimn., Gimnazjum w Grucznie;
Marta Rogaczewska kl. I gimn., Gimnazjum w Grucznie.

II. kategoria kukła teatralna
NAGRODY:
Miłosz Różański, SP nr 7 w Świeciu;
Julia Szulerecka, SP nr 7 w Świeciu;
Julia Boniek, SP nr 7 w Świeciu;
Kacper Wolski, SP nr 7 w Świeciu.

WYRÓŻNIENIA:
Martyna Polakowska, Gimnazjum w Warlubiu;
Sylwia Modrakowska, SP w Laskowicach Pomorskich;
Ewelina Modrakowska, SP w Laskowicach Pomorskich;
Weronika Modrakowska, SP w Laskowicach Pomorskich;
Justyna Modrakowska, SP w Laskowicach Pomorskich.

Wszyscy wyróżnieni i nagrodzeni autorzy prac pla-
stycznych otrzymali pamiątkowe DYPLOMY oraz 
podarunki w postaci książek i kredek ufundowanych 
przez Dyrektora KPCK w Bydgoszczy.

WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU 2016/2017
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Na początku czerwca dziesięć zespołów teatralnych 
wystąpiło na scenie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Świeciu podczas Konfrontacji Teatrów Dzie-
cięcych i Młodzieżowych Teatr bez granic, których 
głównym organizatorem jest Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Kultury w Bydgoszczy. Teatry konkurowały 
w trzech kategoriach wiekowych: uczniów klas I–III 
i IV–VI szkół podstawowych oraz gimnazjów.
 Teatr „Pinezka” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Więcborku zaprezentował widowisko „Trzy 
świnki i wilk” według Jakuba i Wilhelma Grimmów 
w opracowaniu i reżyserii Renaty Bloch. Dzieci grały 
pośród miłych dla oka kolorowych dekoracji; domków 
otoczonych płotami, z których jeden zdobiły chmurki 
i słonko, drugi zaś słonecznik. Młodzi aktorzy ubrani 
byli w czarne trykoty. Świnki zawiązały na głowach 
różowe opaski z kokardami, wdziały różowe spód-
niczki, Świnka Mama miała na sobie fartuszek. Wilk 
w czerni włożył na głowę futrzana czapę; wilczy wy-
gląd dopełnił ogon.

Przedstawienie miało charakter komediowy, w tek-
ście pojawiały się aluzje do współczesności.
 Teatr „Art-Te” ze Szkoły Podstawowej w Gniewków-
cu pokazał „Baśń o współczesnej Śpiącej Królewnie”, 
także inspirowana baśnią Jakuba i Wilhelma Grim-
mów, w reżyserii Lidii Kaczmarek i Małgorzaty Rosy. 
Dzieci miały pomysłowe kostiumy; zwracały uwagę 
dziewczynki w sukniach z falbankami. Przedstawienie 
odtwarzało fabułę baśni z akcentami współczesnymi, 
np. Królewna ukłuła się nie wrzecionem a plastikowym 
widelcem. I ten spektakl miał rys komediowy.

 Zabawne było przedstawienie Teatru „Karramba” 
ze Szkoły Podstawowej w Brzozie pt. „O czym ma-
rzy Pluskwa?” według scenariusza Julii Bafii, reży-
serii Julii Bafii i Elżbiety Bloch. Tytułowa Pluskwa to 
dziewczynka, którą strofuje starsza siostra. Marzenia 
bohaterki uzewnętrzniły się w snach: o reanimowa-
niu kościotrupa ze szkolnej pracowni i dowcipnym in-
struktażu w samolocie. Ciekawie zostały zarysowane 
postacie sióstr i ich relacje. Spektakl był dynamiczny, 
z komediowymi przerysowaniami. 
 Zawrotne tempo miał „Jeden dzień z życia ucznia” 
kabaretu „Rozweselaki” ze Szkoły Podstawowej 
w Szadłowicach według scenariusza i w reżyserii 
Elżbiety Brzustowicz. Był to dzień bogaty w zabaw-
ne zdarzenia, które prezentowali – prowadzeni przez 
narratora – uczniowie, żartując z siebie, z nauczycieli. 
Monologowali, dialogowali, śpiewali, tańczyli…
 Teatr „A co tam” ze Szkoły Podstawowej w Lubie-
wie pokazał spektakl „Na smyczy” według scenariu-
sza zespołu, w reżyserii Beaty Ziółkowskiej. Młodzi 
aktorzy zgłębili problem uzależnienia od telefonu 
komórkowego: na tytułowej smyczy trzymały ich 
smartfony. Zespół przeanalizował zagadnienie, zdy-
stansował się od niego. Pokazał, że to, co pojawia się 
na wyświetlaczach nie zastąpi obrazu otaczającego 
ich świata, że kontaktując się za pomocą telefonu, 
młodzi ludzie nie potrafią rozmawiać, patrząc sobie 
w oczy. Aktorzy pokazali również, że możliwe jest ży-
cie bez telefonu: mogą się bawić, sprzeczać, żartować…
 Pomysłowo zainscenizowane, zarazem dopraco-
wane i żywo, spontanicznie grane przedstawienie 
kończyło się apelem o umiar w korzystaniu z telefonu.

„Teatr bez granic w Świeciu”
Jerzy Rochowiak

(przedruk z Biuletynu Informacji Kulturalnej nr 7–9/2017)
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 Teatr „Pacynka” z Młodzieżowego Domu Kultury 
nr 2 w Bydgoszczy zaprezentował „Historię pewne-
go kredensu” według scenariusza i w reżyserii Wio-
lety Górskiej-Nowik. Wbrew tytułowi nie o kredensie 
była ta opowieść a o przedmiotach, które na nim sta-
ły, m.in. Kieliszek, Cukiernica, Filiżanka, Popielniczka, 
Szkatułka. Rzecz działa się w przeszłości, może przed 
stu laty… Pokojówka sprząta, wydaje dyspozycje służ-
bie… A kiedy wychodzi, cienka muślinowa tkanina 
przykrywa kredens. Spersonifikowane przedmioty, 
które na nim stoją, grają w tzw. żywym planie – mło-
dzi aktorzy: przedmioty stały się postaciami. Każda 
została wyraziście zarysowana, określona przez ko-
stium, makijaż, ruch, mowę. Przeurocza była w spek-
taklu stylizacja językowa: już energiczną pokojówkę 
charakteryzowała plebejska mowa; spersonifikowane 
przedmioty różniły się przede wszystkim językiem. 
Ciekawe były ich relacje. Atrakcyjna zrazu Filiżanka 
przestała budzić zainteresowanie, gdy Pokojówka 
upuściła porcelanowe cacko i ukruszyło się uszko… 
Z kolei kredensowych bohaterów zaciekawił lśniący 
Samowar…

„Historia pewnego kredensu” to nastrojowa opowieść 
o tajemniczym życiu przedmiotów, ujmująca styliza-
cją języka oraz postaci, przenikaniem się planów. Był 
tutaj czar odległej epoki, nastrój niezwykłych zda-
rzeń…
 „Teatromaniacy” z Gimnazjum w Tucznie podjęli 
próbę własnej interpretacji baśni Hansa Christiana 
Andersena „Królowa Śniegu” według scenariusza 
i w reżyserii Magdaleny Krajewskiej i Małgorzaty 
Krzosek. Po części kostiumowe widowisko odnosiło 
baśniowe wątki do współczesności.
 Teatr „C.D.N.” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 
w Bydgoszczy zaprezentował „Nudę” według scena-
riusza Grzegorza Sławińskiego, w reżyserii Wiolety 
Górskiej-Nowik. Na trzynastu krzesłach zasiadały 
dziewczyny, kolorowo wystrojone, jak na zabawę, 
nie wszystkie jednak z poczuciem elegancji, a raczej 
w sposób uzewnętrzniający poczucie estetyki i oso-
bowości każdej z nich. Mimo różnic więcej je łączyło 

niż dzieliło; były grupą. Skarżyły się, że nuda, wiocha, 
że nic się nie dzieje… Inaczej jest w mieście, ale pomi-
mo werwy, gadały, czytały kolorowe pisemka, cze-
kały… Puentował ich narzekania fragment piosenki 

„Gdzie ci mężczyźni”…
 „Nuda” bydgoskich gimnazjalistek była zabawna, 
grana żywo, dowcipnie. Niemniej był to skecz roz-
pisany na trzynaście sprawnych aktorek, choć tekst 
Grzegorza Sławińskiego tylko na pozór jest błahy: 
brzmi jak drwina z osób, które przywykły do narze-
kania…
 Teatr „Debiut” z Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy 
skupił się na pytaniu „Gimnazjalista – szczęście czy 
pech?” w zabawnym, żywiołowym przedstawieniu 
według własnego scenariusza, w reżyserii Sylwii Si-
korskiej. Dowcipne scenki układały się w opowieść 
ukazująca dychotomię sytuacji, które można uznać 
za pechowe bądź szczęśliwe.
 Teatr „Bez Nazwy” z Publicznego Gimnazjum 
w Kamieniu Krajeńskim w spektaklu „O losie, któż 
się z twą potęga zmierzy?” w reżyserii Iwony Hajdasz 
i Eweliny Wolszlegier, połączył fragmenty Króla Edy-
pa i Antygony Sofoklesa. Podporządkował je zazna-
czonemu w tytule spektaklu problemowi: ludzkiej 
bezsilności wobec przeznaczenia. Zespół pokazał 
fragmenty dwóch tragedii Sofoklesa, mając na uwa-
dze dylematy naszej współczesności. Postacie zosta-
ły zdeterminowane przez los, ale też dokonywały wy-
borów. Zespół mówił o wartościach, powinnościach… 
Skomponował przedstawienie pociągające teatralna 
formą, zaciekawiające postaciami i zdarzeniami. Było 
ono klarowne myślowo i inscenizacyjnie.

Aktorzy wystąpili w kostiumach nawiązujących do 
antyku. Czteroosobowy Chór to postacie w czerni, 
z białymi maskami umocowanymi na kijkach. Akto-
rzy monologowali i dialogowali, precyzyjnie prowa-
dząc wątki, ukazując charaktery, postawy i uczucia 
postaci.

Przedstawienia oceniali; Barbara Rogalska, Bogna 
Blachowska i autor tego tekstu.(…)
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XLIX Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy

PROGRAM

19 maja 2017 (piątek)
10.00 – sala widowiskowa Puławskiego Ośrodka Kul-
tury „Dom Chemika”.
Uroczyste otwarcie 49 Ogólnopolskich Puławskich 
Spotkań Lalkarzy.

10.15 – Teatr na dzień dobry
„Wilk i koźlęta” wg Braci Grimm
Teatr „To i Owo” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy Puławy; woj. lubelskie; scenariusz i reży-
seria: Barbara Mikołajczuk; opracowanie plastyczne 
i scenografia: Barbara Mikołajczuk, Maciej Mikołaj-
czuk; opracowanie muzyczne – Łukasz Mikołajczuk.

10.40 – mała scena Puławskiego Ośrodka Kultury 
„Dom Chemika”; prezentacje spektakli – cz. I.
„O Rycerzu Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce” 
wg Marty Guśniowskiej;

Teatr Lalek „Muchomor” Puławski Ośrodek Kultu-
ry „Dom Chemika” Puławy; woj. lubelskie; scenariusz 
i reżyseria: Grażyna Idzik-Dominiak; opracowanie 
plastyczne: Grażyna Idzik-Dominiak; muzyka: Zbi-
gniew Jonak; forma: lalka sycylijka; czas: 30 min.

11.20 – sala widowiskowa Puławskiego Ośrodka Kul-
tury „Dom Chemika”

„Kto, kto, kto robi hu, hu, hu?” wg Petera Schne-
idera
Grupa Teatralna „Lalkarze” młodsza Spytkowice 
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu; woj. 
małopolskie; scenariusz i reżyseria: Anna i Jacek 
Krakowiakowie; opracowanie plastyczne i muzyczne: 
Anna i Jacek Krakowiakowie; forma: lalki żyworękie;-
czas: 25 min.
12.15

„Jak rozweselić pechowego nosorożca” wg Leszka 
Kołakowskiego
Teatr „Przecinek” Centrum Kultury Ostrów Lubelski; 
woj. lubelskie; scenariusz i reżyseria: Urszula Grusz-
czyk; opracowanie plastyczne i scenografia: Urszula 
Gruszczyk; opracowanie muzyczne: Wojciech Durak, 
Małgorzata Sobczyńska; forma: kukiełki, żywy plan; 
czas: 30 min.

14.00 – sala widowiskowa Puławskiego Ośrodka Kul-
tury „Dom Chemika”

„Franek i jego rower”
Teatr „OdCieni” Białystok Fundacja „Przestrzeń” 
Wasilków; woj. podlaskie; scenariusz i reżyseria: Mał-
gorzata Sienkiewicz; opracowanie plastyczne i sce-
nografia: Małgorzata Sienkiewicz z Zespołem; opra-
cowanie muzyczne: Małgorzata Sienkiewicz; forma: 
animacja lalek cieniowych; czas: 40 min. 
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14.50 – mała scena Puławskiego Ośrodka Kultury 
„Dom Chemika”
„Pół żartem, pół serio”
Grupa Teatralna „Lalkarze” starsza Spytkowice 
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu; woj. 
małopolskie; scenariusz i reżyseria: Anna i Jacek 
Krakowiakowie; opracowanie plastyczne i muzycz-
ne: Anna i Jacek Krakowiakowie; forma: marionetki; 
czas: 25 min.
15.25 – sala widowiskowa Puławskiego Ośrodka Kul-
tury „Dom Chemika”.

„Dziura w moście” wg Wandy Chotomskiej.
Teatr „Dziupla” Gminny Ośrodek Kultury Trawniki; 
woj. lubelskie; scenariusz i reżyseria: Arkadiusz Jurek
Opracowanie plastyczne i scenografia: Arkadiusz 
Jurek, Monika Wójcik; opracowanie muzyczne: Arka-
diusz Jurek, Andrzej; forma: teatr żywego planu, teatr 
czarny; czas: 20 min.

16.00 – sala Pompejańska Starostwa Powiatowego 
w Puławach; rozstrzygnięcie konkursu „Lalka i Plakat 
Spotkań 2017”

17.30 – Aneks – Galeria Puławskiego Ośrodka Kultu-
ry – wernisaże:
·  wystawa pokonkursowa na „Lalkę i Plakat Spotkań 

2017”;
·  wystawa fotograficzna retrospektywna „48. Ogól-

nopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy w obiek-
tywie Daniela Mroza”.

20 maja 2017 – sobota
9.30—17.30 – warsztaty w grupach tematycznych

19.30 – barwny korowód ulicami Puław

21 maja 2017 (niedziela)
10.00 – mała scena Puławskiego Ośrodka Kultury 
„Dom Chemika”; uroczyste zakończenie 49 Spotkań 
Lalkarzy.

11.00 – spektakl na do widzenia
„Prosta historia” Teatr „Latarnia” Białystok
Pomysł i realizacja: Mateusz Tymura, Monika Kwiat-
kowska; animacja: Mateusz Tymura; współpraca sce-
niczna: Błażej Piotrowski; współpraca techniczna: 
Paula Czarnecka; współpraca w produkcji: Katarzyna 
Kapuścińska.

Spektakle nominowane na
49 Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy
19–21 maja 2017 r.
 
1. „O Rycerzu Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce” 

wg Marty Guśniowskiej; Teatr Lalek „Muchomor” 
Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” Puła-
wy; woj. lubelskie. 

2. „Kto, kto, kto robi hu, hu, hu?” wg Petera Schneide-
ra; Grupa Teatralna „Lalkarze” młodsza Spytkowice 
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu; woj. 
małopolskie. 

3. „Jak rozweselić pechowego nosorożca” wg Leszka 
Kołakowskiego; Teatr „Przecinek” Centrum Kultury 
Ostrów Lubelski; woj. lubelskie. 

4. „Franek i jego rower”; Teatr „OdCieni” Białystok 
Fundacja „Przestrzeń” Wasilków; woj. podlaskie. 

5. „Dziura w moście” wg Wandy Chotomskiej; Teatr 
„Dziupla” Gminny Ośrodek Kultury Trawniki; woj. 
lubelskie. 

6. „Pół żartem, pół serio”; Grupa Teatralna „Lalkarze” 
starsza Spytkowice Powiatowe Centrum Kultury 
w Nowym Targu; woj. małopolskie.
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MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK (hasła litery N i O)
Stefan Gełdon

nadmarioneta – koncepcja E.G. Craiga, wg której 
aktor powinien być całkowicie podporządkowany 
wyobrażeniom i pomysłowi reżysera jako autono-
micznego twórcy spektaklu, decydującego o cało-
kształcie przedstawienia. Fascynacja Craiga mecha-
niką, sprowadzała aktora do roli lalki, mechanizmu 
lub znaku teatralnego podporządkowanego koncepcji 
reżysera.

nadscenie – przestrzeń nad sceną, mieszcząca 
urządzenia techniczne; oświetleniowe, akustyczne. 
Można ją wykorzystać także do przechowania frag-
mentów dekoracji.

narrator – opowiadacz, osoba relacjonująca treść 
przedstawienia.

narrator-bohater – narrator, który jest jednocze-
śnie jedną z postaci wystawianej sztuki.

nastasi theodor – rumuński lalkarz z okresu 
międzywojennego, który w 1927 roku utworzył sce-
nę lalkową przy teatrze dramatycznym w Czerniow-
cach. Kierował teatrem lalek w Bukareszcie (1929 r.). 
Wprowadził na scenę bohatera lalkowego o nazwie 
Pacala.

nastawnia – urządzenie (kiedyś mechaniczne, 
następnie elektryczne i elektroniczne) sterowane 
komputerowo, kierujące pracą wszystkich świateł 
scenicznych (włączanie poszczególnych reflektorów, 
zmiany natężenia i barwy światła).

neurospasta – określenie greckich marionetkarzy 
z okresu starożytności.

niculescu margareta – kierownik artystyczny bu-
karesztańskiego teatru lalek „Tandarica” działającego 
w połowie XX wieku. Począwszy od 1958 roku odby-
wał się tam Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek. 
Wówczas to nasz rodzimy Teatr „Lalka” z Warszawy 
zdobywa razem z Teatrem „Tandarica” Grand Prix”.

niebieskie migdały – nazwa polskiego teatru lalek, 
który powstał z inicjatywy Janiny Kilian-Stanisław-
skiej w Samarkandzie w roku 1944. Zespół grał dla 
polskich uchodźców i tamtejszej ludności, nierzadko 
wędrując na wielbłądach. Był to spektakl pt. „Pani 
Twardowska”. Wracając do kraju w roku 1946, zespół 
współpracuje z teatrem „Groteska” w Krakowie, a dwa 
lata później przenosi się do Warszawy. Dyrekcję obej-
muje Adam Kilian (syn), a kierownictwo artystyczne 
piastuje do 1950 r. Janina Kilian-Stanisławska. W tym-
że roku dyrekcję przejmuje na krótki czas Władysław 
Jarema, który nadaje teatrowi nazwę „Lalka”. Najbar-
dziej popularnym spektaklem granym w tamtych 
czasach była inscenizacja bajki o rybaku i złotej rybce.

norblin de la gourdaine jean perre (1754–1830) – 
nadworny artysta Czartoryskich, twórca wielu obra-
zów rodzajowych z życia osiemnastowiecznej Polski. 
Pozostawił między innymi dwa obrazy przedstawia-
jące teatr lalek: reprodukcje w „Szopce krakowskiej” 
Jana Krupskiego i w „Szopkach krakowskich” R. Re-
infussa.
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no – jeden z gatunków klasycznego teatru japoń-
skiego. Ukształtował się w pełni na przełomie XIV 
i XV wieku. Był jedną z ulubionych form rozrywki 
samurajów. Jego rozwój został przerwany w wieku 
XVII wraz z pojawieniem się mieszczańskiego teatru 
kabuki.

obrazcow sergiusz – nieżyjący już światowej sła-
wy aktor i reżyser Państwowego Centralnego Teatru 
Lalek w Moskwie.

obrotówka – ruchome koło na scenie, które obraca 
się wraz z aktorami i dekoracją.

olearius – sekretarz poselstwa holsztyńskiego 
udający się w latach 1633–39 do Moskwy i Persji. 
Autor najstarszego dokumentu związanego z hi-
storią rosyjskiego teatru lalek (w swoich relacjach 
z podróży opisuje i ilustruje jednoosobowy teatr 
lalek).

opera – 1. Dramat muzyczny, którego akcja jest 
związana ze śpiewem i muzyką. Wyróżniamy: burle-
skę-zabawną, eroicę-bohaterską, grande-podniosłą, 
tragiczną, bez dialogów mówionych, buffo-o tre-
ści wesołej, przeplataną dialogami mówionymi), 
2. Gmach, w którym wystawiane są opery.

operetka – jedna z form opery komicznej o lekkiej 
treści i wesołej muzyce.

orkiestron – miejsce dla orkiestry znajdujące się 
przed sceną.

or-ot – pseudonim pisarza Artura Oppmana, autora 
m.innymi szopki politycznej, której wystawienie było 
powodem zamknięcia przez władze carskie w 1912 
roku teatru lalek Mariana Dienstl-Dąbrowy.

ossoliński jerzy – autor pracy „Teatr kukiełkowy 
w szkole” (PWSZ W-wa 1953).

MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK
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TEATR LALEK W ZWIERCIADLE PRASY

„Aktor z lalką”
Jerzy Rochowiak

(przedruk z „Biuletynu Informacji Kulturalnej” nr 1–2/2017)

Uczestnikom dwudziestej czwartej Biesiady Lal-
karskiej, która odbyła się w Centrum Kultury Zamek 
w Nowem w połowie października ubiegłego roku, 
Stefan Geldon zaproponował temat „Gra aktora z lal-
ką na parawanie”. Uczestnicy spotkania obejrzeli dwa 
przedstawienia: przygotowaną w Teatrze Baśniowy 
Świat „Księżniczkę na ziarnku grochu” Jirego Stredy 
w reżyserii Stefana Geldona i przygotowanego w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Nowem Smoka Podwawelskie-
go Joanny Gutowskiej w reżyserii Julity Derzewskiej.
 Pierwszy ze spektakli wprowadzał w problematy-
kę Biesiady. Jak zauważał reżyser widowiska, współ-
granie aktorki w żywym planie z lalką na parawanie 
wynika z treści sztuki i z naturalnych założeń insce-
nizacyjnych.
 Wydaje mi się – mówił Stefan Gełdon – że wi-
dzowie na sali ani na chwilę nie odczuwali przewa-
gi aktorki grającej w żywym planie nad lalką czy 
też odwrotnie. Zosia grająca rolę błazna-narratora 
nieustannie starała się współgrać z lalkami na pa-
rawanie. Nie zawsze tak się dzieje. Stefan Gełdon 
wspomniał spotkanie, w którym aktor grał swoim 
ciałem – w planie żywym – raz lalką, ale nie miało to 
uzasadnienia w koncepcji inscenizacyjnej, charakte-
rze i toku zdarzeń scenicznych. Dodał, że dzieci młod-
sze przedkładają lalkę nad żywego aktora… Ona oka-
zuje się dla nich wiarygodniejsza. Wszakże do jednej 
z charakterystycznych cech teatru lalek należy wy-
korzystywanie kontrastu człowieka w żywym planie 
i lalki. Przy prawidłowej grze aktorskiej ów kontrast 
będzie działał na widza. Jest to bardzo sugestywny 
środek wyrazu właściwy właśnie teatrowi lalek, gdyż 
przeciwstawia sobie dwa światy o różnych fakturach: 

świat realny, żywy, biologiczny oraz świat fantazji, 
z lalką tworzącą ów klimat poetycko-baśniowej ułudy.
 Stefan Gełdon zwracał uwagę na estradowe wy-
stępy lalkarzy, mistrzowsko rozwijających sceniczne 
współistnienie żywego człowieka i lalki. Co ciekawe, 
w takich prezentacjach pierwszoplanowa zwykle jest 
lalka, jakby animator był jej podporządkowany.
 Nie tylko o grze aktora z lalką na parawanie roz-
mawiali biesiadujący w Nowem lalkarze-amatorzy. 
Mówili o codzienności instruktora teatru lalek, wska-
zywali na trudności w prowadzeniu zespołu – i, rzecz 
jasna, podkreślali niezwykłość zjawiska, jakim jest 
ten rodzaj teatru. Naturalnie rozwija się tam, gdzie 
znajdzie się twórczy reżyser, który chce tworzyć lal-
kowy świat z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi.
 Uczestnicy Biesiady otrzymali dwudziesty już 
numer „Miłośnika teatru lalek”, który jest wydawany 
przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Byd-
goszczy i redagowanego przez Barbarę Sobotkę 
i Stefana Gełdona. W piśmie została zamieszczona 
rozmowa Dominiki Zielińskiej z Danutą Karwasz, któ-
ra w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu prowadzi dwa 
zespoły. Jeden, nazywający się „Gałganek”, tworzą 
dzieci młodsze, drugi, „Mgiełkę”, starsze.
 Danuta Karwasz podkreśla rolę wyobraźni i zdol-
ności plastycznych w tworzeniu lalkowego świa-
ta. Zwraca uwagę na konieczność pracy z młodymi 
lalkarzami nad ich dykcją i emisją głosu: muszą być 
zza parawanu słyszalni. Aktor żywego planu – za-
uważa – bardzo szybko przyciąga uwagę widza, ma 
do dyspozycji kostium, ruch, mimikę twarzy. A my? 
Mamy tylko nasze głosy. Mówi, że jej dzieci chętniej 
wybierają teatr lalek i parawan, aniżeli występy w ży-
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wym planie, wymagające przezwyciężenia nieśmia-
łości. Jak się okazuje, Danuta Karwasz wcale swoich 
teatrów nie reklamuje, nie ogłasza naboru – ma nad-
miar chętnych! Ale też jest ona znakomitą instruktor-
ką, łączącą umiejętność pracy z dziećmi z uzdolnie-
niami reżyserskimi, plastycznymi, muzycznymi. Jest 
osobą obdarzoną cudowną wrażliwością. A to, co 
mówi jest piękną zachętą do podjęcia wysiłku lalkar-
skiej pracy z młodymi ludźmi. Przezwyciężenie trud-
ności, to początek artystycznej przygody w świecie, 
w którym wszystko jest możliwe…
 Pośród materiałów publikowanych w „Miłośniku 
teatru lalek” zwraca uwagę poradnikowy, bogato ilu-
strowany tekst Stefana Gełdona „Teatr dłoni”. Autor 
skupił uwagę na najistotniejszych zagadnieniach te-
atru rąk: ich układzie, ręce z kulką, lalce rękawiczko-
wej, ręce ucharakteryzowanej i cieniach rąk. Odwołał 

się do wybitnych spektakli granych dłońmi, więc do-
dam tylko, że przed laty popularne były dobranocki: 
postacie i ich przygody przedstawiane były poprzez 
cienie dłoni Henryka Pijanowskiego (znanego też 
jako obdarzonego pięknym głosem lektora, a także 
aktora i reżysera).
 Stefan Gełdon obdarował uczestników Biesiady 
piętnastym zeszytem swojego „Poradnika lalkarza” 
wydawanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury 
w Lublinie. Zeszyt został poświęcony masce teatralnej.
 Miłym akcentem Biesiady było uhonorowanie Ste-
fana Gełdona Kobaltowym Pegazem przez Kujawsko-

-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.
 Gospodarz najważniejszego spotkania lalkarzy 
amatorów w naszym regionie zaprosił uczestników 
do Nowego na kolejną – jubileuszową – Biesiadę. 
Odbędzie się ona 21 października tego roku.
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Fot. Wiesław Szymański, Stefan Gełdon z lalką 
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„Baśniowy świat lalek w Muzeum Ziemi Kociewskiej”

W piątek 16 czerwca 2017 r. w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim odbył się wernisaż
wystawy zatytułowanej „Stefan Gełdon – Baśniowy świat lalek”.
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„O Baśniowym Świecie na jego dwudziestopięciolecie”
Barbara Sobotka

Mija dwadzieścia pięć lat od pierwszego spotkania, 
budowy pierwszych lalek, pierwszych prób anima-
cji tych lalek na scenie… Tak, to prawda – „Baśniowy 
Świat” ma 25 lat!
 Teatr „Baśniowy Świat” zrealizował ponad pięć-
dziesiąt premier w różnych technikach teatralnych –
przede wszystkim lalkowej i cieniowej. W jego 
repertuarze nie brak prób przedstawień luminescen-
cyjnych i wielu innych, realizowanych w technikach 
mieszanych. Przedstawienia te tworzyło ponad 150 
młodych aktorów – dzieci i młodzież z Nowego nad 
Wisłą. Oczywiście skład zespołu zmieniał się wie-
lokrotnie. Pierwsi aktorzy to dzisiaj dorośli ludzie! 
Niezwykłe jest to, że nadal spotykają się i… działają. 
Może już nie w pełnym składzie, jak przed laty i nie 
tak systematycznie, ale jednak.
 Dwadzieścia pięć lat pracy zespołu to około 500 
przedstawień, które obejrzało prawie 50 tysięcy wi-
dzów! To robi wrażenie. Spektakle adresowane przede 
wszystkim do młodych mieszkańców Nowego i oko-
lic. Jednak grupa prezentowała się w wielu innych 
jeszcze miejscach województwa kujawsko-pomor-
skiego, czasem bardzo odległych. I dalej jeszcze – 
w województwie pomorskim i wreszcie nawet – lu-
belskim.
 Zespół szybko zyskał popularność – zadziwił pre-
zentowanymi umiejętnościami. Nic więc dziwnego, że 
stał się stałym bywalcem różnych przeglądów i festi-
wali teatralnych, na których zwykle zdobywał wyrazy 
uznania i najwyższe laury. Były to nie tylko rodzime 
konkursy organizowane w Więcborku, Sępólnie Kra-
jeńskim, Bydgoszczy, Solcu Kujawskim i Świeciu. 
Wielokrotnie nominowany do udziału w najbardziej 

prestiżowych Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy 
w Puławach, godnie reprezentował nasze wojewódz-
two. Występ w Puławach to dla lalkarzy-amatorów 
zawsze szczególne wyróżnienie i honor. Spotkania te 
stymulują cały amatorski ruch lalkarski w naszym 
kraju. Młodzi wykonawcy i ich instruktorzy konfron-
tują swój artystyczny dorobek z innymi grupami, po-
znają nowe rozwiązania sceniczne i nowinki reper-
tuarowe. Niektóre spektakle prowokują do dyskusji. 
Zawsze rozwijają twórczo. Uzupełnieniem są ciekawe 
i cenne specjalistyczne warsztaty prowadzone przez 
najwyższej klasy fachowców.
 Niektóre przedstawienia „Baśniowego Świata” 
można było nawet obejrzeć w telewizji. Wielokrotnie 
działalność i sukcesy tego zespołu opisywała lokalna 
(i nie tylko) prasa. Jednym słowem – działo się!
 Dodajmy, że młodzi aktorzy spotykają się nie tylko 
na scenie lalkarskiej, uczestniczą także w epizodach 
pozateatralnych jakimi są biwaki, wycieczki piesze 
i rowerowe, a nawet wyprawy żeglarskie na jeziorach 
i rzece Wiśle! 
 Warto podkreślić, że wszystkie działania związane 
z „Baśniowym Światem” , począwszy od pierwszych 
prób, miały na celu nie tylko zdobycie i rozwijanie 
teatralnego kunsztu, co owocowało kolejnymi trofe-
ami. Równie ważne było, aby rozbudzały wrażliwość, 
empatię, wzbogacały wyobraźnię, uczyły działania 
w zespole, podpowiadały jak można w sposób twór-
czy spędzać czas wolny. Uczyły nie tylko patrzeć, ale 
i widzieć.

Poza działalnością stricte teatralną, zespół „Baśnio-
wego Świata” związany był z realizacją wielu inicja-
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tyw służących szeroko pojętemu upowszechnianiu 
sztuki teatru lalek. Były to chociażby organizowane 
w czasie ferii szkolnych otwarte zajęcia warsztatowe 
czy po prostu zabawy teatralne. Frekwencja zawsze 
dopisywała. Kolejnym cennym pomysłem stał się 

„Przegląd domowych teatrów lalek”. Była to propozy-
cja dla całej rodziny – świetna okazja do wspólnego 
spędzenia czasu i zachęta do postawy twórczej, po-
mocy w uruchomieniu dziecięcej wyobraźni.
  Jednak najbardziej spektakularnym wydarzeniem 
artystyczno-metodycznym jest na pewno powoła-
nie do życia imprezy pod nazwą „Biesiada lalkarska”! 
Pierwsza miała miejsce 9 kwietnia 1994 roku i… ko-
lejne organizowane są regularnie, każdego roku, aż 
do dzisiaj. Celem Biesiady jest nie tylko zwiększenie 
zainteresowania sztuką teatru lalek, ale też tworze-
nie forum sprzyjającemu spotkaniom instruktorów 
i sympatyków teatru lalek naszego regionu, ich inte-

gracji, wymianie doświadczeń, miejsca do rozmów 
i dyskusji o sztuce animacji lalek. Każda Biesiada to 
także prezentacja ciekawych spektakli w różnych 
technikach lalkowych oraz zajęcia warsztatowe roz-
wijające wiedzę i umiejętności praktyczne w tej dzie-
dzinie. Począwszy od 1996 roku każdej Biesiadzie 
towarzyszy wydawnictwo „Miłośnik Teatru Lalek”, 
którego inicjatorem i głównym redaktorem jest Ste-
fan Gełdon. 
 Konsekwencją i przypieczętowaniem wszystkich 
tych działań stało się utworzenie w roku 2000 Ka-
pituły „Piotrusia” – symbolicznej statuetki, która 
jest honorową nagrodą przyznawaną za szczególną 
działalność w dziedzinie popularyzacji teatru lalek 
w naszym regionie. Wyróżnienie może być przyzna-
wane nie tylko osobom indywidualnym, ale i insty-
tucjom, którym nie jest obojętny los amatorskiego 
teatru lalek.

Fot. „Baśniowy Świat” w Solcu Kujawskim, „Pacynka” 2008 r.
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Jednak wszystko to nie miałoby miejsca, gdyby nie 
niezwykły człowiek, którego pasją stał się teatr lalek 
i który tak bardzo pokochał jego baśniową cudow-
ność. A ponieważ bliskie były mu też dzieci, posta-
nowił te dwie miłości połączyć. 
 Stefan Gełdon – pomysłodawca i założyciel Te-
atru Lalek i Cieni „Baśniowy Świat”, jego instruktor 
i opiekun artystyczny, reżyser wszystkich powstałych 
spektakli. Inicjator wymienionych wcześniej przedsię-
wzięć artystycznych i wielu jeszcze innych, nie mniej 
wartościowych, których nie sposób wyliczyć.
 Związany z amatorskim ruchem artystycznym, 
poza pracą zawodową, od niemal siedemdziesięciu 
lat. Pochodzi z Kręgu koło Starogardu Gdańskiego. 
Jego wczesną młodość przerwała wojenna zawie-
rucha, w efekcie której, po wielu perypetiach znalazł 
się na dalekiej obczyźnie – we włoskim miasteczku 
Sant Omero. Stacjonował tam II Korpus Wojska Pol-
skiego. Młodzi polscy żołnierze mogli kontynuować 
przerwaną przez wybuch wojny edukację. Właśnie 
wtedy, w polskim gimnazjum, zaczęła się teatralna 
przygoda, która okazała się przygodą życia. 
 Potem było Seminarium Nauczycielskie w Sta-
rogardzie Gdańskim i praca w zawodzie nauczyciela. 
Niezwykły był to pedagog. Dzielił się wiedzą i wycho-
wywał, ale lekcje odbywały się nie tylko w sali lekcyj-
nej, czasami w plenerze. Tam w otoczeniu przyrody 
uczył otwartości na siebie i świat, rozbudzał wraż-
liwość i empatię, podpowiadał jak patrzeć – żeby 
zobaczyć. Wiedza, ale i głęboki humanizm. Założył 
i prowadził wiele zespołów teatralnych, nie tylko 
dziecięcych. W międzyczasie odbył staż aktorski 
w gdańskim Teatrze Lalki i Aktora „Miniatura” i przez 
pięć lat studiował w Zaocznym Studium Kultury 
i Oświaty dla Dorosłych w Warszawie. Został człon-
kiem renomowanego Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Lalkarzy UNIMA (Union Internationale de 
la Marionnette – International Puppetry Association). 
 Prowadził wykłady i warsztaty dla nauczycieli 
i instruktorów z całego kraju, ucząc reżyserii i tech-
nik teatralnych. Bywało, że do niewielkich miejsco-
wości dojeżdżał specjalnie skonstruowanym rowe-

rem, którym przewoził lalki i fragmenty scenografii! 
Udzielał porad także korespondencyjnie – nikomu nie 
odmawiał pomocy. Swoje cenne wiadomości i uwagi 
zebrał w zredagowanych przez siebie niezwykle cen-
nych zeszytach metodycznych poświęconych różnym 
technikom teatru lalek oraz w innych publikacjach. 
Prowadził zajęcia dla młodzieży jako wykładowca 
w Pomaturalnym Studium Teatralnym na Uniwersy-
tecie Ludowym w Błotnicy Strzeleckiej. Wszędzie był 
ogromnie szanowany i lubiany.
 W Nowem nad Wisłą Stefan Gełdon zamiesz-
kał na początku lat dziewięćdziesiątych. Wtedy też 
w 1992 roku założył Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy 
Świat”, który prowadzi do dzisiaj, chociaż już w 1985 
roku przeszedł na emeryturę.
 Ale czy można porzucić pasję, miłość swojego 
życia? Przecież w teatrze lalek jest taka cudowność… 
Niech trwa.
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„Piotruś Pan i porwanie Wandy”
wg powieści J.M. Barry „Piotruś Pan”

adapracja – Barbara Sobotka

Obsada:
PIOTRUŚ PAN
WANDA
BLASZANY DZWONECZEK

PIRACI: 
KAPITAN PIRATÓW JAKUB HAK
PLAMA
MORGAN LUFCIK
TWARDY HRABIA
ROBERT FILOZOF

ZAGUBIENI CHLOPCY:
STALÓWKA
MILCZEK
DROBINKA
I INNI…

INDIANIE:
WÓDZ INDIAN WIELKA OGROMNA MAŁA PANTERA
TYGRYSIA LILIA (CÓRKA WODZA)
I INNI…

Scena I
Scena pogrążona w półmroku. Oświetlony słabym światłem tylko środek sceny, w głębi zarys okna. Pogrążone 
w mroku boki sceny ukrywają: z lewej, w głębi – polanę Zagubionych Chłopców, z prawej, w głębi – wnętrze 
jaskini piratów. Tymczasem na proscenium siedzi dziewczynka w nocnej koszuli. Jest to WANDA. Opowiada 
swoim lalkom bajkę na dobranoc. Kierujemy na nią światło punktowe.
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WANDA …Królewicz od razu zakochał się po same uszy w dziewczynie i właśnie chciał poprosić
 o jej rękę, kiedy zegar na wieży wybił północ…
  
 (przez uchylone okno w głębi sceny wchodzi cicho chłopiec, a za nim mała   
 dziewczynka. To Piotruś Pan i wróżka Blaszany Dzwoneczek. Skradają się
  w kierunku Wandy zainteresowani jej opowieścią. Wanda nie zauważa wieczornych
 gości – jest zajęta opowiadaniem)

  …oczywiście pamiętacie (zwraca się do lalek), co powiedziała Kopciuszkowi wróżka?
 (…) No właśnie! Dlatego też dziewczyna musiała natychmiast opuścić salę balową.
 Uciekając zgubiła śliczny mały bucik…
  
 (nagle Piotruś Pan kicha i przestraszona Wanda odwraca się w stronę okna.
 Zauważa zasłuchanych gości)
WANDA Co to? Kto tam jest? (Blaszany Dzwoneczek stara się schować gdziekolwiek, 
 ale Piotruś podchodzi śmiało do Wandy)
PIOTRUŚ Witaj! Jak się masz, Wando?!
WANDA (zdziwiona) Czy my się znamy?
PIOTRUŚ Ja znam ciebie doskonale. Masz na imię Wanda, czy tak?
WANDA (wstaje) Taaak… (wyniośle) Wanda Aniela Moira Darling. A ty kim jesteś?
 I właściwie, co tu robisz?
PIOTRUŚ Jestem Piotruś Pan! (kłania się nisko kapeluszem i szybko siada przy Wandzie)
WANDA A więc ty naprawdę istniejesz?!
PIOTRUŚ Oczywiście! Możesz mnie nawet dotknąć, jeśli chcesz.
WANDA No dobrze, ale co ty tutaj robisz, Piotrusiu?
PIOTRUŚ Prawdę mówiąc, to ja jestem tutaj każdego wieczoru, żeby słuchać bajek, 
 które opowiadasz. (Wanda jest zdziwiona) Widzisz, ja nie znam bajek. Żaden z nas,
 zagubionych chłopców, ich nie zna, niestety. 
WANDA Ależ jak to możliwe? To okropne!
PIOTRUŚ (siada obok Wandy) Tak, to smutne. A czy ty wiesz, dlaczego jaskółki budują gniazda
 pod dachami domów? (Wanda kiwa przecząco głową) Ponieważ chcą słuchać bajek.
 Och, Wando! Jakie to cudowne  uczucie! (ożywia się) A ja najbardziej lubię tę właśnie
  bajkę, którą dzisiaj opowiadałaś. No wiesz, tę o Królewiczu, który nie mógł odnaleźć
 damy noszącej małe pantofelki…
WANDA Tak, ja też lubię tę bajkę. To bajka o „Kopciuszku”, Piotrusiu. 
PIOTRUŚ (wstaje i kieruje się w stronę okna) Na mnie już czas.
WANDA (zaniepokojona) Poczekaj jeszcze! Dokąd idziesz?
PIOTRUŚ Muszę opowiedzieć tę bajkę innym chłopcom.
WANDA Zostań. Znam jeszcze wiele pięknych bajek.
  (Piotruś zatrzymuje się i po chwili podbiega do Wandy i chwyta ją za rękę)
PIOTRUŚ Wando! A może polecisz ze mną? (powoli prowadzi ją w stronę okna) Bardzo cię
 proszę, leć ze mną do Nibylandii! Tam mieszka tylu zagubionych chłopców…
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WANDA Jak to? Zagubionych?
PIOTRUŚ To są dzieci, które kiedyś wypadły z wózków. Nianie patrzyły akurat w inna stronę.
 Jeśli nikt się nie zgłasza po nie w ciągu siedmiu dni, odsyłane są do Nibylandii.
 (pręży się dumnie) A ja jestem ich Kapitanem!
WANDA To musi być cudowne miejsce…
PIOTRUS O tak! Są tam syreny i wróżki, Indianie i piraci! (zamyśla się) Jednak czasem tęsknimy…
 no wiesz, do naszych mam i tak dalej… Wando, poleć ze mną. (z radością) Już wiem!
 Będziesz naszą matką!
WANDA (nagle zaniepokojona) Puść mnie! Nie mogę. A co powie na to moja mama? A zresztą,
 nie umiem latać. (wraca z głębi sceny na proscenium).
PIOTRUŚ To akurat jest drobiazg. Nauczę cię zaraz! Pomyśl tylko: zamiast spać w łóżku, 
 mogłabyś latać razem ze mną i mówić różne rzeczy gwiazdom! Och, jak bardzo
 bylibyśmy szczęśliwi w Nibylandii mając ciebie!
WANDA (waha się, ale jest zaciekawiona) No, nie wiem… naprawdę nie wiem…
 Na pewno są tam syreny i wróżki?
PIOTRUŚ Oczywiście, z taaakimi ogonami! A ty, mogłabyś otulać nas na noc… nikt nas nie otula…
 Mogłabyś naprawiać nasze ubrania i przyszywać guziki albo kieszenie. Żaden z nas
 nie ma kieszeni!
WANDA (waha się) No więc dobrze, zgoda! Ale… tylko na tydzień.
PIOTRUŚ Niebiańsko! Nie traćmy czasu. (ciągnie Wandę za rękę w stronę okna)
WANDA (opiera się) Zaczekaj, Piotrusiu! Przecież ja nie umiem latać.
PIOTRUŚ Prawda, zapomniałem. A więc tak. Musisz pomyśleć o czymś absolutnie cudownym…
 (rozgląda się wokół) A potem potrzebny jest już tylko pyłek ze skrzydełek wróżki.
 (rozgląda się dalej po pokoju). Zaraz, gdzie właściwie podziała się ta wróżka? Była tu
  przecież jeszcze przed chwilą (obchodzi scenę i woła) Blaszany Dzwoneczku!
 
 Dzwoneczek przez cały ten czas siedzi cichutko na skraju proscenium, niewidoczna
 dla Wandy i Piotrusia.
WANDA Słyszałam tylko coś podobnego do dźwięku dzwoneczka… Piotrusiu, nie chcesz chyba
 powiedzieć, że jest tu wróżka? (zaskoczona i oszołomiona)
PIOTRUS W każdym razie była tutaj (irytuje się coraz bardziej) Blaszany Dzwoneczku, 
 wychodź wreszcie! (malutka wróżka, trochę nadąsana staje przed Piotrusiem)
WANDA Ależ ona jest śliczna!
PIOTRUŚ To zupełnie pospolita wróżka (na to wróżka dąsa się jeszcze bardziej i obraca tyłem
 do Piotrusia) Nazywa się Blaszany Dzwoneczek, bo reperuje garnki i rondle (Wróżka 
 chce uciec obrażona, ale Piotruś chwyta ja za rękę) Nie wyrywaj się! Potrzebny nam
 pyłek z twoich skrzydełek.

 Wróżka obiega tanecznym krokiem Wandę i Piotrusia i obsypuje ich mieniącym się
 pyłkiem, wszyscy na chwilę zamykają oczy i trzymając się za ręce wyskakują przez
 okno w głębi sceny)
PIOTRUŚ Za mną! Lecimy! (Zciemnienie. Okno znika.)
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Scena II
Teraz oświetlona jest tylko lewa strona sceny – to polana na wyspie Nigdy Nigdy w Nibylandii. Prawa strona 
sceny pozostaje w mroku.

W centrum polany stoi duże drzewo z dziuplą. Z drzewa zwisają liny, sznurowe drabinki. Jest tez huśtawka. 
Kiedy światło rozjaśnia już scenę dostrzegamy chłopców siedzących pod drzewem i na proscenium.

STALÓWK  Bardzo chciałbym, żeby Piotruś już wrócił.
DROBINKA Ja jeden nie boje się piratów, ale też chciałbym żeby już wrócił i… opowiedział nam
 nową bajkę.
MILCZEK  (z głębokim westchnieniem) Jestem pewien, że moja mama była podobna
 do Kopciuszka.
STALÓWKA Pamiętam tylko, że moja mama często mówiła do ojca:
 „—Chciałabym mieć własną książeczkę czekową!”.
MILCZEK  Nie wiem, co to jest „książeczka czekowa”, ale chciałbym móc dać ją mojej mamie.
  (Nagle z prawej strony sceny słychać zbliżające się głosy. To piraci, wracają do jaskini,
 śpiewają. Powoli światło rozjaśnia stronę prawą. Strona lewa powoli gaśnie w mroku.
 Chłopcy schodzą ze sceny.)
PIRACI  (śpiewają) Jo-ho, piracki znak to nasz
 Czaszka i kości dwie!
  Najpierw zabawy trochę masz,
  A potem sznur i śmierć!”
 
 W pełnym świetle widzimy jaskinię piratów. Stare skrzynki, beczki i inne rupiecie.
 Piraci siadają, mogą grać w kości, czyścić broń, ostrzyć noże. Może jakieś liny
 okrętowe, skrzynia z łupami, klatka z papugą itp.
TWARDY HRABIA Widziałem wczoraj jednego z tych chłopców, których tak nienawidzisz, kapitanie.
 Chciałem go dogonić i położyć trupem.
KAPITAN HAK  Tak? A odgłos wystrzału sprowadziłby nam na głowy czerwonoskórych!
 Chcesz stracić swój skalp, durniu?
MORGAN LUFCIK  Mógłbym udać się za tym smarkaczem i połaskotać go moim „Jasiem Korkociągiem”
 (bawi się nożem). „Jasio” jest cichym chłopaczkiem.
KAPITAN HAK  Nie, cymbale! To tylko jeden smarkacz. A ja chcę zgubić ich wszystkich. (przechodzi
 na proscenium) A najbardziej na świecie pragnę ich wodza, tfu! Piotrusia Pana!
 To on odciął moją rękę. Długo już czekam, aby uścisnąć mu dłoń! (pokazuje swój hak
 sterczący spod rękawa zamiast dłoni.)
PLAMA (naiwnie)Jednak często słyszę jak pan mówi, że ten hak jest wart dwudziestu par rąk,
 jeśli chodzi o czesanie i inne domowe zajęcia…
KAPITAN HAK  (jakby nie słysząc słów Plamy) Piotruś cisnął moją rękę do wody, a tam połknął
 ją krokodyl!
TWARDY HRABIA (odkrywczo) Taaak! Zauważyłem, że wasza nadzwyczajność dziwnie boi
 się krokodyli…
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KAPITAN HAK  Nie krokodyli, tylko j e d n e g o krokodyla, bęcwale! (grozi szablą piratowi) Moja ręka
 smakowała mu tak bardzo, że od tej pory tropi mnie oblizując się na myśl o reszcie
 mojej osoby…
ROBERT FILOZOF (refleksyjnie) Jest to swego rodzaju komplement…
KAPITAN HAK  Do diabła z komplementami! Chcę Piotrusia Pana!
 (Tymczasem Morgan Lufcik i Twardy Hrabia podkradają się na proscenium i teraz
 mówią szeptem do widowni)
MORGAN LUFCIK Ten krokodyl porwałby kapitana już dawno, gdyby szczęśliwym trafem nie połknął
 także budzika, który głośno tyka w jego brzuchu…
TWARDY HRABIA I dlatego kapitanowi zawsze udaje się w porę uciec.
  Jednak pewnego dnia nie nakręcany od dawna zegar stanie i wtedy…
 (wracają na swoje miejsca)
PLAMA  Ale… ale… Czy słyszał pan, że Piotrusia Pana nie ma na wyspie?
KAPITAN HAK  (zaciekawiony) Taaak?
MORGAN LUFCIK Można to wykorzystać i… (szepce coś do ucha Kapitana)
KAPITAN HAK  No? (gwałtownie wraca w głąb sceny) Trzeba wrócić na statek. Mam pomysł!
PLAMA  Niech pan rozwinie tę myśl, kapitanie.
KAPITAN HAK  Upieczemy ciasto z zielonym lukrem (piraci podchodzą bliżej kapitana i zdziwieni
 słuchają) Pozostawimy je na brzegu Laguny Syren. Smarkacze stale tam przesiadują  
  i pływają z tymi tam… Syrenami! Znajdą ciasto i zjedzą, bo są łakomi! A nie mając
 matki nie wiedzą przecież jak niebezpieczne jest jedzenie świeżego ciasta!
 (śmieje się i zaciera ręce z uciechy) Umrą! Ha! Ha!
PLAMA  To jest najbardziej niegodziwy, najśliczniejszy pomysł o jakim kiedykolwiek
  słyszałem.
 (Piraci tańczą i śmieją się.)
APITAN HAK  (też tańczy i śpiewa) 
WSZYSCY  (razem)
  „Stój, cumuj! Straszny widok mój
 Wytrąca z ręki broń! 
  Zostanie tylko szkielet twój,
  Gdy chwycisz Haka dłoń!”
 Żagle na maszt! 
 (wszyscy wybiegają za prawe kulisy).        
 Zciemnienie.

Scena III
Oświetlona jest lewa strona sceny – polana Zagubionych Chłopców. Dzieci wchodzą z lewej strony i z głębi 
sceny. Siadają pod drzewem. Po chwili pojawia się Piotruś Pan – wbiega z lewej kulisy lub zjeżdża na linie.
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PIOTRUŚ PAN  Witajcie! Wróciłem!
CHŁOPCY Hurrra! Niech żyje nasz wódz Piotruś Pan! (otaczają Piotrusia półkolem)
PIOTRUŚ PAN  Wielkie nowiny! Nareszcie przyprowadziłem wam m a t k ę! (chłopcy zdziwieni
  rozglądają się) Postarajcie się wypaść jak najlepiej. Pierwsze wrażenie jest zawsze
  bardzo ważne. (chłopcy poprawiają ubranie, spoglądają krytycznie na swoją
 zniszczoną i brudną garderobę) Oto i ona! Wando, podejdź proszę do nas.

 Wszyscy odwracają głowy w stronę lewej kulisy skąd powoli, jakby niepewnie
 wchodzi Wanda. Piotruś Pan podbiega do niej, chwyta ją za rękę i prowadzi na
 proscenium. Wanda siada, a wokół niej nieśmiało pozostali chłopcy. Piotruś Pan
 staje pod drzewem nieco z boku, jakby obserwując. 

STALÓWKA  (zachwycony) Och, Wando! Naprawdę będziesz naszą matką?
WANDA  (niepewnie, z zakłopotaniem) Prawdę mówiąc, nie wiem czy powinnam… Oczywiście
 to jest wspaniałe uczucie, ale ja jestem małą dziewczynką. Nie mam jeszcze wprawy…
PIOTRUŚ PAN  To nie ma znaczenia!
MILCZEK  Tak, tak. Potrzebujemy miłej, pełnej macierzyńskich uczuć osoby. Wiek nie gra tu
 większej roli.
WANDA  O moi mili. W takim razie mam wrażenie, że to jest właśnie to, co czuję.
DROBINKA  Wiemy, wiemy! To widać od razu.
WANDA  Dobrze. Postaram się wywiązać z tego zadania jak najlepiej. (zmienia ton, staje się
 matką) A teraz, moi drodzy pora spać. Ale najpierw wszyscy do mycia! Jak
  będziecie grzeczni…
MILCZEK  Wiem! Opowiesz nam bajkę!
CHŁOPCY Tak, tak! Prosimy!
 Wszyscy wybiegają z krzykiem za lewe kulisy. Na koniec wychodzi Wanda
 z Piotrusiem. Zciemnienie.

Scena IV
Półmrok. Słabo oświetlony środek sceny, na którym w głębi widać skałę. Słyszymy głosy piratów.

MORGAN LUFCIK Wiosłuj w tył, kapuściany łbie! Wpadniemy na skałę!
 (światło nasila się i widzimy za skałą piratów i Indiankę. To Morgan Lufcik i Twardy
 Hrabia prowadzą skrępowaną sznurem Tygrysią Lilię, córkę wodza)    
 Dawaj ją tutaj! Zostawimy dzikuskę przy tej skale, a kiedy przyjdzie przypływ… gul…
 gul… i po wszystkim! (mocują się chwilę z Indianką, która wyrywa się i chce uciec)

 Tymczasem światło punktowe wychwytuje Piotrusia Pana i Wandę, którzy od strony
 widowni skradają się w kierunku sceny, zauważając piratów starają się pozostać
 w ukryciu.
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PIOTRUŚ PAN  (szeptem do Wandy) Chciałem pokazać ci Lagunę Syren, ale niestety są tam piraci.
 Zdaje się, że ci zbóje porwali córkę wodza Indian, Tygrysią Lilię.
WANDA To straszne! Czy nie możemy jej pomóc?
PIOTRUŚ PAN  Oczywiście. Wiesz co? Ale będzie heca, mam pomysł.
   (Piotruś chowa się pod proscenium i przyciąga do siebie Wandę. Piraci ich nie widzą)
PIOTRUŚ PAN  (udając głos Kapitana Haka) Ahoj, cymbały!
PIRACI  (zaskoczeni) Kapitan? 
TWARDY HRABIA (do Morgana) Pewnie płynie w naszą stronę. (głośno krzyczy w stronę widowni)
 Zostawiliśmy czerwonoskórą przy skale, według rozkazu!
PIOTRUŚ PAN  Co? Baranie łby! Uwolnijcie ją natychmiast!
MORGAN LUFCIK (zdziwiony) Uwolnić? Ależ kapitanie!
PIOTRUŚ PAN  Tak! Przeciąć więzy i wypuścić!
TWARDY HRABIA Ale…
PIOTRUŚ PAN   Natychmiast! Słyszycie?! No! Albo poczujecie mój hak na grzbietach!
  Piraci naradzają się przez chwilę.
MORGAN LUFCIK (szeptem) Lepiej zróbmy, co każe.
TWARDY HRABIA (szeptem) To dziwne… (głośno woła) Tak jest, kapitanie! Jak sobie życzysz. (uwalniają
 Indiankę z więzów i dziewczyna znika w głębi sceny. Oświetlamy mocniej środek
 sceny. Tymczasem zza prawej kulisy rozlega się prawdziwy Kapitan Hak).
KAPITAN HAK  Łódź ahoj! Ahoj! (cisza, piraci są zdezorientowani) Do stu tysięcy beczek dynamitu,
 ogłuchliście czy co?! (wreszcie Kapitan wbiega od strony prawej, za nim wchodzi
 powoli Robert i na końcu, kulejąc wchodzi Plama)
MORGAN LUFCIK (zdziwiony i przerażony) Co jest? Co się dzieje?
KAPITAN HAK  (podchodzi bliżej) Niedobrze! Bardzo niedobrze, na zdechłego wieloryba! Tfu! (spluwa)
  Piraci cofają się na wszelki wypadek w stronę proscenium i przybliżają do siebie.
PLAMA  Niedobrze.
MORGAN LUFCIK Jakiś problem, wasza okrutność?
TWARDY HRABIA (szeptem do Morgana) Kapitan wzdycha.
MORGAN LUFCIK (do Twardego Hrabiego też szeptem) Znowu wzdycha
TWARDY HRABIA ??? (zdziwiony, patrzy pytająco na Morgana)
MORGAN LUFCIK Wzdycha po raz trzeci!
KAPITAN HAK  Niedobrze! Smarkacze znaleźli dla siebie matkę!
TWARDY HRABIA O okrutny dniu!
MORGAN LUFCIK A… kto to jest matka?
PLAMA  On nie wie?!
KAPITAN HAK  (siada na kamieniu. Zamyśla się. Piraci powoli zbliżają się do niego słuchając) Matka…
 cymbale, to ktoś najcudowniejszy na świecie. Ktoś, kto otula ciepłą kołdrą na
 dobranoc… (Plama wyjmuje z kieszeni brudną chusteczkę do nosa i chce ją podać 
 Kapitanowi) Ale, co też ja wygaduję, do diabła! (odtrąca rękę Plamy)
MORGAN LUFCIK O rety, Kapitanie! Jeśli te przeklęte bachory mają teraz matkę, nasz plan może się
 nie udać…
KAPITAN HAK  Otóż to, tego się właśnie obawiam.
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PLAMA (chytrze) A może by tak, wasza paskudność, porwać matkę tych chłoptasiów i…
 (rozmarzony) zrobić z niej naszą matkę?
KAPITAN HAK  (zrywa się, wstaje, odzyskuje dawny wigor) Oto królewski pomysł! Tak! Porwać! 
 Porwać natychmiast! Co wy na to?
PIRACI (razem) Oto moja ręka!
KAPITAN HAK  Oto mój hak! Przysięgnijcie.
PIRACI  Przysięgamy! Na śmierć krokodyla!
 Nagle Kapitan przypomina sobie o Tygrysiej Lilii.
KAPITAN HAK  A gdzie jest czerwonoskóra?
TWARDY HRABIA Wszystko gra. (myśli, ze Kapitan żartuje) Wypuściliśmy ją, jak sobie życzyłeś.
KAPITAN HAK  Wypuściliście?! (wścieka się)
MORGAN LUFCIK Na pański rozkaz!
TWARDY HRABIA Zawołał pan przecież i kazał nam ją wypuścić.
KAPITAN HAK  Siarka i bezwstyd! Cóż to za bełkot, nie wydałem takiego rozkazu, wy bęcwały!
 (chce ich dosięgnąć szpadą, ale uciekają)
ROBERT FILOZOF (zamyślony) To jakaś dziwna sprawa…

 Piraci wystraszeni rozglądają się podejrzliwie. Tymczasem Piotruś Pan i Wanda
 obserwują całą scenę z boku proscenium i śmieją się cicho.
MORGAN LUFCIK (drżącym głosem) To chyba jakaś siła nieczysta…
   Duchu, który nawiedziłeś tę lagunę… 
PIOTRUŚ PAN  Gąbka, trąbka, piernik i pompka! Słyszę cię nędzniku!
KAPITAN HAK  (nie dowierza, śmiało podchodzi bliżej widowni i wyciąga szpadę, ale pozostali piraci 
 chowają się za skałę) Powiedz kim jesteś!
PIOTRUŚ PAN  Jestem Kapitan Hak! 
KAPITAN HAK  Siarka i bezwstyd! Kłamiesz! Powtórz to, a wbiję w ciebie mój hak! Jeżeli ty jesteś
 Kapitanem Hakiem, to niby kim ja jestem?
PIOTRUŚ PAN  Sztokfiszem! Ha, ha, ha!
 Piraci powoli zbliżają się do kapitana, ale po tych słowach odskakują na boki oburzeni
 tym co usłyszeli.
ROBERT FILOZOF Czyżbyśmy byli przez cały ten czas dowodzeni przez, za przeproszeniem, Sztokfisza?
 (Twardy Hrabia bije go ręką po głowie i zakrywa mu usta)
KAPITAN HAK  Załoga spokój! To jakaś bzdura! (zwraca się w stronę skąd dobiegał głos) Jeżeli nie
 jesteś tchórzem, wyznaj swoje prawdziwe imię!
PIOTRUŚ PAN  (po chwili) Więc dobrze! Jestem Piotruś Pan! (wskakuje na scenę. Wanda ucieka
 w stronę widowni)
KAPITAN HAK  A więc to tak! Brać ich! (do piratów) Brać ich! Zostawcie mnie tego zuchwalca!
 Zajmijcie się tą ślicznotką!

 Zamieszanie. Kapitan Hak walczy na szpady z Piotrusiem Panem na scenie. Piraci
 gonią Wandę na widowni. Są niezdarni, przewracają się przez własne nogi. Wanda
 ucieka na scenę i za prawe kulisy. Piraci za nią. Powoli, nadal walcząc, wycofuje się
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  też Piotruś Pan i Kapitan Hak. Słyszymy krzyki za sceną. Po chwili wraca Kapitan
 Hak, a następnie piraci wprowadzają Wandę.

KAPITAN HAK  Tym razem ten nędznik uciekł! (woła w kierunku kulis, gdzie zniknął Piotruś) Ale to
 jeszcze nie koniec! Jeszcze zobaczymy! (zwraca się do piratów) Zabrać ją na statek!
 Ja tymczasem zostawię wiadomość dla tego szubrawca! Ha!

 Piraci odchodzą w prawe kulisy razem z pojmaną Wandą. Kapitan pisze coś na
 skrawku papieru i zostawia tę wiadomość przy skale kładąc na papierze kamień.
 Wychodzi. Światło gaśnie.

Scena V
Rozjaśnienie prawej strony sceny. Jesteśmy znowu na polanie Zagubionych Chłopców, którzy siedzą pod 
drzewem. Wchodzą Indianie prowadzeni przez wodza. Jest to Wielka Mała Ogromna Pantera. Wódz podchodzi 
do Piotrusia. Indianie siadają w kręgu na środku sceny. Cicho wystukują rytm na bębnach. Jest też Tygrysia 
Lilia, która także podchodzi do Piotrusia.

TYGRYSIA LILIA (uroczyście) Ja, Tygrysia Lilia. Piotruś Pan mnie uratować. Ja jego bardzo doskonały
 przyjaciel. Ja nie pozwolić skrzywdzić go. Ja nie zapomnieć go przez wiele, wiele…
 przez żaden księżyc.
INDIANIE  Howgh! (silniej uderzają w bębny)
PIOTRUS PAN  (uroczyście) Wielki Biały Ojciec jest zadowolony widząc wojowników szczepu
 Pikaninów razem z Zagubionymi Chłopcami. Wspólnie możemy łatwiej pokonać
 piratów. To dobrze, to bardzo dobrze, Piotruś Pan powiedział!
INDIANIE  Howgh! (bębny)
WÓDZ INDIAN  (podaje Piotrusiowi fajkę pokoju, siadają na proscenium i palą) Ja, wódz Indian Wielka
 Ogromna Mała Pantera lubić Piotruś Pan mnóstwo za bardzo. Ja chcieć pomóc znaleźć
 jego biała matka Wanda.
WSZYSCY  Howgh! (bębny)
PIOTRUŚ PAN  Dobrze! Musimy dokładnie przeszukać Lagunę Syren, może trafimy na jakiś ślad.
 Z lewej kulisy wbiega Blaszany Dzwoneczek. 
DZWONECZEK  Spójrz, Piotrusiu! To wiadomość dla ciebie! (wyjmuje kawałek pergaminu i czyta
 głośno) „Piotrusiu, drogi przyjacielu! Śliczna damulka przyjęła moje zaproszenie
  i pozostanie u nas w gościnie przez jakiś czas. Termin jej powrotu zależy od tego,
 czy spełnisz moje warunki…” (Piotruś nie wytrzymuje napięcia, zrywa się i wyrywa
 Dzwoneczkowi papier. Dalej czyta sam. W tym czasie pozostali powoli podchodzą
 do Piotrusia, otaczają go kołem, słuchają z niepokojem)
PIOTRUŚ PAN  „…Po pierwsze - musisz schwytać krokodyla, który od lat mnie prześladuje! Po drugie –
 chcę abyś raz na zawsze wyniósł się z wyspy! Podpisano: Jakub Hak.    
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  Kapitan „Wesołego Rogera” Piotruś zgniata list ze złością i rzuca na podłogę. Zaczyna
 chodzić nerwowo po proscenium, tam i z powrotem – jak wilk w klatce. Pozostali 
 szepczą.
PIOTRUŚ PAN  (ze złością) A to łajdak! Tym razem hultaj przesadził! Niedoczekanie jego! Ale… co tu
 robić? Co robić?! Musimy coś postanowić! Musimy ratować Wandę. Wszyscy milczą.
 Blaszany Dzwoneczek po chwili wybiega za scenę.
PIOTRUŚ PAN  Trudno. Tym razem trzyma nas w garści. Chyba nie mam wyjścia. Będę musiał złapać
 krokodyla, a potem… opuszczę wyspę na zawsze. Wszyscy są poruszeni, słychać
 szepty i głosy dezaprobaty. Wraca Dzwoneczek i trzyma dużą sieć.
DZWONECZEK  Zaraz, zaraz, Piotrusiu. Mam pomysł. Może nie jest aż tak źle… (dalej rozmawia
 z Piotrusiem szeptem)
PIOTRUŚ PAN  (głośno, uradowany) Dobrze! To może się udać.      
 Zrobimy tak, jak radzisz, Dzwoneczku! (zwraca się do pozostałych, którzy podchodzą
 bliżej) Dzwoneczek posypie mnie magicznym pyłkiem, a potem posypie krokodyla,
 a gdy zaczniemy unosić się w powietrzu – złapię go w sieć! A potem… 
 Wszyscy wychodzą w lewe kulisy śmiejąc się. Na scenie zostają Indianie, którzy
 tańczą w rytm bębnów. Potem milkną i słyszymy za sceną rumor i głosy.
CHŁOPCY  Hej, Kapitanie, miej się na baczności!
PIOTRUŚ PAN  Hurrra! Mam go! Teraz w drogę! (Wracają na scenę niosąc duży worek ze złapanym
 krokodylem. Przechodzą przez scenę i znikają za kulisami z lewej.) Dam głowę, że
 piraci ukryli Wandę na żaglowcu! Za mną! I już ich nie ma. Światło gaśnie.

Scena VI
Światło na prawą stronę sceny wyłania z mroku rumowisko piratów. Przywiązują Wandę do masztu. Śpiewają 
swoją pieśń. Potem siadają na beczkach. Kapitan Hak niespokojnie chodzi po scenie.

KAPITAN HAK  No i gdzie podziewa się ten smarkacz?
MORGAN LUFCIK A może jednak… może by tak, wasza okrutność, wypuścić tę, no jak to mówisz Plamo?
PLAMA  … matkę?
TWARDY HRABIA Matkę. Ośmielam się pokornie przypomnieć, że kobieta na statku… hmmm…
 to zły znak!
ROBERT FILOZOF (szeptem złowieszczym) Baaardzo zły znak! Jeszcze sprowadzi na nas jakieś
 nieszczęście.
TWARDY HRABIA Najlepiej za burtę z nią i po krzyku! Ha, ha!
KAPITAN HAK  Milczeć! Co za głąby kapuściane! Ja was… (chce palnąć któregoś swoim hakiem. Nagle
 zmienia się na twarzy i z wyszukaną uprzejmością zwraca się do Wandy) No cóż, 
 droga damo? Mam dziwne przeczucie, że jeszcze tej nocy Piotruś Pan i reszta tej 
 bandy zadynda na belce! (piraci rechocą) No może niezupełnie wszyscy. Przydałoby
 się nam paru chłopców okrętowych, za przeproszeniem, majtków! Ale co też zrobimy 
 z tobą, ślicznotko? (Wanda odwraca głowę)
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PLAMA  Czy nigdy nie marzyłaś skrycie, żeby zostać piratem, serduszko? A może szanowna
 pani zgodziłaby się zostać naszą matką?
WANDA  (dumnie) Widzi pan, nie jestem pewna, czy moja mama chciałaby, żebym została tutaj…
ROBERT FILOZOF A czy twoja mama, Plamo, chciała żebyś został piratem? (zamyśla się)
PLAMA  No, chyba nie… jakie to smutne. (piraci wyjmują swoje brudne chustki z kieszeni. 
 Kapitan chrząka, żeby ukryć zmieszanie. Plama podchodzi do Wandy bliżej i mówi
  szeptem) Słuchaj, uratuję cię, jeśli obiecasz, że zostaniesz chociaż moją matką.
WANDA  A czy pozostanę wtedy nadal wierna poddaną króla?
TWARDY HRABIA (podsłuchuje) O nie! Będziesz musiała przysiąc: „Precz z królem!”
WANDA  W takim razie – odmawiam! (tupie nogami i głośno wola: „Niech żyje król!”)
KAPITAN HAK  Dosyć tych bzdur! Cisza! (piraci siadają pokornie na skrzynkach) To przypieczętowało
 twój los! (do piratów) Przygotować belkę!
PLAMA  (zaniepokojony) Czy musi umrzeć? (ten pirat w głębi duszy nie jest taki zły)
KAPITAN HAK  Cicho, do stu tysięcy beczek zjełczałego tranu z wieloryba! Albo wbiję w ciebie kotwicę!
TWARDY HRABIA (odpycha Plamę) Tak jest, wasza okrutność. Na belkę z nią!
PIRACI  (przynoszą belkę i śpiewają)
  „Na belkę teraz wejdź, jo-ho!
 Na belkę teraz wejdź!
  Pod rękę z tobą pójdzie śmierć!
  Zawlecze cię na dno!”

 Nagle ku zaskoczeniu piratów wbiegają chłopcy i Indianie i otaczają ich ze wszystkich
 stron, powoli spychają ich na proscenium. Wchodzi Piotruś Pan.
KAPITAN HAK  Proszę, proszę! A więc jednak przeczytałeś mój list.
PIOTRUS PAN  Owszem. (Piotruś robi ruch ręką i chłopcy wraz z Indianami odsuwają się w głąb sceny)
KAPITAN HAK  I zapewne chciałbyś uwolnić tę ślicznotkę? A nie pomyślałeś, że ona może stracić
 głowę? (piraci próbują otoczyć Piotrusia, ale wtedy chłopcy robią ruch do przodu)
MORGAN LUFCIK Zaraz i jego zwiążemy! Pozwól nam, Kapitanie, połamać te kosteczki!
 KAPITAN HAK  Nie! Zostawcie go! (piraci są zdegustowani, zawiedzeni) On ma jeszcze coś do
 załatwienia. Zdaje się, że zamierzałeś schwytać krokodyla? Radzę ci, żebyś to zrobił 
 szybko, bo inaczej ta damulka zawiśnie na belce!
PIOTRUŚ PAN  A więc… sam tego chciałeś! (woła głośno ku górze) Dzwoneczku! Teraz!!!
 Nagle spada na piratów krokodyl (w worku?). Wszyscy uciekają w stronę kulis prawych.
KAPITAN HAK  Co to do licha?! Ratunku! Na pomoc! Ach, wy tchórze! Czy nikt nie przyjdzie mi
 z pomocą? (ucieka)
MORGAN LUFCIK Dotąd wrogowie pojawiali się od strony morza, ale żeby tak z powietrza? To jakieś
 czary!
ROBERT FILOZOF (kiwa głową) Mówiłem, że będzie nieszczęście.
TWARDY HRABIA Fruwający krokodyl, to czary! Uciekajmy!
 Wszyscy piraci znikają za kulisami. Wracają z głębi sceny chłopcy, Indianie i Piotruś
 Pan. W czasie całego tego zamieszania. Wanda stoi przywiązana do masztu. Teraz
 Piotruś ją uwalnia.
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WANDA  Och, Piotrusiu! Myślałam, że już wszystko stracone!
  (rzuca się Piotrusiowi w objęcia)
CHŁOPCY  Hurra! Niech żyje nasz wódz Piotruś Pan!

 Wszyscy wychodzą za środkowe kulisy. Światło gaśnie powoli.

Scena VII
Światło rozjaśnia lewą stronę sceny i raz jeszcze jesteśmy na polanie Zagubionych Chłopców. W centrum 
uwagi jest Wanda na huśtawce lub siedząca pośród chłopców i poduszek. Można oświetlić ją światłem 
punktowym. Są tam też Indianie, Blaszany Dzwoneczek i Piotruś Pan.

MILCZEK Mamo, czy mogłabyś opowiedzieć nam jeszcze jedną bajkę?
STALÓWKA  Tak, tak! Koniecznie. Inaczej nie zaśniemy. 
WANDA  Dobrze, kochani. Wobec tego… posłuchajcie. Był sobie raz pewien pan…
DROBINKA  Wolałbym osobiście, żeby to była pani…
STALÓWKA  A ja chciałbym, żeby to był szczur…
PIOTRUŚ PAN  Cicho!
WANDA  Będzie też i pani…
MILCZEK  Ale ona nie umrze, prawda?
WANDA  Ależ nie!
MILCZEK  To dobrze, bardzo się cieszę. A ty, Stalówko? Cieszysz się?
STALÓWKA  Raczej tak.
WANDA  Moi mili! (jest trochę zirytowana)
PIOTRUŚ PAN  (tonem ojca) Trochę mniej hałasu, bardzo proszę!
WANDA  Otóż ta pani i ten pan bardzo się kochali…
DROBINKA  Zdaje się, że ich znam!
MILCZEK  I mnie się tak zdaje…
STALÓWKA  Mnie też!
WANDA  …byli małżeństwem i mieli…
STALÓWKA  Białe szczury!
WANDA  Ależ nie!
PIOTRUS PAN  Ten znowu swoje! Oszalałeś z tymi szczurami?
DROBINKA  To jest bardzo zagadkowe!
PIOTRUŚ PAN  Zwariuję z wami! Cicho!
WANDA Otóż ludzie ci mieli trzech potomków…
MILCZEK  A kto to są potomkowie?
WANDA  No, na przykład ty, Milczku jesteś potomkiem swoich rodziców.
MILCZEK  Naprawdę? (wstaje szybko i podskakuje ze szczęścia)
   Słyszycie? Jestem potomkiem! Jestem potomkiem!
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PIOTRUŚ PAN  (zirytowany) Potomkowie, to zwyczajne dzieci.      
 (Milczek jest rozczarowany. Siada ze smutną miną)
WANDA  Pewnego dnia, a właściwie pewnej nocy, ci trzej chłopcy odlecieli…
DROBINKA  To bardzo świetna bajka!
WANDA  Dzieci odleciały do Nibylandii, gdzie mieszkają Zagubieni Chłopcy…
MILCZEK  Tak też myślałem. Nie wiem dlaczego, ale spodziewałem się, że tak właśnie zrobią.
DROBINKA  Coś mi to przypomina… (nieśmiało, ale z nadzieją w głosie) Wando, czy jeden z tych
 chłopców miał może na imię Drobinka?
WANDA  Tak, Drobinko.
DROBINKA  O rety! Słyszeliście? Jestem w bajce! (podskakuje z wrażenia)
WANDA  A teraz, chciałabym, abyście zastanowili się nad tym, co czuli nieszczęśni rodzice tych
 chłopców, kiedy rano nie zastali ich w łóżkach? (zawiesza głos, wyczekując)
CHLOPCY  Ojej!
STALÓWKA  To niebywale smutne! Jestem bardzo zaniepokojony.
WANDA  (pogodnie) Gdybyście wiedzieli, jak wielka jest miłość macierzyńska, nie balibyście
 się o dalszą części tej opowieści.
DROBINKA  Bardzo podoba mi się ta miłość macierzyńska. A tobie, Milczku?
 (potrząsa ramieniem Milczka)
MILCZEK  (nie bardzo rozumie) Hm… raczej tak, tak!
PIOTRUŚ PAN  (rzuca w chłopców poduszką) Ciszej! Przestańcie.
WANDA  Otóż matka tych dzieci zawsze wierzyła, że chłopcy wrócą i dlatego zostawiała w nocy
 otwarte okno do sypialni.
STALÓWKA  A czy dzieci wróciły?
WANDA  Tak, wróciły. I nie sposób opisać jaka to była radość!
  (chłopcy zaczynają coś szeptać do siebie. Są coraz bardziej podnieceni)
CHŁOPCY  (podchodzą bliżej Wandy) Wando! My też chcemy wrócić do domu! (teraz spoglądają
 niespokojnie na Piotrusia Pana. Ten stoi oparty o drzewo. Wydaje się zamyślony
 i smutny. Wszyscy zamierają. Dłuższa pauza)
WANDA  (podchodzi do Piotrusia) Czy przypilnujesz koniecznych przygotowań do podróży,
 Piotrusiu?
PIOTRUŚ PAN  (z westchnieniem) Dobrze, będzie tak, jak sobie życzysz. (po chwili) Wando, ponieważ
 latanie bardzo cię męczy, Indianie przeprowadzą was bezpiecznie przez las. Dopiero
 potem Dzwoneczek poleci z wami ponad morzem.
WANDA  Dziękuję, Piotrusiu! (chłopcy wychodzą za lewe kulisy)
PIOTRUŚ PAN  No cóż… wiedziałem, że to nastąpi.
WANDA  Jestem pewna, że moja mama przyjmie was wszystkich. Leć z nami! 
PIOTRUŚ PAN  (zmieszany, ukrywa zasmucenie, odwracając głowę)
 Nie, nie… To nie jest dobry pomysł, Wando.
WANDA  Ale przecież i twoja mama czeka na ciebie…
PIOTRUŚ PAN  To już tak dawno… Może powiedziałaby, że jestem już zbyt duży, żeby się bawić. A ja
 chciałbym pozostać na zawsze małym chłopcem. Nie, zostanę tutaj. Tak będzie lepiej.
 (ożywia się nagle) A poza tym, ktoś musi tu być, jeśli przybędą nowi zagubieni chłopcy.
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WANDA Ale…
PIOTRUŚ PAN (zdecydowanie) Wando, nie nalegaj! Żadnego marudzenia! Żegnaj! Szczęśliwej 
 podróży! (szybko całuje ją w policzek)
WANDA  (zawstydzona) Skoro takie jest twoje ostatnie słowo… Ale czy będziesz pamiętał
 o ciepłych podkoszulkach? I czy nie zapomnisz zażywać lekarstwo? I…
PIOTRUŚ PAN  Nie martw się! Będę o tym pamiętał. Żegnaj.
WANDA  (po krótkiej chwili) Żegnaj, Piotrusiu!

 Oboje wychodzą. Najpierw Wanda, w lewe kulisy, tak jak wcześniej chłopcy. Potem
 Piotruś Pan w głąb sceny, za środkowe kulisy. Na końcu Blaszany Dzwoneczek obiega
 lekko proscenium i rozsypuje błyszczący magiczny pyłek – rzucając go także w stronę
 widowni. Wreszcie i ona wybiega za lewe kulisy. Na chwilę gaśnie światło na całej
 scenie. Po chwili wraca światło i wracają wszyscy do ukłonów. Najpierw światło
 z lewej – wychodzą zagubienie chłopcy i Indianie, potem światło z prawej – wchodzą
 piraci, a na końcu w świetle punktowym, z głębi środkowych kulis – Piotruś Pan
 i Wanda oraz Blaszany Dzwoneczek. Ukłon. Pełne światło na całą scenę i… finałowa
 piosenka!

 Wszyscy śpiewają: 
 Może to prawda, a może zwykły blef?
 Tego naprawdę nie wie żaden z nas.
 Podobno, gdzieś daleko jest –
 Czyżby na jednej z wielu gwiazd?

 Fantastyczna ta kraina ...
 Taką widujesz czasem w snach.
 Choć nie wie nikt, gdzie się zaczyna,
 Wszystko byś dał, by lecieć tam!

 Tam wszystko jest możliwe –
 Czy chcemy wierzyć w to, czy nie.
 Życzenie Twoje jest rozkazem:
 Nim mrugniesz okiem – sprawdzi się!

 Wróżkę zaprosić na herbatkę –
 Razem ciasteczka słodkie jeść.
 Z Piotrusiem Panem iść na przechadzkę,
 Pięknym Syrenom warkocze pleść.

(„Nibylandia” słowa: Barbara Sobotka)

KONIEC!

Lub, jeśli wolisz, mój kolego –
Z piratem stoczyć straszny bój.
To, proszę bardzo, nic prostszego
Wystarczy tylko zmienić strój.

Uważaj jednak, mój kochany
Bo możesz stracić cenny skalp.
Indiańskie stoją tam wigwamy,
A przy nich sroga, dzielna straż.

I nie mów, że nie umiesz latać,
Bo to naprawdę nie w tym rzecz!
Wszystko być może tu i teraz –
Wystarczy tylko bardzo chcieć!
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