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Teatr lalek na wodzie ma bardzo starą
i bogatą historię. Trudno odnaleźć jego korzenie, 
jednak najprawdopodobniej to wieś wietnamska 
zachowała i pielęgnowała tę tradycję przez wieki. 
Teatr ten wyrósł z rytuałów religijnych związanych  
z wodą. Przedstawienia były odgrywane na jeziorach, 
bagnach i innych naturalnych akwenach,  
często wśród rosnących tam roślin, które stanowiły 
naturalną scenografię. Inspiracją do przedstawianych 
historii były rozmaite techniki uprawiania ryżu, 
zajęcia dnia powszedniego, tradycje
i zwyczaje wiejskie oraz zabawy.
 

SPIS TREŚCI
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Zaczynamy od smutnej wiadomości. Odeszła od nas 
Renata Rybacka. Znana i lubiana instruktorka teatral-
na Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, 
ale przede wszystkim koleżanka i dobry duch wszyst-
kich lalkarzy amatorów z naszego regionu. Wspomi-
namy ją z szacunkiem i sympatią i przypominamy 
opowieść o jej lalkarskiej pasji.

***
Teatr lalek wodnych. Odmienny od innych form lalko-
wych z uwagi na niekonwencjonalne treści i formy sce-
niczne oraz specyficzną budowę lalek. Przede wszyst-
kim jednak ze względu na wykorzystanie, zamiast 
tradycyjnej sceny, naturalnego lustra wody: stawu, 
jeziora czy rzeki. Wyrosły z tradycji plebejskiej, z cza-
sem stał się kulturalną wizytówką Wietnamu i jest dziś 
jedną z najpopularniejszych turystycznych atrakcji tego 
regionu, rozpoznawalną na całym świecie. Ten niezwy-
kle ciekawy teatr, chociaż w naszej tradycji kulturowej 
egzotyczny i niemal nieobecny, opisuje Stefan Gełdon  
w rozdziale pt. „Technika Teatru Lalek”.

Okazuje się, że pomimo upływu niemal całego stu-
lecia badań nad specyfiką lalki i jej widowiska, wciąż 
istnieje ta sama potrzeba określenia istotnych cech 
lalki i lalkarstwa jako gatunku artystycznego. Jaki 
jest dzisiejszy teatr lalek? Czy nadal jego nieodłącz-
nym atrybutem jest parawan? Czy brak lalek w teatrze 
lalek to żart?! Interesujące rozważania na ten temat 
znajdujemy w przytoczonym przez nas artykule Mar-
ka Waszkiela „Postlalkowe lalkarstwo”.

Świętowanie 25 lat „Baśniowego Świata” zbiegło 
się z nie lada niespodzianką! Otóż z radością infor-
mujemy, że kapituła australijskiej Fundacji POLCUL 

doceniła wieloletnią pracę twórczą Stefana Gełdona, 
przyznając mu prestiżową nagrodę! Opowiadamy 
o tym w „Teatralnym fenomenie”.

Realizują swoje przedstawienia w różnych technikach 
lalkowych. W listopadzie ubiegłego roku zaprezento-
wały się na warsztatowym Spotkaniu z teatrem lalek, 
organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Kultury w Bydgoszczy. Przedstawiamy cztery cieka-
we zespoły teatralne działające w województwie 
kujawsko-pomorskim: Teatr „Łapy” z Kamienia Kra-
jeńskiego, „Mgiełka” z Osia, „Miszmasz” z Grudziądza 
i „Michałki” z Witkowa. 

A ponadto…
Stefan Gełdon powraca do wcześniejszych edycji 

„Biesiad z teatrem lalek”, organizowanych w latach 
2003–2006 w Centrum Kultury „Zamek” w Nowem.

Kontynuujemy Mały Słownik Teatru Lalek, przybli-
żając  kolejne terminy związane z teatrem. Tym razem 
są to hasła litery „P”.

Komentujemy tegoroczną edycję rodzimego kujaw-
sko-pomorskiego „Teatru bez granic” oraz załącza-
my program XL Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy 
w Puławach. 

A w biblioteczce repertuarowej?  Wesoła, ale i mą-
dra opowieść o Smoku, innym niż wszystkie, o przy-
jaźni i tolerancji.

Miłej lektury!

DO MIŁOŚNIKÓW…

DRODZY MIŁOŚNICY
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Teatrów Lalkowych „Pacynka”. Kolejne edycje owo-
cowały coraz większą frekwencją biorących w nim 
udział grup lakowych. Poziom prezentacji stawał 
się coraz wyższy. Towarzyszące imprezie warsztaty 
umożliwiały systematyczne podnoszenie kwalifika-
cji  instruktorów i nauczycieli. Z czasem nasz region 
stał się swoistym „zagłębiem lalkowym” i naprawdę 
nie ma w tym przesady. Najlepsze zespoły godnie 
reprezentowały nasze województwo w prestiżo-
wych finałach Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy 
w Puławach. Fascynacja teatrem lalek zbliżyła wielu 
pasjonatów, w tym także zaowocowała współpracą 
z autorytetem sztuki lalkarskiej Stefanem Gełdonem. 
Zaczął funkcjonować Klub Lalkarza, a niedługo po-
tem powstał pierwszy „Miłośnik Teatru Lalek”! Był 
jeszcze Teatr „Graba” skupiający instruktorów i na-
uczycieli, który z powodzeniem realizował kolejne 
premiery. Przedstawienia prezentowano w szkołach 
i domach kultury i łączono je z zajęciami warsztato-
wymi. Dopełnieniem tych działań był współudział 
w organizacji corocznych „Biesiad Lalkarskich” 
w Nowem. Działo się!

Ale z równym powodzeniem i nie mniejszą pasją Re-
nata Rybacka realizowała wiele innych twórczych 
przedsięwzięć: „Cztery pory roku w poezji” – kwar-
talne spotkania młodych twórców piszących, „Zaba-
wa w rymy i rytmy” – gdzie swoje ulubione wiersze 
i piosenki prezentowały najmłodsze dzieci z bydgo-
skich przedszkoli, Ogólnopolski Konkurs Recytator-
ski Poezji i Prozy Rosyjskiej „Na Wschód od Bugu” 
i wreszcie wojewódzkie etapy Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego oraz kolejne lokalne edycje 
Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Obrzędowych 
w Lubiewie. To tylko największe zawodowe sukcesy. 
Pisała też własne scenariusze i adaptacje teatralne. 
Poszukiwała ciekawych tekstów dla teatrów lalko-
wych i teatrów obrzędu ludowego, gromadząc je 
w Biblioteczce Repertuarowej. Tym samym służyła 
cenną pomocą początkującym instruktorom teatral-
nym. Były to bowiem czasy wielkiego niedostatku 

repertuarowego. Miała też dar rymowania i spod 
jej pióra wyszło wiele tekstów, zwłaszcza piosenek! 
Może to nie był przypadek, ten pięknie śpiewający 
kos, gdzieś wśród drzew, w czasie ostatniego poże-
gnania?

Reniu – będzie nam Ciebie bardzo brakować…
 

Odeszła od nas Renata Rybacka… tym razem, 
niestety na zawsze. W słoneczny majowy dzień 
żegnali ją wraz z najbliższą rodziną – przyjaciele, 
aktorzy dramatyczni, lalkarze, artyści ludowi, dzien-
nikarze, instruktorzy teatralni, animatorzy kultury 
z całego regionu kujawsko-pomorskiego.

Zbyt wcześnie! 

Zawsze jest za wcześnie, kiedy odchodzi ktoś bliski, 
ważny, potrzebny.

Wszyscy, którzy znali Renatę potwierdzą, że pozo-
stała bolesna pustka, której nie sposób nie zauwa-
żyć, a jeszcze trudniej wypełnić. Wspominamy tu-
taj przede wszystkim Renię-lalkarkę, ale trudno nie 
przypomnieć jej zawodowej sylwetki – niezwykle 
żywiołowej działalności, pełnej autentycznej pasji – 
w wielu innych jeszcze dziedzinach kultury i sztuki. 

Była niewątpliwie inicjatorką i podporą amatorskie-
go ruchu lalkarskiego w naszym regionie. Wymyśli-
ła i przez wiele lat realizowała Wojewódzki Przegląd 

POŻEGNANIEPOŻEGNANIE

POŻEGNANIE
Barbara Sobotka

Jubileuszowy XX Wojewódzki Przegląd teatrów Obrzędu ludowego w  lubiewie, 2009 rok. 
renata rybacka razem z instruktorką Danką Miszczyk i małą aktorką, fot. Paweł kowalski.

lubiewo XX Przegląd w 2009 roku, fot. Paweł kowalski.
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Wtedy to po raz pierwszy spotkałam Stefana Gełdo-
na – wspaniałego człowieka i entuzjastę teatru lalek. 
I co ważne – tak jak ja, bardzo upartego! Okazało 
się, że i on zmierzał do tego samego celu – chciał 

„uzdrowić” sytuację teatru lalkowego w naszym 
regionie i…  I tu pojawił się między nami konflikt: 
Stefan chciał „przejąć lalki” tzn. zorganizować od-
rębny przegląd u siebie w Centrum Kultury „Zamek” 
w Nowem! Nigdy tego nie zapomnę jak staliśmy na-
przeciw siebie i żadnemu z nas nawet przez myśl nie 
przeszło, żeby zrezygnować ze swoich racji. Trochę 
to trwało zanim dwoje uparciuchów zrozumiało, że 
lepiej działać wspólnie i wspierać się, zamiast tracić 
czas na sprzeczki. Potem dołączyła do nas Dominika 
Wójtowicz – reżyser i lalkarz, którą los rzucił z Bia-
łegostoku do Bydgoszczy, i która zaproponowała 
nam swoją pomoc. Mając przy sobie tak wspania-
łe osobowości, wiedziałam już, że to się musi udać. 
I tak się zaczęło… 

Ruszyła fachowa pomoc merytoryczna dla zespo-
łów lalkowych: kursy dla instruktorów, spotkania, 
warsztaty i same przeglądy. Wszystkie te działania 
w znacznym stopniu przyczyniły się do powstania 
wielu nowych zespołów lalkowych. Także poziom 
prezentacji był coraz wyższy. Więcbork, Sępólno – 
to były miejscowości, gdzie każdego roku odbywało 
się wielkie święto dzieci i lalek – dwa dni teatralnej 
uczty! Jurorzy, którzy przeprowadzali z instruk-
torami zajęcia warsztatowe, nie tylko oceniali, ale 
i pomagali początkującym lalkarzom. Założyłam 
również instruktorski Teatr Graba, który ze spekta-
klem „Nie ma tego złego” zaprezentował się w wielu 
placówkach kultury i szkołach naszego regionu. Był 
to jeszcze jeden sposób na to, aby zintegrować ruch 
lalkarski oraz zachęcić innych, dzieci i nauczycieli, 
do tworzenia nowych grup lalkowych.

W tym też czasie powstał „Miłośnik Teatru Lalek” – 
jeszcze jedna forma pomocy metodycznej dla na-
uczycieli i instruktorów. W każdym kolejnym nume-
rze Stefan przybliżał inny rodzaj lalek, inne techniki 

lalkarskie. Było tam sporo ciekawostek związanych 
z tą dziedziną sztuki, a instruktorzy mogli dzielić się 
na łamach pisma swoimi przemyśleniami. Zawsze 
był tam też scenariusz teatralny. 

Mijały lata i wiele się zmieniło…  Piętnaście lat „Mi-
łośnika Teatru Lalek” – to efekt wielu lat pracy i za-
razem dowód na to, że zrobiono wiele, aby lalki na 
stałe wpisały się w mapę naszego województwa.  

Niestety, niektórzy instruktorzy lalkarze stracili pra-
cę, wielu odeszło na emeryturę, ale ja ciągle wierzy-
łam i wierzę, że teatr lalek przetrwa. Bo ten teatr jak 
żaden inny pobudza wyobraźnię, fantazję, ujawnia 
zdolności plastyczne, manualne, uczy pięknie i gło-
śno mówić. Dziecko prowadząc lalkę, oddaje jej nie 
tylko swoje umiejętności techniczne, ale i swoją 
duszę, smutki i radości. To lalka dostaje brawa od 
publiczności, a wtedy ukryte za parawanem dziecko 
posyła jej uśmiech mówiący, że dobrze zagrała. 

Na zakończenie pozwolę sobie zacytować słowa 
Jana Izydora Sztaudyngera, z którymi się w pełni 
zgadzam: „Gdyby mi dano do wyboru / wolałbym 
lalki od aktorów / Grają bez sztuki i bez szminki / 
niestrojne w żadne wabne minki / ni żadnym fał-
szem niemuśnięte / grają natchnione, grają świę-
te / bez gaży, fum bez kokieterii / zawiści, plotek / 
O lalki, lalki, lalki pełne czaru / W miłości do was nie 
miałem umiaru”.

Z lalkarskim pozdrowieniem – Renata Rybacka.           

A tak opowiadała Renata Rybacka o swojej przy-
godzie z lalkami w XV numerze „Miłośnika Te-
atru Lalek” w 2011 roku.

Moja przygoda z lalkami zaczęła się…? Zawsze 
chciałam próbować czegoś nowego, poszukiwać, 
odkrywać! Była to połowa lat osiemdziesiątych. 
Pracowałam wówczas w Sekcji Teatru Wojewódz-
kiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy.  Miałam świa-
domość, że wiele się dzieje w dziedzinie teatru ama-
torskiego, ale bywało i tak, że czasem ten ogrom 
pracy przepadał bez wyraźnych efektów. Każdego 
roku organizowałyśmy wtedy z Basią Sobotką Prze-
gląd Teatralny „Skrzat” i na tym przeglądzie pre-
zentowały się także teatry lalek – proste w swym 
wyrazie, jakby nie śmiały konkurować z dużymi 
formami teatru żywego planu, których to grup była 
zdecydowana większość. Tymczasem w moim prze-
konaniu to właśnie świat teatru lalek zasługiwał na 

szczególną uwagę, był ciekawszy, inny, fascynujący… 
Niestety ten rodzaj teatru rzadko bywał wyróżnia-
ny – po prostu ginął w reflektorach wielkiej sceny, 
przytłaczającej kameralną grę małych aktorów, nie 
sprzyjając bezpośredniemu kontaktowi z widzem, 
któremu chcieli oni przekazać swoje przesłanie. 
A lalka? Prosta, mała, najczęściej wykonana ze zwy-
kłych gałganków… Nie miała szans wśród barwnych 
kostiumów aktorów żywego planu i towarzyszącej 
im wspaniałej scenografii.

Pierwsze co postanowiłam zrobić, to wywalczyć, 
aby lalki miały swój odrębny przegląd!  Natomiast 
jurorzy oceniający te spektakle spojrzą na to z in-
nej strony, a mianowicie tak, że to lalka jest aktorem, 
a nie aktor lalką! Wiedziałam, że muszę dotrzeć do 
zespołów, które działają w małych wiejskich świe-
tlicach, bibliotekach i szkołach. Trzeba im pomagać 
i wspierać, a także zachęcać do tworzenia nowych. 

POŻEGNANIEPOŻEGNANIE

konfrontacje „Pacynka” w Sępólnie krajeńskim, instruktorzy z regionu kujawsko-pomorskiego, rok 2006, fot. krystyna Wulert.
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Ciekawą i fascynującą formą teatru lalkowego są lalki 
wodne. Pierwsze informacje o przedstawieniach la-
lek-automatów na wodzie znajdujemy już na przeło-
mie X i XI wieku w Chinach za dynastii Ming, ale także 
w Wietnamie. Trudno określić, który z tych krajów na-
leży uznać za właściwą kolebkę tej sztuki.

Marta Steiner pisze: „Ta wdzięczna forma przedsta-
wienia – przez francuskich kolonizatorów ochrzczona 
mianem wodnych marionetek – wynaleziona została 
prawdopodobnie w dziesiątym wieku, choć możliwe, 
że nawet dużo wcześniej, przez rolników pracujących 
na zalanych wodą ryżowych tarasach w delcie Czer-
wonej Rzeki. Dzisiaj jest przede wszystkim profesjo-
nalnym i komercyjnym widowiskiem granym w sta-
łych budynkach teatralnych – spécialité de la maison 

– które serwuje turystom Hanoi. Najsłynniejsza scena 
położona jest tuż nad jeziorem Hoan Kiem, w samym 
sercu miasta. Dwa razy dziennie, we wszystkie dni 
tygodnia, można tu zobaczyć najlepszą wietnamska 
trupę lalkową Thang Long”.

Zamierzam omówić, w oparciu o materiały wyszcze-
gólnione w bibliografii, budowę lalek wodnych, scenę 

na której występują, sposób animacji i samo widowi-
sko lalkowe na wodzie. 

Budowa lalek wodnych.
Budowa lalek tego typu jest bardziej skomplikowana 
niż lalek innych technik, które dotąd omawiałem. Wy-
jątek mogą tu stanowić jedynie marionetki i lalki zme-
chanizowane.

Niektóre lalki wodne są osadzone poziomo na bam-
busowej tyczce, ale bardziej rozbudowane stoją na 
pływających podstawach i poruszane są przy pomocy 
sznurków biegnących wzdłuż bambusowego kija, dzięki 
czemu wiele z nich ma ruchomą głowę i ramiona.

W scenach tańca zespołowego lalki połączone są pa-
rami na obrotowych podstawach i umocowane w kilku 
rzędach na pływającej platformie.

Henryk Jurkowski pisze o lalkach wodnych w kwar-
talniku „Teatr Lalek” nr 2/1990: „Lalki są wyrzeźbione 
z lekkiego drewna lub wykonane z tkaniny w wypad-
ku węży i smoków. Maluje się je kilkakrotnie, aby za-
bezpieczyć przed niszczącym wpływem wody. Lalki 

Widowisko lalkowe na wodzie, to jedno z najsprytniej skonstruowanych widowisk teatralnych świata. Dra-
maturgia działań scenicznych oparta jest tu na dziecinnie prostej i skutecznej zasadzie ciągłego, nieocze-
kiwanego pojawiania się i znikania pod wodą kolejnych postaci. Takiej technice nie może oprzeć się nawet 
najbardziej sceptyczny widz.
          Marta Steiner

TECHNIKA TAETRU LALEK

Lalki wodne
Stefan Gełdon

TECHNIKA TEATRU LALEK
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postaci mitologicznych i historycznych są wzorowane 
na rzeźbach bogów i świętych z miejscowych pagód. 
Lalki postaci współczesnych są realistyczne z dobro-
dusznym wyrazem twarzy. Maja wysokość 30–40 cm, 
a w prowincji Thai Bi`nk sięgają 90 cm. Największą lal-
ką jest zazwyczaj błazen Teu. Lalka składa się z korpu-
su i podstawy, często z jednego kawałka drewna. Pod-
stawa znajduje się pod wodą i pełni funkcje pływaka 
oraz utrzymuje lalkę w równowadze. Często posiada 
ster. Do podstawy umocowana jest długa bambusowa 
tyczka (ok. 2,5–3 metrów), służąca do manipulowania 
lalką. Rozróżnia się lalki na tyczkach pojedynczych, 
tyczkach z drążkami lub nitkami do prowadzenia rąk. 
Czasem stosuje się przy nich system klawiszy”.

Scena dla lalek wodnych.
Artykuł Henryka Jurkowskiego o wietnamskich lal-
kach wodnych („Teatr Lalek” nr 2/1990) opisuje jedną 
ze scen wodnego teatru lalek: „Niewielki staw 15x10 
metrów, pośrodku konstrukcja w kształcie pagody 
lub świątyni, która może być przenośna lub stała (np. 
świątynia Chua Thay). Konstrukcja ma kształt prosto-

kątny i dzieli się na trzy części. Środkowa, największa 
osłonięta jest dwoma dachami wspartymi na 16 ko-
lumnach. Podłoga w niej jest pochyła, schodząca do 
wody. Tam zanurzeni są animatorzy lalek, ukryci za 
kurtyną z pomalowanych na czerwono bambusowych 
drążków i ozdobioną figurami smoków i feniksów. Za-
wieszona, z dachu sięga powierzchni wody. Obok lal-
karzy znajdują się śpiewacy i recytatorzy. Dwie bocz-
ne części «świątyni na wodzie» usytuowane są ponad 
wodą. Tu przygotowuje się lalki i tu jest miejsce dla 
orkiestry”. Marta Steiner („Dialog” nr 3/2003) pisze:  

„U ich stóp, znajduje się basen z zabarwioną na sza-
rozielony kolor wodą (oczywiście po to, żeby nie było 
widać mechanizmów). Trzecia część to barwna chata 
stylizowana na świątynię. Jej fasada, niczym prospekt, 
zamyka od tyłu prostokątne pudło basenu. W niej, za 
sięgającą tafli wody zasłoną, ukryci są animatorzy la-
lek. Bambusowa przegroda nie pozwala dojrzeć wnę-
trza, zwłaszcza że przed występem polewa się ją wodą, 
która formuje rodzaj membrany tak, aby odbijające się 
światło uniemożliwiało widzom dostrzeżenie tego, co 
dzieje się za ażurowym ekranem. Lalkarze mogą jed-
nak dokładnie obserwować miejsce gry przez otwory 
w kształcie chińskiego znaku symbolizującego dłu-
gowieczność, wycięte w bocznych ściankach fasady 
chaty”.
W czasie Międzynarodowego  Festiwalu Teatrów La-
lek w Bielsku-Białej w 1988 roku, goszczący tam Wiet-
namski Teatr na Wodzie, jako sceny użył wód basenu 
kąpielowego. Lalki wodne pojawiły się także w 1995 
roku na toruńskim festiwalu KONTAKT. 

Animacja lalek wodnych.
Lalki wodne poruszane są ze znacznej odległości 
przy pomocy długich bambusowych tyczek i syste-
mu sznurków. Pojedyncza lalka ma często więcej niż 
jedną tyczkę. „Animatorzy stoją zanurzeni do pasa 
w wodzie. W rękach, pod wodą trzymają długie, kil-
kumetrowe drągi, na końcu których osadzone są lalki: 
pływacy, rybacy w łodziach, morskie potwory, postaci 
z legend i rodzimej wsi. Lalki fikają koziołki, ścigają się 
w pływaniu, wiosłowaniu. Morskie bestie zieją ogniem, 
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wynurzając spod wody swoje fantastyczne, kolorowe 
łby, żeglarze toczą walkę na łodziach. Lalki poruszane 
są bądź bezpośrednio na drągach, bądź za pośred-
nictwem dodatkowych sznurków” (Marek Waszkiel 

„Teatr Lalek” 3–4/1991). „Popis kunsztu animacji wi-
doczny jest w wielu scenach, na przykład w zabawie 
pływających chłopców. Ich drewniane ręce dają sobie 
doskonale radę w różnych stylach pływackich. Zsyn-
chronizowane ruchy wydają się sugerować, że pod 
wodą znajduje się mechanizm poruszający wszystkie 
figury naraz, wkrótce jednak solowe popisy wodnych 
igraszek przekonują, że każda figurka prowadzona jest 
oddzielnie”. (Marta Steiner „Dialog” 3/2003)

Lalkowe widowisko na wodzie.
Charakter i tematykę lalkowych spektakli na wodzie 
znakomicie opisuje Marta Steiner w „Dialogu” 3/2003: 
„(…) Nieskrępowaną niczym atmosferę zabawy znajdują 
Wietnamczycy w roi nuoc, czyli spektaklach wodnych 
marionetek. Chlapiące się w małym basenie (lub natu-
ralnym zbiorniku wodnym na powietrzu) sympatycz-
ne drewniane lalki, zmyślnie poruszane za pomocą 
patyków i całego systemu przekładni przez ukrytych 
za bambusową żaluzją, stojących po pas w wodzie, je-
denastu animatorów. Współczesny wietnamski teatr 
wodnych marionetek jest już czymś więcej niż sceną 
lalkową. Stanowi niemal multimedialne widowisko 
złożone z koncertowych partii muzycznych, śpiewa-
nych dialogów, solowych popisów wokalnych – sta-
nowiących tło dla odgrywanej za pomocą lalek akcji 
lub tańców, pokazu ogni sztucznych oraz rozmaitych 
tricków scenicznych wykorzystujących wodny żywioł. 
Zwłaszcza ognie sztuczne odbijające się w tafli wody 
tworzą oryginalne widowisko plastyczne. (…) Przy-
chodzi czas na pierwszą scenę zwaną Wzniesieniem 
Flag Festiwalowych. Schemat jest, z punktu widzenia 
dramaturgii, perfekcyjny. Najpierw każe się widzom 
czekać w ciszy, potem pokazuje się drewniana lalka 
z fajerwerkami w ręce (głosu użycza jej jeden z recy-
tatorów chóru). Rozbrzmiewają dźwięki bębenków, 
dzwonków i rogów, niczym fanfary na wejście króla. 
Jeszcze tylko głośna eksplozja i… spod wody nagle 

wyłaniają się barwne materie flag – wyraźnie suche! 
W ten sposób martwo stojąca woda zostaje ożywiona  
i naznaczona owymi chorągiewkami, zakreśla prze-
strzeń gry. Po śpiewanej partii narratora (która poprze-
dza większość scen), pierwszy numer to Taniec Smo-
ków. Kolorowe, wężowate ciała czterech legendarnych 
zwierząt wiją się w wodnych pląsach do wtóru bębnów. 
Z ich paszczy tryska woda lub sypią się iskry. Po śpie-
wanym prologu zza bambusowej zasłony wyłania się 
czerwony dziób bociana. Ptak brodzi po wodzie, wy-
soko podnosząc nogi, zanurza łeb w poszukiwaniu żab, 
rozgląda się. Jego giętka szyja animowana jest wielo-
ma cienkimi sznurkami, które giną gdzieś pod wodą. 
Kilka następnych obrazków scenicznych ilustruje życie 
wietnamskiej wsi. Pojawiają się kolejno: usadowiony 
na czarnym wodnym bawole pastuszek grający na 
piszczałce, dwaj oracze i kobiety nawadniające ryżo-
we tarasy, para wieśniaków karmiąca kaczki, postaci 
ścigające lisa oraz rybacy łowiący ryby.

(…) Osobny pokaz sztuki rzeźbiarskiej i zdobniczej 
stanowi scena Festiwal Zbiorów, podczas której brze-
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giem basenu przesuwa się barwna procesja lalek pod 
baldachimami. Wchodzą one od wschodniej strony 
sceny, tak zwanymi drzwiami życia, a znikają po prze-

ciwnej, w tzw. «drzwiach śmierci». Większość skeczy 
jest pozbawiona dialogów, gesty lalek mówią same za 
siebie. Słowa narratora też przynoszą raczej ogólne 
konstatacje i mądrości ludowe niż komentarz do tego, 
co dzieje się na scenie. (…) Całe przedstawienie wieńczy 
Taniec Czterech Świętych Zwierząt, pierwotnie mający 
znaczenie rytualne, obecnie, w wielkomiejskim teatrze, 
pełniący przede wszystkim funkcję widowiskową. 
Para drewnianych smoków wypluwa potoki wody, roz-
myślnie kierując je w stronę publiczności. Kiedy gaśnie 
światło z tych samych paszczy sypią się iskry sztucz-
nych ogni. Dołącza do nich kłapiący dziobem feniks, 
strosząc naklejone na drewniany korpus sztuczne pió-
ra. Na spotkanie unoszącemu się na tafli wody ptakowi 
wypływa złoty żółw, wyprężając krótką szyję i macha-
jąc płetwami, a obok przemykają dwa jednorożce. Na 
zakończenie, kiedy zwierzęta znikną pod wodą lub za 
bambusową przegrodą, oczom publiczności ukazują 
się zanurzeni po pas w wodzie lalkarze w tradycyjnych 
strojach wietnamskich. (…) Ludowa wersja widowiska 
także istnieje i można ją oglądać kilka razy w roku 
podczas festynów w wioskach pod Hanoi. Chociaż za 
czasów kolonii francuskiej na południu Wietnamu za-
częto uprawiać europejską formę teatru lalkowego, na 
północy nigdy się ona nie przyjęła. Hanoi i jego okolice 
pozostają zatem jednymi z niewielu miejsc na świecie, 
gdzie oglądamy tradycyjne lalki wodne”.

Bibliografia
•	 „Współczesny teatr lalek w słowie i obrazie”  
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WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU (2017/2018)

Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic”
Barbara Sobotka

Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic” 
odbyły się w tym roku 26 kwietnia w Soleckim Cen-
trum Kultury w Solcu Kujawskim.

Z regionu kujawsko-pomorskiego przyjechało  
14 grup teatralnych skupiających około 200 wyko-
nawców w wieku szkolnym. Towarzyszyli im na-
uczyciele, instruktorzy, rodzice.  

Wystąpił tylko jeden zespół grający w konwencji te-
atru lalek, pozostałe grupy zagrały spektakle w ży-
wym planie. 

Gospodarze i współorganizatorzy imprezy udo-
stępnili młodym artystom niemal wszystkie po-
mieszczenia domu kultury, zapewniając wspaniałe 
warunki do prezentacji. Przepiękna, funkcjonalna 
i nowoczesna, wyremontowana niedawno placówka, 
doskonale spełniła oczekiwania tak organizatorów, 
jak i wykonawców. Jednak dobre samopoczucie ar-
tystów nie byłoby pełne, gdyby nie gościnność go-

spodarzy! Było więc i profesjonalnie i sympatycznie.

Dzieci i młodzież uczestnicząca w Konfrontacjach 
oraz wszyscy chętni wzięli udział w dwóch impre-
zach towarzyszących, przygotowanych przez akto-
ra-mima Mieczysława Giedrojcia z Teatru Małych 
Form w Bydgoszczy. Były to: spektakl „Ja Klaun” 
(dla dzieci młodszych) oraz warsztaty teatralne 
„Środki artystycznego wyrazu aktora-mima” (dla 
młodzieży gimnazjalnej).

Konfrontacje teatralne ubarwiła wystawa prac pla-
stycznych pn. „Teatr bez granic – kukła teatralna”. 
Ogłoszony w styczniu br. konkurs zgromadził pra-
ce uczniów soleckich szkół podstawowych. Najcie-
kawsze wyeksponowano w jednej z sal Soleckiego 
Centrum Kultury.

Konferansjerkę poprowadził Marcin Borkowski – 
instruktor teatralny Soleckiego Centrum Kultury 
w Solcu Kujawskim.

teatr „Łapy” z kamienia krajeńskiego
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Jury – po obejrzeniu wszystkich przedstawień kon-
kursowych – przyznało wyróżnienia i nagrody ze-
społowe oraz indywidualne – „za najlepsze kreacje 
aktorskie”:

I. W kategorii teatrów lalkowych

NAGRODĘ otrzymał Teatr „Łapy” z Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim za 
spektakl pt. „Bajka o smoku Kubie” w reżyserii Alek-
sandry Szmaglińskiej. 

II. W kategorii dzieci z klas I–III 

I NAGRODĘ otrzymał Teatr „NaNiby” z Młodzieżo-
wego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy za spektakl „Co 
słonko widziało” w reżyserii Wiolety Górskiej-Nowik.  

WYRÓŻNIENIE otrzymał Teatr „Bakcyl” ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu  za scenografie spek-
taklu pt. „Dżungla” w reżyserii Doroty Szczepańskiej.  

Indywidualną NAGRODĘ AKTORSKĄ otrzymała 
Gabriela Sińska (KAMELEON) z Teatru „Bakcyl”.

III. W kategorii dzieci z klas IV—VII

I NAGRODĘ otrzymał Teatr „Kameleon” z Między-
narodowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bydgoszczy 
za spektakl „Nigdzie” w reżyserii  Malwiny Bielickiej.  

 II NAGRODĘ otrzymał Teatr „Bukowiacy” ze Szko-
ły Podstawowej w Bukowcu,  za spektakl „Balladyna” 
w reżyserii Jolanty Glamowskiej. 

Tegoroczne jury pracowało w składzie:

TERESA STĘPIEŃ NOWICKA – aktorka Teatru Wilama Horzycy w Toruniu
MARIAN WIŚNIEWSKI – muzyk, pedagog, reżyser, animator kultury
JERZY ROCHOWIAK – dramaturg, autor m.in. scenariuszy teatralnych dla dzieci i młodzieży, animator kultury 

(Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu) 

„koło teatralne przy...” z Gąsawy, fot. archiwum kPCk

teatr „Bukowiacy” z Bukowca, fot. archiwum kPCk
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NAGRODY AKTORSKIE otrzymali:
1. Ewa Szczęsna (CZAPLA)  

z „Koła Teatralnego przy…)” w Gąsawie
2. Karolina Łojko (GOPLANA)  

z Teatru „Bukowiacy” z Bukowca
3. Maja Kowalska (STARY LIS)  

z Teatru „Paterus” z Paterka
4. Amelia Malikowska (MŁODY LIS)  

z Teatru „Paterus” z Paterka
5. Karolina Turzyńska (KAROLINA) z Teatru „Szok”  

z Kamienia Krajeńskiego
6. Maja Jastrzębska (INA) z Teatru „Pstryk” z Grupy

IV. W kategorii młodzieży gimnazjalnej

I NAGRODĘ otrzymał – Teatr  „Zakręt” z Zespołu 
Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy za spektakl  

„Bam” w reżyserii  Lidii Łukowskiej i Agnieszki Dubie-
nieckiej.  

II NAGRODĘ otrzymał Teatr „Remus” z Młodzieżo-
wego Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy za spektakl 

„Zabawa w życie” w reżyserii  Wiolety Górskiej-Nowik.  

NAGRODY AKTORSKIE otrzymali:
•	 Patrycja Klamecka (INTERNET)  

z Teatru „Zakręt” z Kruszwicy
oraz wszyscy aktorzy Teatru Poezji „Próba”  
z Bydgoszczy:
•	 Aleksander Bednarek
•	 Maximilian Rak
•	 Kajetan Swoboda
•	 Maksymilian Mozgiel
•	 Seweryn Szalla i Bartłomiej Janecki  

– za oprawę muzyczną spektaklu

Wszystkie zespoły uczestniczące w Konfrontacjach 
otrzymały pamiątkowe DYPLOMY-PODZIĘKOWA-
NIA, znaczki okolicznościowe z logo imprezy i słody-
cze. Fundatorami nagród byli: Wojewoda Kujawsko-

-Pomorski, Burmistrz Solca Kujawskiego, Dyrektor 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgosz-
czy i Dyrektor Soleckiego Centrum Kultury w Solcu 
Kujawskim.

WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU (2017/2018)

teatr „Paterus” z Paterka

WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU (2017/2018)

PROGRAM

teatry lalkowe i żywy plan klasy I—III
Teatr „Łapy”  M-GOK w Kamieniu Krajeńskim (teatr lalkowy)

„Bajka o smoku Kubie” 
Teatr „NaNiby” MDK nr 4 w Bydgoszczy

„Co słonko widziało”
Teatr „Bakcyl” SP nr 6 w Inowrocławiu

„Dżungla”

teatry lalkowe i żywy plan klasy IV—VII
Teatr „Kameleon” MSP Sokrates w Bydgoszczy

„Nigdzie”
„Koło Teatralne przy…” GOK w Gąsawie

„Leśny piknik”
Teatr „Bukowiacy” SP w Bukowcu

„Balladyna” 
 Szkolne Koło Teatralne „Jedynka” SP nr 1 w Brześciu Kujawskim

„Dziady” cz. II
Teatr „Paterus” SP w Paterku

„Pod-Grzybek”
Teatr „Szok” Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej 

i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim
„Mój przyjaciel Janko”

 Teatr „Pstryk” SP w Grupie
„Bez maski”

 
młodzież gimnazjalna — żywy plan

Teatr Poezji „Próba” SP 31w Bydgoszczy
„O życiu i rzeczach codziennego użytku”
Teatr „Remus” z MDK nr 2 w Bydgoszczy

„Zabawa w życie”
 Teatr „Zakręt” Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy

„Bam”
  „C.D.N.” MDK nr 4 w Bydgoszczy

„Plan B, czyli komedia za kulisami”
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Aktorom towarzyszył młody akordeonista. Poetycką 
przygodę zapoczątkowała zapowiedź lektury. Dzieci 
mówiły – w ruchu, opowiadając, dialogując, sprze-
czając się – wiersze, zaczynając od zabawnego „Stef-
ka Burczymuchy”. Chusty nie tylko zdobiły głowy, ale 
i dziewczynki nimi się przepasały, potem chusty były 
lejcami, opaską na oczy w ciuciubabce… Do zainsce-
nizowania poezji posłużyły sympatyczne kukiełki… 
Rytm barwnego poetyckiego widowiska wyznaczała 
pierwsza strofa wiersza, który dał tytuł spektaklowi: 

„Cały dzionek słonko / Po niebie chodziło. / Czego nie 
widziało! / Na co nie patrzyło!”.

Dzieci pięknie mówiły, komponowały na scenie 
obrazy nie ilustrujące utwory, a nimi inspirowane, 
śpiewały, tańczyły kujawiaka – i były na scenie 
swobodne, radosne.

W miłej dla oka scenografii, którą tworzyły – wyko-
rzystywane jako rekwizyty – geometryczne kolo-
rowe formy, Teatr „Bakcyl” ze Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Inowrocławiu prezentował „Dżunglę” według 
tekstu Izabeli Degórskiej w opracowaniu i reżyserii 
Doroty Szczepańskiej. Młodzi aktorzy grali zwierzęta 

– cechy mieszkańców afrykańskiej dżungli i sawanny 
określały nakrycia głów, opaski z uszami… Poprzez 
spektakl młodzi aktorzy przekonali, że dobrze być 
takim, jakim się jest… Niemało bowiem kłopotów wy-
niknęło ze spełnionych marzeń Żyrafy, by mieć krótką 
szyję i Kameleona, by być purpurowym… 
 
Starsi uczniowie. „Koło Teatralne przy…” z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Gąsawie przygotowało „Leśny 
piknik” według scenariusza Artura i Julii Gąsiorkie-
wiczów, w reżyserii Aleksandry Misiak: na szkolnej 
wycieczce uczniowie otrzymali naukę od leśnych 
zwierząt: nie będą już w lesie śmiecić i hałasować.

Teatr „Paterus” ze Szkoły Podstawowej w Pater-
ku pokazał „Pod-Grzybka” Marty Guśniowskiej 
w reżyserii Edyty Pietrykowskiej. Leśną scenerię 
tworzyły zastawki, tekturowe grzyby i drzewka na 

stojakach. Sugestywnie oznaczone – za pomocą 
nakryć głów, nieznacznej charakteryzacji – zosta-
ły postacie. Spektakl miał charakter przypowieści. 
Został zagrany bardzo śpiesznie…

Teatr „Pstryk” ze Szkoły Podstawowej w Grupie pre-
zentował spektakl „Bez maski” według scenariusza 
Katarzyny Cichockiej, w reżyserii Anny Stramow-
skiej i Edyty Szydłowskiej. Krzesła, flipczart, za-
stawka tworzyły scenerię szkolnej klasy. Aktorzy, 
prócz dziewczynki grającej główną bohaterkę – Inę, 
mieli na twarzach maski. Ina nie chowa twarzy pod 
maską, bo pod nią nie widać uśmiechu i trudno być 
takim, jakim chciałoby się być… Maski wyobrażają 
lęk przed samym sobą i otoczeniem… Dzięki szcze-
rości i dobroci Iny wszyscy wokół się zmieniają… Od-
krywają wartość przyjaźni.

Teatr „Szok” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowe-
go w Kamieniu Krajeńskim pokazał widowisko „Mój 
przyjaciel Janko” według scenariusza – z wykorzy-
staniem „Janka muzykanta” Henryka Sienkiewicza 

– i w reżyserii Bożeny Zabrockiej i Anny Żmudzkiej. 
Bohaterką jest Karolina, która przedkłada gry kom-
puterowe nad szkolne obowiązki i ćwiczenia przed 
koncertem skrzypcowym. Uległszy wypadkowi, tra-
fia do dziwnego świata, w którym zostaje obleczona 
w białą szatę; palą się tu lampki, snują dymy… Karo-
lina znajduje się na wiejskiej zabawie: gra akordeoni-
sta, młodzi ludzie w strojach ludowych tańczą, dow-
cipkują… Są tu muzycy, jest kobieta, która pierze na 
tarce, inna ubija masło w kierzance, dwie inne przędą 
wełnę na kołowrotku… Do Karoliny podchodzi chło-
pak – Janko ze skrzypkami, które sobie sklecił. Krad-
nie prawdziwe skrzypce, staje przed wiejskim sądem; 
skazany na rózgi, nie przeżywa kary… Wstrząśnięta 
Karolina powraca do swego świata, dostrzegając, że 
ma wszystko, czego mogłaby chcieć, obiecuje so-
bie, że będzie ćwiczyła. Spektakl kończy się apelem 
o niezaniedbywanie talentów.
W widowisku wystąpiło ponad trzydzieścioro 

W pięknej sali widowiskowej przebudowanego Solec-
kiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim 26 kwiet-
nia wystąpiły dziecięce – i młodzieżowe – zespoły 
teatralne uczestniczące w Konfrontacjach Teatrów 
Dziecięcych „Teatr bez granic”. Zgodnie z regulami-
nem prezentowały widowiska, dzieląc się na cztery 
kategorie: uczniów klas I–III i IV–VII szkoły podsta-
wowej, gimnazjów oraz teatrów lalkowych.

Lalkarze. Jeszcze przed paru laty zespoły lalkowe 
prezentowały spektakle na wojewódzkim przeglądzie 
Pacynka; bywały lata, w których pokazywały kilka-
naście przedstawień. Ponieważ z roku na rok malało 
zainteresowanie teatrem lalek, Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Kultury w Bydgoszczy poszerzyło formułę 
Konfrontacji „Teatr bez granic” i jako osobną kategorię 
wyodrębniło teatry lalek (przypomnę, że w listopa-
dzie ubiegłego roku lalkarze z naszego regionu spo-
tkali się w Salonie Hoffman w KPCK w Bydgoszczy, 
by prezentować przedstawienia, rozmawiać o nich 
i wziąć udział w warsztatach technik lalkowych; pi-
sałem o tym spotkaniu w Biuletynie nr 1/2018).
Na tegorocznych Konfrontacjach wystąpił jeden ze-
spół młodych lalkarzy: Teatr „Łapy” z Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim, który 
od lat z sukcesami prowadzi Aleksandra Szmaglińska. 
Pod jej instruktorską i reżyserską opieką dzieci przy-
gotowały Bajkę o smoku Kubie według scenariusza 
Marcina Kozubka. Jak zwykle, ujmowała skromna, 
zarazem śliczna i funkcjonalna plastyka widowiska. 
Pośrodku parawanu został przedstawiony domek, do 
którego wiodła wijąca się dróżka. Dekorację stano-

wił bukiet kolorowych liści. Tytułowy Smok był lalką 
animowaną przez dziewczynkę przed parawanem, 
a w toku akcji dołączył do zgrabnych kukiełek ani-
mowanych przez dzieci ukryte za parawanem.

Smok Kuba wzbudzał zgorszenie, bo grał w piłkę 
z owieczkami zamiast je pożerać. Owieczki również 
były animowane przed parawanem: były to płaskie 
lalki, przypominające kształtem obłoczki. Pozostałe 
postacie były grane kukiełkami. Narzekające na nudę 
Gryzelda i Brygida miały żal do smoka, że jest łagod-
ny. Otrzymał nawet polecenie, by straszyć, zwłaszcza 
że na królestwo nacierał groźny, prawdziwie strasz-
liwy rozbójnik Brumbrun. Gdy wydawało się, że dla 
nikogo w królestwie nie ma ratunku, dobroduszny 
smok Kuba wzruszył zbója, zaprzyjaźnił się z nim.
Bajka o smoku Kubie była nie tylko sympatyczna, 
ale i perfekcyjnie animowana: lalki z wdziękiem się 
poruszały. Spontaniczni młodzi lalkarze zaciekawiali 
postaciami, ponadto ładnie śpiewali. A akcja nie tylko 
wartko biegła, ale i niosła niebłahe przesłanie: warto 
być sobą, nie poddawać się schematom i stereoty-
pom.

Najmłodsi aktorzy. Teatr „Na Niby” z Młodzieżowe-
go Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy zaprezentował 
widowisko „Co słonko widziało” według utworów 
Marii Konopnickiej w opracowaniu i reżyserii Wiolet-
ty Górskiej-Nowik. Scenerię przedstawianego świata 
tworzyły drewniany płot, skrzynka z owocami. Dzie-
ci występowały w czarnych trykotach, na głowach 
miały wzorzyste ludowe chusty, na szyjach korale. 

Dzieci i młodzież na soleckiej scenie
Jerzy Rochowiak
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uczniów, nie tylko dobrze przygotowanych aktorsko, 
ale i obeznanych z folklorem.

Teatr „Bukowiacy” ze Szkoły Podstawowej w Bukow-
cu zainscenizował fragment „Balladyny” Juliusza 
Słowackiego w adaptacji i reżyserii Jolanty Glamow-
skiej. Scenografię tworzyły dwie zastawki, po jednej 
stronie kilka drzewek, po drugiej stół, na którym stały 
dwa dzbanki… W tym kostiumowym przedstawieniu 
Goplana kieruje Kirkora do chaty wdowy, jej córki 
idą do lasu zbierać maliny, Balladyna zabija Alinę… 
Utwór został znakomicie zaadaptowany na potrzeby 
młodych aktorek, które świetnie mówiły, prowadzi-
ły dialog, puentowały sceny… Zaciekawiały i sobą, 
i przedstawianym światem.

Szkolne Koło Teatralne „Jedynka” ze szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Brześciu Kujawskim zaprezentowało 

„Dziadów” część II w opracowaniu i reżyserii Beaty 
Stawskiej-Kostrzak. W kaplicy przygotowanej do 
obrzędu dziadów stoi na stoliku krucyfiks, lichtarz, 
czaszka, obok stolika skrzynka z owocami…

Na scenę z widowni wchodzą uczestnicy obrzędu. Są 
tu drapieżne ptaki, są dzieci w białych szatkach… Gu-
ślarka (nie Guślarz) mówiąca z kresową melodią, ze 
wschodnim akcentem przeprowadza obrzęd…

Ciekawie pomyślane, zrealizowane z rozmachem 
i starannie widowisko było grane dynamicznie, ak-
torzy mówili w ruchu, donośnie, niekiedy krzycząc… 
Przez nadmiar ekspresji przedstawienie zdawało się 
rozedrgane… 

Teatr „Kameleon” z Międzynarodowej Szkoły Podsta-
wowej Sokrates w Bydgoszczy pokazał spektakl „Ni-
gdzie” według scenariusza Elżbiety Krenz,  w reżyse-
rii Malwiny Bielickiej. Sześcioro młodych ludzi – pięć 
dziewczyn i chłopak – śpi z głowami na poduszkach 
ułożonych na ławkach. Gdy się budzą, nie wiedzą 
gdzie są; chłopak przypuszcza, że w czarnej dziurze… 
Są zaniepokojeni, przerażeni. Są… nigdzie… Przedsta-

wiają się sobie, okazuje się, że mieszkają w różnych 
miastach. Przypuszczając, że w dziwnej sytuacji zna-
leźli się z powodu przewin, wyznają je: jedna z dziew-
cząt nie lubi taty, bo uważa, że wolałby mieć syna, nie 
córkę, innej nie było przykro, gdy umarła babcia, ko-
lejna powiedziała w szkole, że w koleżance podkochu-
je się kolega i wszyscy z dziewczyny się wyśmiewali, 
następna uważa się za inną więc stroni od koleżanek 
i kolegów, chłopak przyznaje się do tchórzostwa… Po-
mimo wyznań sytuacja się nie zmienia… Młodzi ludzie 
uznają, że śpią i muszą się obudzić… Na próżno jednak 
hałasują… W końcu – obiecując sobie, że spotkają się 
pod adresem nigdzie.pl – starają się zasnąć, aby zbu-
dzić się w swoich domach. 

Młodzi aktorzy grali rówieśników, kreując – bez re-
kwizytów, poprzez wypowiadane kwestie i sceniczne 
sytuacje – nastrój niepewności, zagrożenia. Poka-
zali sześć wyrazistych postaci, w których dokonuje 
się przemiana. Kontrastując niezwykłe okoliczności 
spotkania i opowieści o sobie, wskazali na wartości 
etyczne, ważne na co dzień.

Gimnazjaliści. Teatr Poezji „Próba” ze Szkoły Pod-
stawowej nr 31 w Bydgoszczy opowiedział poprzez 
utwory Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jona-
sza Kofty i Jeremiego Przybory „O życiu i rzeczach 
codziennego użytku”. Przedstawienie w reżyserii 
Jolanty Nadolnej ujmowało sposobem scenicznej 
interpretacji poezji: grający w tym spektaklu chłopcy 
mówili bezpośrednio, odkrywając urodę i znaczenia 
tekstów. Wykorzystując jako rekwizyty stolik, krzesła, 
tytułowe rzeczy codziennego użytku, mówili w ruchu, 
znajdując pomysł na każdy wiersz. Pozostawili wi-
dzów z osobliwym przesłaniem: w życiu przeszkadza 
nam… myślenie. Przyda się ono bohaterom spektaklu 

„Bam” Teatru „Zakręt” z Zespołu Szkół Samorządo-
wych nr 1 w Kruszwicy według scenariusza i w reży-
serii Lidii Łukowskiej i Agnieszki Dubienieckiej. Nim 
rozsunęła się kurtyna, na zawieszonym nad nią ekra-
nie pojawiło się oko; patrzyło przed siebie, mrugało, 
nawet gdy na koniec znieruchomiało, spoglądało… 

Oko przypominało – uprzytomniało – że jesteśmy 
nieustannie obserwowani, monitorowani. A spektakl 
pokazywał młodych ludzi, którzy chcą być oglądani 
przez internautów: liczba obserwatorów określa po-
wodzenie, jest wyznacznikiem sukcesu. Sami również 
obserwują. Piszą blogi, umieszczają w sieci zdjęcia, 
filmy… Trudno oderwać się od monitora, gdyż akurat 
wtedy może wydarzyć się coś, co powinni zobaczyć: 
zostań jeszcze chwilę, chyba nie chcesz, żeby cię coś 
ominęło. Żyją w nieustannym napięciu: dążąc do suk-
cesu, muszą ćwiczyć, uczyć się, nie mogą pozostać 

gdzieś z tyłu, a więc żyją w ciągłym drylu, są zme-
chanizowani – aktorzy na scenie poruszają się jak 
marionety, jak zmechanizowane kukły, jak roboty, 
i mówią, jakby odtwarzali dźwięk z płyty, która się 
zacina. I obserwują… Śledzą liczbę odwiedzin swo-
ich stron, ekscytują się jej wzrostem, rozpaczają, gdy 
zainteresowanie maleje. Obserwuj mnie, proszę, pro-
szę – błaga jedna z bohaterek spektaklu. Przesuwają 
granice tego, co mogą zrobić, aby przyciągnąć uwagę.

Na przykład jedna z dziewczyn chełpi się, że oskar-
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żyła kolegę, że ją molestował w szatni – a koleżan-
ka potwierdziła nieprawdę!… Inicjatorka skandalu 
opowiada o zamieszaniu w szkole, wszyscy byli 
poruszeni, przyjechała policja… I cieszy się ze wzro-
stu liczby obserwatorów.
Aktorzy mają na sobie białe T-shirty z namalo-

wanymi grubą czarną kreską znakami: z przodu 
# i na plecach: ?. Jedna dziewczyna ma na sobie 
zieloną spódniczkę, pomarańczową bluzkę, na gło-
wie zieloną opaskę z przyczepionymi czerwonymi 
kwiatuszkami, na nadgarstkach kolorowe branso-
letki. Z energią, determinacją i wdziękiem instruuje 

młodzież, nie pozwala młodym ludziom pozbyć się 
internetowego amoku… 

Finał spektaklu – Nowa, poklikamy? – nie łudzi ła-
twością rozwiązania przedstawionego problemu. 
Młodzi aktorzy grali z wigorem, konsekwentnie roz-
wijając pomysł inscenizacyjny. Współdziałając na 
scenie, pokazali wyobcowanie, zagubienie obecnych 
w sieci, istniejących, gdy są oglądani.

Teatr „Remus” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 
w Bydgoszczy zaprezentował „Zabawę w życie” we-
dług scenariusza Wioletty Górskiej-Nowik i Nadii 
Nowik, w reżyserii Wioletty Górskiej-Nowik. Gim-
nazjaliści – w czarnych trykotach, dziewczynki tak-
że w krótkich czerwonych spódniczkach – zagrali… 
przedszkolaków. Bawili się żółtą liną – którą wy-
korzystali do stworzenia piaskownicy, jako skakan-
kę – przekomarzali się, opowiadali o sobie. A kiedy 
przyszedł starszak, bawili się w samolot… Starszak 
wyciągnął z worka pistolet i kazał wszystkim położyć 
się na podłodze. Wychodząc, dał pistolet młodszemu 
chłopcu, nakazując, by pilnował dziewczynek: mają 
leżeć na podłodze. Jednak wstają, bawią się w karu-
zelę… Kiedy starszak wraca, okazuje niezadowolenie… 
Zastrasza młodszych… Dzieci czynią sobie wyrzuty: 
jesteście tacy, jak oni… Jak kto? Jak dorośli… A oni 
kłamią, mówiąc, że nie należy kłamać, oszukują, mó-
wiąc, że nie należy oszukiwać… Zapewniają siebie, że 
nie będą dorosłymi… Narasta niepokój, dzieci się boją… 
Starszak strzela… Machając pistoletem stwierdza, że… 
skończyły się kapiszony…

W „Zabawie w życie” dzieci mimowolnie odtwarza-
ją sceny, które oglądają w telewizji czy Internecie, 
odgrywają scenę przemocy… W jakiejś chwili tracą 
pewność czy to wciąż zabawa… Naprawdę się boją. 
Spektakl można przyjąć jako przestrogę: zabawa 
w naśladowanie dorosłych może okazać się niebez-
pieczna, dzieci mogą przekroczyć jej granice… 
 
Także według scenariusza Wioletty Górskiej-Nowik 

i Nadii Nowik, w reżyserii Wioletty Górskiej-Nowik 
Teatr „C.D.N.” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 
w Bydgoszczy zaprezentował „Plan B, czyli kome-
dię za kulisami”. Rzecz dzieje się w teatrze muzycz-
nym, któremu – jak dziewięciu aktorkom oznajmia 
reżyser – grozi zamknięcie z powodu bankructwa. 
Wspomagane radami sprzątaczki Maciejowej aktor-
ki próbują realizować tytułowy plan B, a więc przy-
gotować nowy program muzyczny. Śpiewają, tańczą. 
Tymczasem reżyser przyprowadza hollywoodzką 
gwiazdę Rebekę Richardson. Okazuje się zbyt wy-
niosła, by aktorki mogły ją zaakceptować. Obrażana, 
opuszcza teatr, który dzięki talentom i kreatywności 
aktorek ocaleje. Skoro tak, aktorki wraz z reżyserem 
śpiewają piosenkę o Arlekinie i Kolombinie. I tańczą. 
Komedia okazała się zabawna, lekka a aktorki prze-
sympatyczne, utalentowane.   

Konfrontacje są spotkaniem młodych aktorów i ich 
artystycznych opiekunów, ale i konkursem. Jury 
w składzie Teresa Stępień-Nowicka, Marian Wi-
śniewski i autor tego tekstu nagrodziło Teatr „Łapy” 
za „Bajkę o smoku Kubie” (oczywiście, nie dlatego że 
był to jedyny zespół lalkowy, ale z powodu artystycz-
nego poziomu przedstawienia), w kategorii uczniów 
klas I–III szkoły podstawowej przyznało nagrodę 
Teatrowi „Na Niby” za spektakl „Co słonko widziało” 
i wyróżniło Teatr „Bakcyl” za scenografię „Dżungli”, 
w kategorii uczniów klas IV–VII jury przyznało pierw-
szą nagrodę Teatrowi „Kameleon” za „Nigdzie” i drugą 
nagrodę Teatrowi „Bukowiacy” za „Balladynę”, w ka-
tegorii uczniów gimnazjum jury przyznało pierwszą 
nagrodę Teatrowi „Zakręt” za spektakl „Bam”, drugą 
nagrodę Teatrowi „Remus” za „Zabawę w życie”. Jury 
przyznało również nagrody aktorskie.

 

WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU (2017/2018)WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU (2017/2018)

teatr „Szok” z kamienia krajeńskiego.



50. JUBILEUSZOWE 

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA LALKARZY

LUBLIN 16-20 MAjA 2018

P R O G R A M

16 maja 2018 rok

Panel Dyskusyjny 
„Stan amatorskiego ruchu lalkowego w Polsce”

Otwarcie wystaw:
•	 wystawy pokonkursowej  

na najlepszą Lalkę i Plakat Spotkań
•	 wystawy jubileuszowej 49 lat Ogólnopolskich 

Puławskich Spotkań Lalkarzy
•	 wystawy kostiumów i scenografii z własnych 

spektakli Teatr H.Ch. Andersena,  

Bal Lalkarza i spotkanie jubileuszowe

17 maja 2018 rok

„Bajkowanie” – Patryk Zakrocki z córką Kaliną,
Warszawa – pokaz metodyczny

Warsztaty dla amatorskich zespołów lalkowych

Uroczyste otwarcie Spotkań

Teatr na dobry początek
„Pobudka” – Monodram Natalii Sakowicz, 
Białystok – pokaz metodyczny

„Zimowa opowieść”
– Grupa Teatralna „Lalkarze” (młodsza),  Spytkowice  
„A niech to gęś kopnie!” 
– Teatr „Galimatias”, Żabno
„Dlaczego nie lubię Kowalskich” 
– Teatr „Rozregulowany”, Zabrze
„Czarno na białym” 
– Teatr „Agrafka”, Chełmno

„Teatry lalkowe na świecie” 
– filmowy pokaz multimedialny 
z wprowadzeniem i dyskusją – cz. I

18 maja 2018 rok

Warsztaty dla amatorskich zespołów lalkowych

„Baśn o Arabeju i pięknej Dżaminie” 
– Teatr Lalkowy „Przytulanka”, Stalowa Wola
„Wyobraźnia” 
– Teatr Form Niewielkich, Białystok
„Malowane światłem”
– Teatr Animacji Lalki i Przedmiotu "eF", Hałcnów
„Twarz w twarz”
– Teatr „Lepszy Profil”, Piotrków Trybunalski
„Szopka z kukiełkami”
– Grupa Kolędnicza „Szopka z kukiełkami”, Lublin

„Krzyżacy”
– Teatr „Miniatura”, Gdańsk – pokaz metodyczny

19 maja 2018 rok

„Karczma pod Białym Łabędziem” 
– Teatr „Animagia”,  Żytno
„Wiedźma” 
– "Teatr 4", Białystok
„Dopalaczom mówimy nie” 
– Grupa Teatralna „Lalkarze” (starsza), Spytkowice

„Teatrzyk Pietruszki” 
– pokaz warsztatowy studentów z Nowosybirska
„There’s a Rabbit in the Moon” – „Velo Theatre”,  
Apt Francja – pokazmetodyczny
godz. 20.00 –21.00

„Teatry lalkowe na świecie”
– filmowy pokaz multimedialny 
z wprowadzeniem i dyskusją – cz. II

„Alicja w Krainie Ognia” 
– Uliczny Teatr Ognia „Antidotum”, Biała Podlaska

20 maja 2018 rok

„Gry rodzinne” – pokaz studentów 
Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku 
Akademii Teatralnej w Warszawie

Uroczyste  zakończenie Spotkań

Teatr na do widzenia
„Pochowajcie mnie pod podłogą”
– pokaz dyplomowy absolwentów 
Nowosybirskiego Państwowego 
Instytutu Teatralnego Katedry Teatru Lalek,  
Nowosybirsk – Rosja  
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MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK
Stefan Gełdon

pacynka – jednen z podstawowych typów lalki 
teatralnej. Jest lalką rękawiczkową, bez sztywnego 
szkieletu, osadzona na dłoni animatora, poruszana 
od dołu lub boku. Przedramię lalkarza kryje się w ko-
stiumie pacynki albo w odpowiednio luźnym i ma-
skującym dłoń animatora rękawie. Pacynki tworzą 
kilka podgrup.

pajac – 1/ komiczna lalka we francuskiej i wło-
skiej komedii ludowej, 2/ błazen jarmarczny, trefniś,  
3/ płaska lalka z tektury z ruchomymi kończynami.

paludament – pal(u)dament, zwany też fartuchem. 
Rodzaj firanki zawieszonej nad sceną. Jeśli jest ich 
kilka, sprawiają wrażenie sufitu nad sceną.

pałubia – niezdarna, toporna lalka lub rzeźba.

pantomima – zwana też mimodramem, jest niemym 
przedstawieniem, pokrewnym baletowi. Pantomima czy-
ni akcję zrozumiałą poprzez gesty i ruch wykonawców.

papier-mache – skrawki papieru zmieszane z kle-
jem, kredą, gipsem itp. Służące do wyrobu główek 
lalek, rekwizytów, elementów dekoracji i innych detali.

papendekel – przedmioty wykonane z papier-mache.

parascenium – 1/ w starożytnym teatrze greckim – 
boczne skrzydła dobudowane do sceny, które służyły 
za przejście za orhestre, 2/ we współczesnym teatrze 

– przyscenie, służące jako garderoba dla aktorów.

parawan – w teatrze lalek poruszanych z dołu, sta-
nowi obudowę dolnej części sceny. Zasadniczą funkcją 
parawanu jest ukrycie animatora i możliwość ekspo-
zycji lalki. Parawan składa się z trzech zasadniczych 
części: frontu, dolnej części obudowy sceny i bocz-
nych skrzydeł ustawionych pod katem prostym lub 

rozwartym. Stosuje się też parawany mające kształt 
koła lub łuku, zwróconego wypukłą stroną do widowni. 
Najwcześniejszym typem parawanu w historii teatru 
lalek były parawany w scenkach ruchomych. Parawa-
niki tych scenek były różnego rodzaju. Jednoosobowe 
przenośne teatry lalek bazują na parawanach opartych 
o konstrukcję na pasie i na szelkach animatora. 

patos - 1/ ton podniosły, 2/ wzniosły, namiętny albo 
pełen powagi sposób przemawiania, pisania.

performance – (ang. przedstawienie, wykonanie) – 
sytuacja artystyczna, której przedmiotem i podmio-
tem jest ciało performera w określonym kontekście 
czasu, przestrzeni i własnych ograniczeń. Perfor-
mance dąży do zaskoczenia i poruszenia publiczności. 
Termin ten nie jest do końca określony, co wynika ze 
złożoności tego zjawiska.

peruka – nakrycie głowy naśladujące naturalne włosy.

pietruszka – bohater ludowy rosyjskiego teatru la-
lek. Charakteryzował  się długim haczykowatym no-
sem i zawsze uśmiechniętą twarzą. Nosił czerwoną 
bluzę i spiczasta czapkę. Przedstawienie z udziałem 
Pietruszki było początkowo realizowane dwuosobo-
wo, potem dopiero przekształciło się w jednoosobo-
wy spektakl. Parawan zbudowany był na ramionach 

animatora, a w grze stosowano technikę pacynkową.
poliszynel (Polichinelle) – bohater francuskiego 
teatru lalek, który pojawił się w połowie XVIII wieku 
jako odpowiednik neapolitańskiego Pulcinelli. Szybko 
nabrał cech francuskich i jako taki zdobył uznanie nie 
tylko we Francji, ale i za jej granicami. Nieznani twór-
cy tej postaci obdarzyli go dwoma garbami. Główny-
mi rysami tej lalki jest jowialny humor, dowcip, skłon-
ność do politykowania, ale zawsze po stronie opozycji.    

polunima – Polski Ośrodek Lalkarski Międzynaro-
dowej Unii Lalkarskiej UNIMA. Zjazd założycielski 

„Polunimy” odbył się w 1962 roku w Łodzi. Ośrodek 
popularyzuje najciekawsze światowe osiągnięcia lal-
karskie, ułatwia kontakt z teatrami z innych krajów, 
jest wydawcą kwartalnika „Teatr Lalek” oraz biulety-
nu informacyjnego „Animartor”, propaguje literaturę 
lalkarską, w tym prace teoretyczne wybitnych specja-
listów. Obecny (2018 rok) adres „Polunimy”: 
ul. 1 maja 2, 90-718 Łódź.

poruszacz – to w teatrze cieni: sztabka, sznurek lub 
drucik, za pomocą którego ręka animatora wprowa-
dza w ruch jakąś część cieniowej lalki.
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„Postlalkowe lalkarstwo”
(„Teatr Lalek” nr 3—4 (129—130) 2017)

Marek Waszkiel

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że dzisiejszy teatr 
lalek w Polsce wygląda inaczej niż przed laty. I nie 
myślę o odległych wiekach. Mam na uwadze rze-
czywistość całkiem niedawną, czas sprzed trzy-
dziestu – pięćdziesięciu lat. Była to wciąż jeszcze 
epoka lalkowego parawanu, który dzielił świat lu-
dzi i lalek, świat rzeczywistości realnej i przedsta-
wionej. W tym świecie przedstawionym lalki były 
lalkami, najczęściej humanoidalnymi, albo należały 
do świata zwierząt bądź figur fantastycznych. Nie-
mal powszechnie obowiązywały lalkowe techniki 
klasyczne, głównie jawajki i pacynki, czasem ku-
kły. I wszyscy koncentrowali uwagę zwłaszcza na 
repertuarze, którego tradycje nie były zbyt bogate, 
a grać trzeba było codziennie. Tylko co? Kłopoty re-
pertuarowe były jedną z najdotkliwszych bolączek 
polskiego lalkarstwa.

Dziś rzadko słychać narzekania na brak repertuaru, 
za to co i raz utyskujemy na brak lalek w teatrze lalek. 
Niektórzy przyczynę tego stanu widzą w rezygnacji
z parawanu. Chcą jego powrotu. Może jednak chodzi 
o coś zupełnie innego?

Parawan jako podstawa powojennego lalkarstwa, 
upadł i nie ma co po nim płakać. Przynajmniej od 
kilkunastu lat żyjemy w innej lalkarskiej epoce. Po 
1989 roku powstała ogromna liczba niezależnych 
zespołów, tworząc wraz z wielkimi instytucjonalny-
mi teatrami z czasów realnego socjalizmu (które na 
szczęście przetrwały) nowy organizm lalkarskiego 
życia. Właściwie zmieniło się wszystko: przestrzeń 
działalności teatrów i grup lalkowych, ich zaplecze, 

repertuar, kwalifikacje lalkarzy, system kształce-
nia, rola scenografii, techniki teatralne. Także sama 
forma lalki, która też ulegała zmianom: od kukieł-
ki, pacynki, jawajki czy marionetki, poprzez maski, 
rzeźby, zdeformowane postaci, aż do przedmiotów 
codziennych, obiektów. A choćby i zmarionetyzo-
wanego aktora lub – jak to się dzisiaj często określa 

– aktora posługującego się formą. W tych poszuki-
waniach nowych środków wyrazu lalkarze oddalali 
się od pierwotnych wzorów, od klasycznych technik, 
aż do sytuacji, w której w teatrze lalek lalki zaczęły 
zanikać. I zewsząd słychać jeremiady o braku lalek 
w teatrach lalek.

Bardziej ortodoksyjni lalkarze z przeszłości na-
rzekali na ich brak i w latach pięćdziesiątych, i we 
wszystkich kolejnych dekadach. Widocznie zawsze, 
w każdej epoce, jest grupa entuzjastów lubiących 
narzekać, że kiedyś, kiedy byliśmy młodsi, było le-
piej. Otóż niekoniecznie. I nie wydaje się, by dziś lalki 
znikały. Być może zapominamy o tych klasycznych, 
jawajkach czy kukiełkach, do których sięga się coraz 
rzadziej. Lalkarstwo jednak nie jest zagrożone. Za-
szły natomiast rozmaite procesy, których pewnie nie 
sposób było przewidzieć przed laty i które stawiają 
dziś pod wielkim znakiem zapytania instytucję te-
atru lalek. Taką instytucję, jaką ukształtował socja-
listyczny system, z jej całkowitym odwzorowaniem 
struktury teatru dramatycznego. Skoncentrujmy się 
na kilku procesach (choć pewnie i one mają szerszy 
wymiar), pokazujących drogę, którą przechodziły 
i przechodzą teatry lalek i całe środowisko lalkarskie.

Lalkarstwo doczekało się profesjonalnego szkolnic-
twa, bo domagała się tego wyspecjalizowana struk-
tura teatralna. Regularne kształcenie w tym zakresie 
zaczęto po II wojnie światowej, ale prawdziwie lal-
karskie szkoły mieliśmy tylko dwie: najpierw PSDTL 
Janiny Kilian-Stanisławskiej, później SATL Stanisła-
wa Stapfa. Pozostałe i bez wątpienia dominujące 
(krakowski Oddział Lalkarski, wrocławskie i biało-
stockie wydziały) to teatralne uczelnie artystyczne, 
zaledwie z pewną specyfiką. Temu akademickiemu 
kształceniu zawdzięczamy upowszechnienie termi-
nu „aktor lalkarz”. Przyjął się on najwcześniej tam, 
gdzie programowo rezygnowano z parawanu, kry-
jącego dotychczasowych lalkarzy animatorów. Sko-
ro ci zaczęli pojawiać się na scenie bez parawanu, 
wchodzili automatycznie w funkcje aktorskie, więc 
i „aktor lalkarz” wydawał się uprawniony. Nieza-
leżnie od swego znaczenia prestiżowego, faktycz-
nie odpowiadał rzeczywistości. Wszystkie uczelnie 
działały przy szkołach kształcących aktorów, więc 
wzajemne oddziaływanie stawało się poniekąd na-
turalne, a prestiż aktorstwa dramatycznego nigdy 
nie pozostawiał wątpliwości, co jest istotą teatru, 
choćby i lalkowego – aktor! Szkolnictwo oparte 
było (i tak jest nadal) na sztywnych programach 
przygotowujących nie lalkarzy, ale różnego rodzaju 
specjalistów (o szerokich umiejętnościach), których 
potrzebował instytucjonalny teatr lalek. W przy-
padku aktorów lalkarzy ta specjalizacja musiała być 
na tyle szeroka, aby mogli sprostać najszerszym 
oczekiwaniom stawianym przez teatry posługujące 
się rozmaitymi konwencjami, technikami i stylami. 
Kształcono zatem „uniwersalnego” aktora wrażli-
wego na lalki, lecz nie lalkarza.

Po okresie formułowania i wyeksploatowania po-
wojennego lalkarskiego kanonu dramaturgicznego 
twórcy (reżyserzy) sięgnęli po inne gatunki literac-
kie – dramat i prozę; weszliśmy w dobę adaptacji. 
Wiązało się to z osiągnięciami reżyserskimi w po-
głębianiu teatralnej metafory, ale w konsekwencji 
prowadziło do zainteresowań literaturą psycholo-

giczną czy filozoficzna, która wyznaczała często 
ważniejsze miejsce aktorowi niż lalce. Można by spo-
rządzić całkiem sporą listę spektakli pomyślanych 
jako realizacje lalkowe. Które w końcu obeszły się 
bez lalek lub pełniły one w nich co najwyżej funkcję 
znaków. Okazywało się bowiem, że nie jeden tekst 
brzmi lepiej bez lalek, że wszystkie mozolnie nadbu-
dowywane stolikowe interpretacje w działaniach 
aktorskich są po prostu atrakcyjniejsze. Nasz teatr 
lalek kształtował się w kręgu tradycji teatru reper-
tuarowego, najważniejszy był i wciąż jest tekst (rza-
dziej scenariusz). Przypadki Josefa Krofty, Ondreja 
Spišáka czy choćby Jana Wilkowskiego, twórców, 
którzy cenili nade wszystko teatralność, wizualność, 
widowiskowość opartą głównie na obrazie, na silnej 
współpracy ze scenografem – autorem lalek i całe-
go wykreowanego świata. Nie rezygnując przy tym 
z myśli, idei, z intelektualnego kontekstu, dowodzą, 
że instytucja teatralna też może być lalkowa i wspa-
niała. Ale potrzebuje twórców – partnerów, obok 
reżysera – z pewnością indywidualisty scenografa: 
Petra Matáska, Františka Liptáka czy Adama Kiliana.

Dziedzina scenografii lalkowej znalazła się być może 
w największym kryzysie. Reżyser stał się omnipo-
tentny. Wielu uznało, że poradzi sobie także z pro-
jektowaniem przestrzeni, dekoracji, a choćby i lal-
kowych form. Zawodowy scenograf coraz częściej 
jest zapraszany wyłącznie do ubrania aktorów. Dziś 
nawet na afiszach mamy kostiumologów. Scenogra-
fowie przestali być partnerami reżyserów. Reżyse-
rzy zastąpili nawet dramatopisarzy. Poszczególne 
przypadki twórców piszących dla siebie bywały i są 
nadal interesujące. Kiedy stało się to jednak dość 
powszechną praktyką, wkroczyliśmy w przestrzeń 
mało profesjonalną, z pewnością mało atrakcyjną. 
Większość piszących reżyserów nie jest dramato-
pisarzami, choć za takich chce uchodzić. Potrafią 
pięknie pracować z aktorem, nie są jednak wirtu-
ozami słowa i na dodatek często nie mają żadnego 
stosunku do lalek. Lalki im przeszkadzają. A przecież 
teatr lalek to mimo wszystko widowisko, to plastyka 
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w ruchu. Nowa dramaturgia, także lalkowa, przeży-
wa niebywały rozkwit. Podobnego wysypu dosko-
nałych tekstów i autorów (np. Marty Guśniowskiej, 
Michała Walczaka, Maliny Prześlugi, Roberta Jaro-
sza) nie mieliśmy nigdy dotąd. Ich sztuki są często 
pisane z myślą o lalkach, które na scenie jednak 
rzadko oglądamy. Wyobraźnia reżyserska podpo-
wiada czasem niewiarygodnie atrakcyjnie uprzed-
miotowione kostiumy aktorskie, bardzo rzadko lalki. 
Te, w dzisiejszej rzeczywistości doprawdy czekają 
na scenografów-kreatorów, bo trzeba się natrudzić, 
żeby znaleźć odpowiedniki dla niekonwencjonalnych 
współczesnych lalkowych postaci: Gadającej Kałuży, 
Skarpety, Gorączki, Oczka w Rajstopie, Ucha, Cia-
rek, Ducha Robaka, Różowego Gościa, bohaterów 
o nazwach Coś czy Nikt. Współczesna dramaturgia 
tak dalece wyprzedziła współczesny teatr, z pew-
nością teatr lalek, że staje on bezradny wobec zda-
rzeń i sytuacji budowanych przez autorów tekstów. 
Jeśli się ją już wystawia (a wystawia się bardzo 
dużo), to często z pominięciem środków lalkowych.
 
Lalkarstwo znajdowało się na dodatek w tym sa-
mym co inne sztuki miejscu, tj. na granicy interdy-
scyplinarności, która wprowadziła melanż rozma-
itych gatunków, konwencji i stylów obowiązujących 
w czasach nam współczesnych. Artystom dało wiel-
ką szansę na urozmaicenie ich wypowiedzi. Z uroz-
maicenia języka teatru lalek niejednokrotnie wyszła 
rezygnacja z lalkowych środków: zbyt trudnych, wy-
magających nieustannie jakichś technologicznych 
i konstruktorskich nowości. Reżyserzy tradycyjnie 
pracujący w teatrach lalek (bo niby, gdzie mają pra-
cować?) skierowali uwagę na pozalalkowe środki 
ekspresji, głównie aktorskie i multimedialne.

Naszą osobliwą specyfiką jest ponadto smutna 
konsekwencja – dopiero teraz tak wyraźna – de-
cyzji jeszcze z lat pięćdziesiątych o likwidacji te-
atrów młodego widza. Przed laty lalkarze, spra-
gnieni sukcesu i prestiżu swej nowej dyscypliny 
twórczej, z entuzjazmem przyjęli powinności te-

atrów młodego widza. Z czasem okazało się, że 
lalkarstwo to jednak nie to samo co teatr dla dzieci 
i młodzieży, wymaga bowiem innego przygotowa-
nia, zwłaszcza innego myślenia. W efekcie mamy 
dziś w Polsce wciąż wiele teatrów lalek, choć są 
to w większości teatry lalek dla dzieci i młodzieży. 
Niektóre dawno zrezygnowały z używania nazwy 

„teatr lalek”, inne te nazwę zachowały, ale praktyka 
codzienna jest wciąż nieprzejrzysta. Widać to naj-
wyraźniej w działalności stowarzyszeń twórczych, 
UNIMA i ASSITEJ, całkowicie odmiennych, a w pol-
skich warunkach niemal tożsamych.

I tak dochodzimy do najważniejszego być może 
zjawiska, jakim jest nazewnictwo. To znacznie szer-
szy problem współczesnego lalkarstwa i nazwy 
własne teatrów to tylko wierzchołek góry lodowej. 
W gruncie rzeczy podstawowe pytanie odnosi się 
do pojęcia lalki.

W języku polskim „lalka” to nazwa i lalki teatralnej 
i zabawki dziecięcej. To powód do nieustannej in-
fantylizacji nawet najbardziej artystycznych zamie-
rzeń środowiska lalkarskiego. Próbowało ono na 
przestrzeni dziesięcioleci szukać innych określeń: 
teatr alternatywny, teatr niejednorodnych środków 
wyrazu, animacji, plastyczny, wizualny, przedmiotu, 
teatr formy. Żadne z tych określeń nie zostało za-
akceptowane jako nazwa dyscypliny artystycznej, 
żadne zresztą nie odpowiada istocie zjawiska, jakim 
jest współczesny teatr lalek. Jeśli zatem używamy 
dziś tej nazwy, w naturalny sposób komunikujemy 
się ze wszystkimi formami lalkarstwa z przeszłości. 
I doskonale wiemy, o czym rozmawiamy. Kiedy jed-
nak wstępujemy na grunt współczesny – tracimy 
przedmiot obserwacji.
Istnieje zatem cały szereg spraw, wynikających 
i z przeszłości, i praktyki codziennej, które wymaga-
ją uporządkowania. Działające obecnie teatry insty-
tucjonalne i liczne grupy niezależne tylko w części są 
teatrami lalek. Niektóre całkowicie nie są, choć tkwią 
w tym środowisku (pewnie z obawy, by nie znaleźć 

się nigdzie!). Współpracujący z nimi twórcy tylko 
czasami są lalkarzami. Dziś w Polsce mamy naj-
częściej do czynienia po prostu z teatrami dla dzieci 
i młodzieży. Rozmaici artyści (bywa) sięgają po lalki, 
ale naprawdę zainteresowani są literaturą, własny-
mi wizjami artystycznymi i co najwyżej widzem, do 
którego się zwracają. Pogodziliśmy się z tym i za-
akceptowaliśmy to, bo każdy z nas ma dziś problem 
z identyfikacją współczesnego lalkarstwa. Może dla-
tego zdarza się coraz częściej, że do lalek odwołują 
się twórcy teatrów dramatycznych czy operowych. 
Bazując na literaturze czy muzyce i mając jednak 
świadomość siły lalki (bo w ciągu ostatnich dekad 
powstało wiele znakomitych lalkowych przedsta-
wień, które poruszyły wyobraźnię rozmaitych arty-
stów), włączają je do swoich nie lalkowych przecież 
przedstawień. Wiedzą doskonale, że czasem aktor 
nie zastąpi lalki, a z kolei jej obecność buduje nowe, 
nieznane, magnetyczne napięcia.

Jak zatem odróżnić wszechobowiązujący teatr dla 
dzieci i młodzieży od współczesnego teatru lalek? 
Czym jest to nowoczesne postlalkowe lalkarstwo, za 
którym tęsknimy, przywołując co i raz dawne zasłu-
gi wielkich polskich twórców?

Otóż jego podstawowym wyróżnikiem jest skupie-
nie na lalce. Tyle, że lalka nie ma już często kształtu 
pacynki czy marionetki. Może dlatego największym 
kłopotem jest używanie samego słowa, kojarzone-
go natychmiast z formami historycznymi. Tymcza-
sem współczesna lalka jest inna u niemal każdego 
twórcy. Niektórzy tworzą własne języki, inni obficie 
czerpią z zastanych form, które ulegają najrozma-
itszym przetworzeniom. Wystarczy porównać np. 

„lalki” Dudy Paivy, Hoichi Okamoto, Neville’a Tran-
tera, Fabrizia Montecchiego, Ronniego Burketta, Mi-
chaela Vogla, Christpha Bochdansky’ego czy Franka 
Soehnlego, a w Polsce np. Adama Walnego czy Ta-
deusza Wierzbickiego. Kilka lat temu Halina Wasz-
kiel wprowadziła do obiegu termin „animant” na 
określenie współczesnej lalki: „animant” to przed-

miot absolutnie dowolny – pisała w „Dramaturgii 
polskiego teatru lalek” (Warszawa 2013) – material-
ny lub niematerialny (np. cień) – poddany animacji 
przez artystę-animatora. Łacińskie anima/animus 
oznacza „duszę”, animatus = „ożywiony, obdarzo-
ny życiem”, a zatem „animacja” oznacza wszelkie 
zabiegi „ożywiające”, zaś „animator” to ten, który 
dokonuje aktu ożywienia. „Animator” i „animacja” 
już na dobre przyjęły się w polszczyźnie, więc może 
i z „animantem” tak się stanie. I dalej: animantem 
może być lalka człekopodobna, pacynka, jawajka, 
kukiełka, marionetka, lalka cieniowa, maska, do-
wolny przedmiot, kawałek materiału, nawet smu-
ga światła, ale potraktowane jako postać sceniczna, 
partner dialogu, nośnik idei, przedmiot estetyczny 
budujący metaforę – coś, co aktor wprowadza na 
scenę i pokazuje widzom jako trzeci element spekta-
klu. Istotą teatru jest spotkanie aktora i widza. Istotą 
teatru jest spotkanie trzech partnerów: aktora, widza 
i lalki. I nie ma znaczenia, czy aktor jest widoczny 
dla widza, czy ukryty np. za parawanem – on i tak 
zawsze jest.

Współczesne lalkarstwo, podobnie jak przed wie-
kami, skupione jest w dalszym ciągu na lalce. Dziś 
zdecydowanie silniej na ożywianiu martwej mate-
rii niż ongiś na opowiadaniu historii przy jej użyciu. 
To chyba istota współczesnego lalkarstwa. W jego 
centrum stoi lalkarz-twórca, raczej wykonawca/per-
former niż reżyser czy aktor lalkarz. Sięga po formę 
plastyczną, by przez nią sformułować istotę tego, co 
chce wyrazić. Bywa, że kończy swoje poszukiwania 
na szeregu etiud.

Zdarza się, że rozbudowuje swoją wypowiedź. Wów-
czas zaprasza reżysera, scenografa, kompozytora, 
bo dzieło teatralne jest zawsze aktem zbiorowej 
twórczości. Trudno być samowystarczalnym we 
współczesnym świecie oferującym takie bogactwo 
materiałów, technologii, wyspecjalizowanych umie-
jętności. Jednak to jego, lalkarza-twórcy, wizja okre-
śla tworzony mikrokosmos. Zaproszony reżyser peł-
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ni raczej funkcję eksperta, wrażliwego obserwatora, 
znającego sztukę eksperta, wrażliwego obserwato-
ra, znającego sztukę teatru fachowca, który potrafi 
wskazać mielizny, pokierować myślą wypowiedzi 
i jej teatralną kompozycją. Jego nazwisko z reguły 
jest anonimowe i nawet niejednokrotnie przyjdzie 
nam się zdziwić, że jakiś lalkarz artysta korzystał 
z usług reżysera.

Ten rodzaj sztuki lalkarskiej jest w Polsce słabo 
obecny. Nie jest też wyróżnikiem lalkarstwa zinsty-
tucjonalizowanego, sprowadzonego do wielooso-
bowych zespołów rozmaitych specjalistów. Niemal 
zawsze brakuje im lalkarza-twórcy. Są dyrektorzy, 
artystyczni szefowie, reżyserzy, technicy, rzemieśl-
nicy teatralni, nie ma (lub prawie nie ma) kreatorów, 
wizjonerów, lalkarzy artystów. Na świecie uprawia-
ny przez nich gatunek bywa lepszy czy gorszy, ale 
oglądamy go na dziesiątkach festiwali odbywają-
cych się poza nasza strefą kulturową.

Lalkarze w naszym kręgu kulturowym są głównie 
aktorami. Wielu z nich od lat nie trzymało nawet 
lalki w ręku. Na uczelniach otrzymują aktorskie (nie 
lalkarskie) dyplomy. I nawet ci najbardziej wrażliwi 
na lalki, dosyć rzadko bywają lalkarzami-twórcami. 
Pracując w teatrach-instytucjach, na nic nie mają 
wpływu. Od nich po prostu nic nie zależy: ani wybór 
repertuaru, ani realizatorów, ani środków teatralnej 
wypowiedzi. Na dodatek musielibyśmy od nich wy-
magać, by jednocześnie byli wirtuozami fortepia-
nu, skrzypiec i trąbki, bo różnice między lalkami np. 
Paivy, Trantera czy Soehnlego można porównać do 
różnic pomiędzy tymi instrumentami. Rzecz jasna, 
w teatrze jest miejsce na każdy rodzaj wypowiedzi. 
Także uniwersalnego aktora, nawet reżysera piszą-
cego własne scenariusze. Ale w teatrze lalek najważ-
niejsza jest świadomość lalki. Duda Paiva jest z wy-
kształcenia tancerzem, Neville Tranter – aktorem 
dramatycznym, wielu współczesnych twórców tego 
postlalkowego lalkarstwa to plastycy bądź utalen-
towani artyści rozmaitych dyscyplin. Wybrali ani-

manty, lalki, jak choćby ich wielcy nawet polscy po-
przednicy: Władysław Jarema – aktor objazdowych 
teatrów dramatycznych, Henryk Ryl – nauczyciel 
i pasjonat lalek, Jan Dorman – nauczyciel szkolny 
i pedagog, Janina Kilian-Stanisławska – krytyczka 
sztuki czy Jerzy Zitzman, Leokadia Serafinowicz lub 
Joanna Piekarska – artyści plastycy. Oni budowali 
powojenny teatr lalek, bo właśnie w lalce widzieli 
siłę i sens własnych poszukiwań. Urzekła ich, jak 
urzeka dziś lalkarzy kreatorów. Ich kontynuatorzy, 
czasem uczniowie, szukając własnych dróg – roz-
szerzali tematy i środki swoich wypowiedzi, rezy-
gnowali z obecności lalki, eliminując stopniowo rolę 
scenografa – partnera reżysera, a teatry lalek prze-
kształcali w teatry konkretnego widza: dzieci, mło-
dzieży, czasem dorosłych.

Pojęcie lalki, animanta we współczesnym postlal-
kowym lalkarstwie znacznie się rozszerzyło. Także 
w Polsce. I bywa niezwykle atrakcyjne. Ale wymaga 
oderwania się od tradycyjnego myślenia poprzez 
klasyczne techniki lalkowe z jednej strony, z dru-
giej – uwolnienia się od przypisanego temu teatro-
wi tradycyjnego widza. Teatr lalek wcale nie równa 
się teatrowi dla dzieci (co oczywiście nie znaczy, że 
nie może nim być). Dziś jesteśmy w ślepym zaułku. 
Pogłębiają go jeszcze edukacyjne preferencje, któ-
re zyskały w ostatnich latach możnych mecenasów 
i zaczynają dominować w każdym teatrze lalek. Któż 
zrezygnuje z ciepłej posady etatowego „niby-lalka-
rza” w niby-lalkowej instytucji? A któż tę instytucję 
zmieni?

Teatry lalek w Salonie Hoffman
Jerzy Rochowiak

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Byd-
goszczy – w Salonie Hoffman w listopadzie ubiegłe-
go roku spotkały się amatorskie zespoły lalkowe z re-
gionu: zaprezentowały swoje przedstawienia i o nich 
rozmawiały. I prezentacje, i rozmowy były ciekawe 
nie tylko dlatego, że każdy spektakl ukonkretniał 
inny pomysł inscenizacyjny, był zrealizowany w innej 
konwencji i technice lalkowej, ale i z tego powodu, że 
przedstawienia były udane.

Formułę twórczego spotkania zespołów lalkowych 
zaproponowała Barbara Sobotka. Nawiązywało ono 
do Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Lalkowych 

„Pacynka”, które przez wiele lat odbywały w Sępólnie 
Krajeńskim, wcześniej m.in. w Więcborku, oraz kon-
kursowej kategorii teatrów lalek w Konfrontacjach Te-
atrów Dziecięcych i Młodzieżowych Teatr bez granic 
w Świeciu. Ponieważ w tym roku wiosną do Świecia 
lalkarze nie przyjechali, spotkali się jesienią 
w Bydgoszczy. Tu zespoły nie konkurowały ze sobą, 
nie były oceniane, natomiast każde przedstawienie 
omawiali Anna Chudek i autor tego tekstu. Omówie-
nia miały charakter warsztatowy.

Bydgoskiemu spotkaniu w Salonie Hoffman uro-
ku dodała publiczność: na przedstawienia przyszły 
mamy z dziećmi, które z entuzjazmem przyjmowały 
oglądane przedstawienia. Ich spontaniczne reakcje 
wspierały młodych lalkarzy występujących na ka-
meralnej scenie.

Teatr Michałki ze Świetlicy Wiejskiej w Witkowie po-
kazał Smoka ze smoczej jamy w reżyserii Danuty Sa-
łasińskiej. W tej zabawnej i przewrotnej historii tytuło-
wy Smok okazuje się niepokonany: postanowił zostać 
jaroszem i pojąć za żonę Królewnę, by… mu gotowała. 
Ratować dziewczę próbuje Ogrodnik: nadziewa ja-
rzyny, przede wszystkim ogromne marchewki, siarką. 
Okazuje się, że Smokowi smakują ostro przyprawione 
potrawy. To Ogrodnik, poślubiwszy Królewnę będzie 
smoczym kuchcikiem… Bajka była grana prześlicznymi 
kukiełkami, sprawnie animowanymi. Lalkarzy wspie-
rała pani reżyser, która w zastępstwie chorej aktorki 
grała w planie żywym Bajarkę. W planie żywym grał 
też Herold.
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teatr Michałki z Witkowa, Smok ze smoczej jamy.
Fot. Jerzy rochowiak 
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Teatr „Mgiełka” z Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu 
pokazał spektakl Czerwony Kapturek szuka księcia we-
dług tekstu Agnieszki Stawowskiej w reżyserii Danuty 
Karwasz. Bohaterka bajki Charlesa Perraulta została 
uwspółcześniona: to dziewczyna, która w przestrzeni 
realnej, choć bajką podszytej, poszukuje tytułowego 
księcia. Poznała go w przestrzeni wirtualnej na czacie. 
Pojawiają się bajkowi bohaterowie, w całkiem zabaw-
nych sytuacjach, nieco innych niż znane z opowieści 
czytanych dzieciom. Gdy już wyjaśnia się ciąg nieporo-
zumień, po wielu nieoczekiwanych zdarzeniach okazuje 
się, że zapoznanym na czacie księciem był… Wilk. Mło-
dzi aktorzy z Osia, owszem, posłużyli się w spektaklu 
lalkami – dwoma przeuroczymi Krasnalami, ale kukiełki 
tylko na chwilę włączyły się w akcję, później obserwo-
wały to, co się dzieje. Ta komedia nieporozumień była 
grana w konwencji kostiumowej, z wykorzystaniem te-
atralnych masek. Zabawne widowisko wzbogacały pio-
senki: dzieci nie tylko znakomicie interpretowały tekst, 
dialogowały, ale i świetnie śpiewały.

Teatr „Łapki” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kamieniu Krajeńskim zaprezentował „Plot-
kę” w reżyserii Aleksandry Szmaglińskiej. I to przed-
stawienie łączyło motywy bajkowe z sytuacjami ze 
współczesności. Ofiarą plotki pada Smok: choć jest 

sympatyczny i dobrotliwy, to rozgłasza się, iż to po-
twór pożerający dzieci… Oczywiście, zostaje ujawnio-
na prawda o Smoku. To przedstawienie było grane 
lalkami, w konstrukcji przypominającymi trochę kukły, 
trochę lalki tzw. żyworękie, animowanymi na scenie 
przez dzieci w czarnych trykotach, niektóre lalki przez 
dwie osoby. Lalkowe postacie były wszędobylskie: za-
gościły w przytulnej smoczej jamie, wspinały się na 
wzniesienia…

Teatr „Miszmasz” z Centrum Kultury Teatr w Grudzią-
dzu pokazał Czerwonego Kapturka według scenariu-
sza i w reżyserii Renaty Boguskiej. I w tym dowcip-
nym przedstawieniu bajkowe motywy połączyły się 
z realiami ze współczesności. Czerwonego Kapturka 
i Babcię ratuje nie gajowy, a smakosz i znawca grzy-
bów Pan Mieczysław, przed którym ukrywa się do-
rodny Borowik… Jest tu i Muchomor, i mama Kapturka 

– pani Helenka. Postacie były wyraziste, ciekawe już 
dlatego, że ich charaktery – stopniowo dookreślane 
w toku zdarzeń – można określić jako nieoczywiste… 
Spektakl był grany lalkami przypominającymi mapety, 
animowanymi kunsztownie, z dbałością o dramaturgię 
scen i sekwencji.

Konwencję każdego przedstawienia, wybraną tech-
nikę lalkową uzasadniał charakter scenariusza. Dzięki 
temu – pomysłowo inscenizowane, bogate w pomysły 
reżyserskie – spektakle były spójne, żywe, zalecały się 
urodą scenicznej plastyki. Doskonale w przedstawia-
nym świecie odnajdywali się młodzi aktorzy. Kreowali 
wyraziste postacie, bawili widzów – i sami bawili się 
na scenie.

Lalkarze amatorzy w kameralnym Salonie Hof-
fmann z bliska przyglądali się prezentacjom. Szczerze 
dzielili się uwagami. Na pewno zbliżyli się do siebie, 
może i znaleźli inspiracje do twórczych poszukiwań. 
Z ogromnym zaciekawieniem przypatrywali się mi-
strzowskiemu pokazowi animacji niezbyt często po-
jawiających się w teatrze amatorskim jawajek i ma-
rionetek. Z konstrukcją tych lalek oraz sposobami ich 

poruszania – ożywiania zapoznawała Anna Chudek. 
Przybliżając techniki animacji, zwracała uwagę na 
możliwości i ograniczenia ruchu jawajki i marionetki, 
a także na trudności w ich poruszaniu. Unaoczniła jak 
to się dzieje, że w rękach lalkarza ujawniają nierzeczy-
wistość, którą… widać. Młodzi aktorzy mogli nie tylko 
wziąć lalki do rąk, ale i próbować nimi zagrać.

Anna Chudek odkrywała przed młodymi lalkarzami 
również tajniki animowania kukły, wykorzystując lalki, 
które grały w prezentowanych spektaklach.
Bydgoskie lalkarskie spotkanie było dla uczestników 
cenną lekcją teatru. Myślę, że formuła warsztatowego 
spotkania, którą zaproponowała Barbara Sobotka jest 
pożyteczniejsza, aniżeli zmagania konkursowe, które 
wprawdzie także pozwalają wgłębiać się w zagadnie-
nia ze sfery warsztatu lalkarza, ale niekiedy ze względu 
na napięcie związane z oceną zatraca się nastrój twór-
czej przygody. Wtedy to kolejny sprawdzian… Nie bez 
znaczenia było i to, że organizatorzy zadbali o sprawny 
przebieg prezentacji, o udział widzów w wydarzeniu 
i miłą atmosferę.
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uczestnicy Spotkania z teatrem lalek, fot. archiwum kPCk.

anna Chudek prezentuje marionetkę, fot. Jerzy rochowiak.

teatr „Mgiełka” z Osia, „Czerwony kapturek”, fot. Jerzy rochowiak.
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Obchody dwudziestopięciolecia Teatru Lalek i Cieni 
Baśniowy Świat trwały przez cały 2017 rok i zosta-
ły ukoronowane wspaniałą XXV Biesiadą Teatralną 
w dniu 21 października w Centrum Kultury „Zamek” 
w Nowem.

Założycielem, reżyserem i dynamicznym szefem teatru 
jest Stefan Gełdon.

„Stefan Gełdon to prawdziwy teatralny fenomen, który 
mimo leciwego wieku (93 lata!) jest nadal dynamicz-
ny, uśmiechnięty optymistycznie i nadal snuje plany 
na przyszłość” – napisał Stanisław Sierko w paździer-
nikowym „Głosie Świecia” z ubiegłego roku. Tam też 
czytamy dalej: „– Wszystko zaczęło się tutaj od 1992 
roku. Wtedy w Centrum Kultury «Zamek» w Nowem 
n/Wisłą założyłem Teatr Lalek i Cieni Baśniowy Świat. 
To już 25 lat mija, a my nadal działamy i obchodzimy 
swój srebrny jubileusz – mówi Stefan Geldon – Pierw-
si aktorzy to dziś dorośli ludzie. Od tamtej pory skład 
zespołu zmieniał się wielokrotnie, ale pierwszy zespół 
animatorów nadal istnieje i działa. Od 1992 do koń-
ca 2016 roku w ramach naszego teatru lalek czynnie 
uczestniczyło, tworząc przedstawienia lalkowe, cie-
niowe, luminescencyjne i inne, ponad 150 młodych 
aktorów. Obecnie, w ramach Teatru działają TRZY 
zespoły: Scena Animatorów (dorośli), Scena Młodzie-
żowa i Dziecięce Studio Teatralne. W ciągu minionych 
25 lat przygotowaliśmy ponad pięćdziesiąt premier. 
Nasze spektakle obejrzało około 50 tysięcy widzów 
w całej Polsce. I dalej chcemy grać. O, już zaczyna się 
jubileuszowa Biesiada… Pan Stefan dziarsko kroczy 
do pierwszego rzędu, tuż przed scenę. Sala wypełnio-
na jest dosłownie do ostatniego miejsca. Przybyłych 

wita dyrektor Centrum Kultury «Zamek» i w ciepłych 
słowach przedstawia dokonania dzisiejszego Jubilata. 
Rozlegają się oklaski. Pan Stefan wkracza na scenę. 
Radosny i jak zawsze uśmiechnięty zaprasza do obej-
rzenia przygotowanych spektakli. Najpierw wystąpili 
członkowie pierwszego zespołu Baśniowego Świata 
z 1992 roku i przedstawili «Bajkę o Czerwonym Kap-
turku». Bajkę «O krasnoludkach i niespodziewanym 
gościu» zaprezentowali kolejni członkowie pierwsze-
go zespołu sprzed 25 lat. Natomiast trzecie przedsta-
wienie «O kozie rogaty» przygotowało młode poko-
lenie miłośników teatru lalek. Wśród gorących owacji 
na stojąco odśpiewano gromkie «sto lat». Dostojnie 
«wjechały» na salę jubileuszowe torty. Na telebimie 
umieszczonym obok sceny ukazały się fotografie do-
kumentujące najważniejsze wydarzenia ćwierćwiecza 
Teatru Baśniowy Świat… – A do końca roku będzie tu 
można jeszcze oglądać wystawę naszych lalek. Zapra-
szam serdecznie – uśmiecha się Pan Stefan”.

W wywiadzie udzielonym Agnieszce Wieleckiej z re-
dakcji „Nowego Świecia” (26 października 2017 - nr 
43 (48)) Stefan Gełdon powiedział: „Cieszę się, że tak 
długo mogę prowadzić zajęcia, że jest na nie zapotrze-
bowanie. To dla mnie bardzo ważne, że młodzi ludzie 
chcą jeszcze uczyć się sztuki aktorskiej. Wszystkie lalki 
i scenografię w teatrze wykonujemy samodzielnie. Nic 
tak nie zbliża do sztuki jak jej współtworzenie. Z dziec-
ka, które potrafi namalować obrazek i zrobić kukiełkę, 
wyrasta człowiek wrażliwszy, co pozwala mu na wła-
sne, twórcze widzenie świata”. 

Rzeczywiście, to była wyjątkowa Biesiada! Podzię-
kowaniom, łzom wzruszenia i wspominkom nie było 

Teatralny fenomen
Barbara Sobotka

końca. Aktorzy przekazali swojemu instruktorowi 
także podziękowania, które spisali na kartach papieru 
w formie listów. Piszą jak wielkim jest dla nich autory-
tetem, ale i prawdziwym przyjacielem, na którym za-
wsze można polegać. Dziękują w nich za poświęcony 
im czas. Nie tylko za zdobytą na zajęciach teatralnych 
wiedzę o sztuce lalkarskiej i fantastycznie spędzone 
chwile, ale też za pokonanie lęku przed publicznym 
występem, za naukę współpracy w grupie, optymizm 
i cierpliwość, dyscyplinę i systematyczność, dystans 
do samego siebie.

Oto fragmenty wybrane z wielu listów.

 „Jestem wdzięczna za każdą, najmniejszą nawet rolę. 
Nigdy nie czułam się w tym zespole gorsza od innych, 
chociaż nie byłam w nim od początku. Każdą osobę 
traktował Pan równo. Dziękuję za Pana spokój, choć 
czasem sprawialiśmy kłopoty… Nawet wtedy nigdy 
nie podniósł Pan głosu, był wyrozumiały i cierpliwy 
(…) Życzę Panu wszelkich sukcesów”. 

„Dał mi Pan o wiele więcej niż oczekiwałam. Miłość do 
sztuki, a zwłaszcza teatru. Wiarę w siebie, nadzieję 
i wytrwałość by próbować dalej, do skutku, bo wszyst-
ko przyjdzie z czasem…”.

„Nauczył mnie Pan poprawnej polszczyzny, odpowied-
niej intonacji (…) Kolorowe kukiełki początkowo plątały 
mi się między palcami, ale zawsze służył Pan pomocą, 
zarażał pozytywną energią i ciepłym słowem nama-
wiał do dalszej pracy”.

„(…) Poznałam wielu ciekawych i uzdolnionych ludzi, 
ale przede wszystkim poznałam Pana i pańską nie-
zwykłą historię, która jest dla mnie życiową inspira-
cją. Gdyby nie Pan, moje życie byłoby zdecydowanie 
mniej interesujące”.

„Panie Stefanie, jest Pan niesamowitym człowiekiem. 
To wspaniałe uczucie, kiedy potrafi Pan podejść do 
mnie po przedstawieniu i powiedzieć, że dobrze się 
spisałam, a ja widzę uśmiech na Pana twarzy, który to 
potwierdza. Dobrze jest mieć przy sobie tak cudow-

Stefan Gełdon oraz wszystkie składy „Baśniowego Świata” i przyjaciele podczas pamiątkowej, wspólnej fotorafii, fot. „Nowe Świecie” nr 43 (48)
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nego człowieka, który potrafi wskazać błędy, ale też 
nauczyć tak wielu rzeczy. Człowieka, który daje lekcję 
życia, dzieli się swoją pasją i… częstuje najsłodszymi 
winogronami i wafelkami jakie kiedykolwiek jadłam. 
(…) Kiedy kilka lat temu mama przyprowadziła mnie na 
zajęcia, nikt nie spodziewał się, że teatr stanie się moim 
drugim domem i że zostanę tutaj na tak długo. Dzięku-
ję za wszystko to i mnóstwo innych rzeczy. Niech Pan 
pozostanie taki wspaniały na zawsze”. 
 
Wydawało się, że Jubileuszowa Biesiada, chociaż po-
została w naszych wspomnieniach i sercach – przeszła 
do historii… Tymczasem… nastąpił ciąg dalszy! Minęło 
kilka miesięcy i oto 25 maja tego roku w „Czasie Świe-
cia” (nr 21.1109), w piątkowym dodatku do „Gazety Wy-
borczej”, mogliśmy przeczytać:

„Stefan Gełdon z Nowego odebrał nagrodę Fundacji 
Polcul im. Jerzego Bonieckiego za stworzenie Teatru 
Lalek i Cieni Baśniowy Świat(!)(…) – To dla mnie wielki 
zaszczyt i jednocześnie doping do dalszego działania 

– komentuje pan Stefan. O tym, że został dostrzeżony 
dowiedział się już jesienią ubiegłego roku. – Przyje-
chały do mnie panie z australijskiej Polonii na wywiad, 
a że ich sporo udzielam, jakoś zupełnie o tym zapo-
mniałem (!) Tymczasem w kwietniu dostaję informa-
cje, że otrzymałem nagrodę imienia Staszki Kuratczyk 
i Zochy Nowojowskiej. W sobotę 19 maja były wręcza-
ne nagrody, a jeszcze w piątek byłem przekonany, że 
nie pojadę. Wieczorem miałem próbę naszego teatru 
i to członkowie zespołu tak mnie długo przekonywali, 
że zgodziłem się pojechać. Załatwili mi nawet trans-
port. Muszę powiedzieć, że pracuję z cudownymi ludź-
mi. Ta nagroda sporo dla mnie znaczy, bo okazuje się, 

że tu na miejscu – w Nowem – tworzymy coś wyjątko-
wego, co jest doceniane przez ludzi z zewnątrz”.

To prestiżowe wyróżnienie, w kapitule tej Fundacji za-
siadają takie autorytety jak Norman Davies czy Jadwi-
ga Ochojska. A w tym roku, w grupie wyróżnionych, 
obok naszego Pana Stefana – także Olga Tokarczuk! 

Fundacja powstała na początku 1980 roku w Austra-
lii, z inicjatywy Jerzego Bonieckiego, przemysłowca 
z Sydney i społecznika wielkiego formatu. Inicjatywa 
ta była ideową i praktyczną reakcją na masowy ruch 
Solidarności, który budził nadzieję na odzyskanie su-
werenności, ale też niepokój o przyszłość demokracji 
w Polsce. Postawiono sobie za cel wspieranie niezależ-
nych społecznych inicjatyw, szczególnie wydawnictw 
wolnych od komunistycznej cenzury. Zyskano popar-
cie wielu wybitnych Polaków w kraju i na emigracji, 
byli to m.in. Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Gie-
droyć, Jan Nowak-Jeziorański. Kiedy upadł komunizm 
w Polsce, nowe warunki niepodległości, demokracji 
i gospodarki rynkowej, otworzyły kolejny rozdział 

w działalności Fundacji. Uznano, że Polcul stanie 
się promotorem społeczeństwa obywatelskiego, to 
znaczy tych inicjatyw i cnót obywatelskich, które są 
fundamentem społecznie zakorzenionej demokra-
cji. Znalazło to wyraz w ukierunkowaniu Fundacji na 
nagradzanie „małych bohaterów”, ludzi, którzy nie 
tylko angażują się społecznie, często na poziomie 

lokalnym, ale zarazem czynią to skutecznie, zaraża-
jąc swoją pasją otoczenie. Odkrywanie takich osób 
powierza się zarówno wcześniejszym laureatom jak 
i grupie zaufanych przedstawicieli, członków kapitu-
ły i konsultantów fundacji.

Cóż jeszcze dodać? Gratulujemy z całego serca i ży-
czymy Panu Stefanowi wielu jeszcze radosnych wzru-
szeń! I… do zobaczenia na kolejnym jubileuszu!

Zdjęcie z rozdania nagród Fundacji Polcul, maj 2018 Warszawa, fot. archiwum prywatne Stefana Gełdona.

„Baśniowy Świat” na konfrontacjach „Pacynka” w Sępolnie krajeńskim 2006 rok, fot. Marcin Bembnista.
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Biesiady z teatrem lalek w Nowem (cd.)
Stefan Gełdon

Przypomnijmy. Biesiada lalkarska to impreza 
o charakterze warsztatowo-metodycznym ad-
resowana do prowadzących amatorskie zespoły 
lalkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wybra-
ne i prezentowane na Biesiadzie przedstawienia 
są dla nauczycieli i instruktorów podstawą do 
dyskusji o metodach i warsztacie teatru lalek. 
Natomiast dla zaproszonych widzów z Nowego 
i okolic – jest to znakomita okazja do obejrze-
nia ciekawych widowisk lalkowych. Oczywiście 
najwierniejszymi i  najbardziej wdzięcznymi 
odbiorcami tej sztuki są dzieci. I to one zawsze 
wypełniają widownię Centrum Kultury „Zamek” 

– przysłowiowo: „aż po  brzegi”!

Andrzej Bartniak – redaktor „Gazety Pomorskiej” 
w fotoreportażu „Sztuka na patyku” tak opisuje XI 
Biesiadę z teatrem lalek: „Chociaż teatr lalkowy nie 
jest najpopularniejszą ze sztuk, odbywająca się co 
roku w Nowem Biesiada, gromadzi liczną widow-
nię. W sobotę 22 listopada 2003 roku publiczność 
oklaskiwała cztery przedstawienia. Zanim jednak 
zabrzmiał pierwszy gong, wręczono honorowe na-
grody. Statuetkę «Piotrusia» odebrały: instruktor-
ka z Osia Danuta Karwasz oraz nauczycielka Be-
ata Porazińska z Bydgoszczy. Jako pierwszy bawił 
dziecięcą publiczność Teatr «Gałganek» z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Osiu. Młodzi aktorzy przy-
gotowali sztukę Zofii Wójcik «Czerwone Kapturki». 

Po krótkiej przerwie, potrzebnej na zmianę dekora-
cji, na scenie pojawili się gospodarze imprezy. Teatr 
Lalek i Cieni «Baśniowy Świat» działający w Cen-
trum Kultury «Zamek» zaprezentował «Księżniczkę 
na ziarnku grochu». Jako trzeci wystąpili ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu. Wystawili 
spektakl autorstwa Teresy Lassoty – «O chłopcu, 
który nie nosił odblasków». Ostatnią prezentacją 
XI Biesiady była «Bajka o rybaku i złotej rybce» 
w wykonaniu Teatru Cieni «Kacper» z Torunia. Jak 
zawsze przedstawienia były pretekstem do dysku-
sji podczas warsztatów lalkarskich dla instrukto-
rów. Prowadził je Stefan Gełdon”.

Przebieg XII Biesiady z teatrem lalek opisał Jerzy 
Rochowiak w wydawanym przez toruński WOAK 
Biuletynie Informacji Kulturalnej (nr I–II/2005). 

„Biesiady są jednym z dwóch corocznych spotkań 
środowiska lalkarzy amatorów z województwa 
kujawsko-pomorskiego – drugie, to Konfrontacje 
Teatrów Lalek „Pacynka”. W tym roku (2004) Te-
atr Lalek „Imagilandia” z Zespołu Szkół nr 8 w To-
runiu pokazał klasyczne kukiełkowe widowisko 

„Czarodziej ze Szmaragdowego Grodu” Lymana 
Franka Bauma w reżyserii Teresy Lassoty. Dzieci 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie zagrały 
również kukiełkami dowcipny pastisz „Czerwone-
go Kapturka” w opracowaniu i reżyserii Agnieszki 
Ignaszak. Teatr Lalek „Biedronki” ze Świetlicy Wiej-
skiej w Dąbrowie Chełmińskiej wystawił w kon-

wencji teatru przedmiotu „Bajki Jana Brzechwy” 
w reżyserii Beaty Tomaszewskiej. W technice chiń-
skich cieni Teatr „Kacper” ze Świetlicy Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu pokazał baśń 

„Siódme drzwi” wg Normana Leacha w reżyserii 
Barbary Laseckiej.

Kapituła honorowej nagrody „Piotrusia”, przy-
znawanej za sukcesy w upowszechnianiu sztu-
ki teatru lalek i cieni wyróżniła złotą statuetką: 

Annę Kwiatkowską z Nowej Wsi Wielkiej, Bar-
barę Lasecką z Torunia i Beatę Tomaszewską 
z Dąbrowy Chełmińskiej. 

Stefan Gełdon pokazał reportaż, który zrealizował 
techniką wideo podczas Ogólnopolskich Spotkań 
Lalkarzy w Puławach, po czym zademonstrował 
proces konstruowania kukieł z plastykowych bu-
telek. Można z nich tworzyć postacie ludzi, zwie-
rząt, roślin, różne fantastyczne stwory i przedmioty. 

Stefan Gełdon pokazuje jak zrobić lalkę teatralną.
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Wielce pomysłowa okazała się lalka nakładana na 
głowę jak kapelusz. Lalki z butelek są lekkie, dzię-
ki czemu bardzo poręczne dla małych animatorów. 
Są – jak się okazało – łatwe do wykonania. I naj-
ważniejsze – dają sporo możliwości animacyjnych. 
Mogą być z powodzeniem wykorzystane zarówno 
przez lalkarzy początkujących, jak i posiadających 
już doświadczenie w pracy scenicznej.

Uczestnicy spotkania otrzymali kolejny numer 
«Miłośnika Teatru Lalek», wydawany przez Woje-
wódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, zawierają-
cy m.in. opis lalek bunraku”.

XIII Biesiadne Spotkanie Lalkarskie przytaczam 
w skróconej relacji Zenona Gurbady zamieszczonej 
w Czasie Świecia 10 listopada 2005 roku: „Najmłod-
si lalkarze-amatorzy oraz dziecięca, najwdzięcz-
niejsza widownia, wypełnili w sobotę 5 listopada 
2005 roku salę Centrum Kultury „Zamek” w No-
wem. Już trzynasty raz spotkali się podczas Biesia-
dy Lalkarskiej pasjonaci ruchu lalkarskiego z na-
szego województwa… Biesiada jest też okazją do 
uhonorowania zasłużonych lalkarzy. Przyznawane 
od pięciu lat Złote Statuetki „Piotrusia” tym razem 
trafiły do Wiesławy Petryny z Włostowa i Danuty 
Sałasińskiej z Witkowa. Następnym punktem pro-
gramu były przedstawienia. Jako pierwsi wystąpili 
lalkarze „Imagilandii”, działający w Zespole Szkół 
nr 8 w Toruniu, z „Balem u króla Lula” w reżyserii 
Teresy Lassoty. Teatr „Michałki” z Witkowa zjednał 
sobie widzów bajką Marii Kownackiej „O straszli-
wym smoku, dzielnym szewczyku, prześlicznej 
królewnie i królu Gwoździku” w reżyserii Danuty 
Sałasińskiej. Nową, niezwykle atrakcyjną wersję 
Pinokia („Pinokio – drewniane story”), przedstawi-
ły dzieci skupione w Teatrze Lalek „Świerszczyki” 
z Gostycyna. Wszystkie teatry otrzymały podzię-
kowania i kolejną część „Poradnika Lalkarza” au-
torstwa Stefana Gełdona. Po części widowiskowej 
instruktorzy i nauczyciele uczestniczyli w zajęciach 
warsztatowych. Zapoznali się z tematyką 37. Ogól-

nopolskich Spotkań Lalkarzy w Puławach i dokoń-
czono rozpoczęty na poprzedniej Biesiadzie te-
mat „Z czego zrobić lalkę teatralną?”. Rozmawiano 
o współczesnym teatrze lalek i problemach związa-
nych z amatorskim ruchem lalkarskim. Uczestnicy 
otrzymali egzemplarz  9. „Miłośnika Teatru Lalek”.

W trakcie XIII Biesiady miało miejsce otwarte 
posiedzenie „Wojewódzkiego Klubu Instruktora 
Teatru Lalek”.

Wiodącym tematem XIV Biesiady była kolejny już 
raz – sztuka animacji, która wyróżnia sztukę lal-
karską z ogółu sztuk teatralnych. Spotkanie roz-
poczęło się od wręczenia Statuetek. Tym razem 
otrzymała ją instytucja, Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Bydgoszczy, za efektywną organizację 
amatorskiego ruchu lalkarskiego w regionie ku-
jawsko-pomorskim, za bogatą działalność w upo-
wszechnianiu teatru lalek poprzez organizowanie 
szkoleń, warsztatów i spotkań oraz za wydawanie 
periodyka „Miłośnik Teatru Lalek”.

W czasie XIV Biesiady widzowie obejrzeli cztery 
przedstawienia: Teatr Lalek i Cieni „Imagilandia” 
z Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu przedstawił cie-
niowy spektakl „Paweł i Gaweł” wg wiersza Alek-
sandra Fredry w reżyserii Teresy Lassoty. Teatr 
Lalek „Świetlicowy” z tej samej szkoły przedsta-
wił „Brzydkie Kaczątko” wg Andersena w reżyse-
rii Violetty Artki-Pasternak. Teatr Lalek „Fiki-Miki” 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu pokazał bajkę 
Hanny Januszewskiej „Kot w butach” w reżyserii 
Anny Turek. Teatr „Maska” z Zespołu Szkół w No-
wej Wsi Wielkiej wystąpił z programem Tadeusza 
Kijanki „Zaczarowany bal” w reżyserii Małgorzaty 
Lisieckiej. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy 
zgłębiali sztukę animacji, obejrzeli wideo-reportaż 
z 38. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy w Puławach 
i otrzymali kolejny numer „Miłośnika Teatru Lalek”.
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„Plotka”
Aleksandra Szmaglińska

Obsada:
SMOK GUCIO (aktor w żywym planie)
PSZCZÓŁKA (aktor w żywym planie)

Pozostałe postaci to płaskie kukły – lalki prowadzone przed sobą przez aktorów:
SIOSTRA I
SIOSTRA II – KORNELIA
SIOSTRA III
SĄSIADKA PANI ELA
CZARODZIEJKA OLA (lalka może być większa od pozostałych, bardziej przestrzenna)

SCENA I

Polana w lesie. Stare drzewo z jednej strony, a z drugiej skała, a za nią niewidoczne dla widza urwisko. Można 
zaaranżować jaskinię, w której mieszka Smok. SMOK siedzi pod drzewem lub przed jaskinią. Wchodzą dzieci, 
śpiewając piosenkę o smoku. SMOK ukryty za drzewem, słucha. Kiedy piosenka dobiega końca, dzieci 
wychodzą za kulisy. SMOK biegnie za nimi.

SMOK  Nie, nie odchodźcie! Nie!
 (siada pod drzewem i płacze) – Jestem taki samotny… 
 Chciałbym mieć przyjaciół, biegać z nimi po lesie…
PSZCZOŁA – Cześć, Guciu! Co to za mina? Ty płaczesz? Co się stało?
SMOK – A! Czuję się taki samotny. Ludzie z miasteczka znowu rozsiali plotki, 
  że porywam małe dziewczynki i… zjadam je! Zjadam! 
 Wyobrażasz to sobie? Ja, zjadam? Ja, który nie tknę nawet muchy!
PSZCZOŁA – To przykre. Bardzo ci współczuję. Ludzie bywają tacy okrutni.
 Pszczoła odchodzi. Smok zasmucony chowa się za drzewem.

SCENA II

Trzy SIOSTRY idą na wycieczkę i zatrzymują się na polanie. Układają koc i stawiają na nim koszyk 
z prowiantem. Nucą pod nosem piosenkę.
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SIOSTRA I – Szkoda, że tym razem musimy iść same. Rodzice znowu w pracy! 
  Trochę się boję. Co zrobimy, kiedy spotkamy tego strasznego smoka?
KORNELIA – Będziemy krzyczeć: Smok! Smok! Smok! Ratuuuunku! 
 Zgiń, przepadnij wstrętna gadzino!
SIOSTRA III – Boję się, że nie miałybyśmy żadnych szans. Nie słyszałyście, co ludzie mówią? 
 Nie czytałyście w Internecie?
SIOSTRA I – Damy sobie radę. W końcu jesteśmy najodważniejszymi siostrami w okolicy.
SIOSTRA II  – Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną. Hej!
 Siadają na kocu i jedzą smakołyki z koszyka.

SCENA III
Słychać odgłosy zbliżającej się burzy.

SIOSTRA III – Ale ciemno…
SIOSTRA II – Chyba zaczyna padać.
SIOSTRA I – Słyszycie? Grzmi. Zbliża się burza. Zabieramy się!

Burza nasila się.

SIOSTRA III – Szybciej, szybciej! 

Szybko zbierają rzeczy. Uciekają w kierunku kulis. Robi się ciemno.

SIOSTRA II – Poczekajcie na mnie!
SIOSTRA I – Kornelia! Pospiesz się!
SIOSTRA II – Nic nie widzę w tych ciemnościach (nagle słychać rumor) – Aaaa! Ratunku! 
Ratunku!

Dziewczynki wybiegają bez Kornelii, która znika w ciemności. To urwisko.

SCENA IV

Na proscenium wbiegają Smok i Pszczoła.
 
SMOK – Słyszałaś?
PSZCZOŁA – Nie.
SMOK – Ktoś krzyczał. Wołał o pomoc. Muszę lecieć, sprawdzę to.

Smok zbliża się do skały, Pszczoła odchodzi w przeciwną stronę.
Smok wyciąga zza skały Kornelię, która wyrywa się i chce uciec.

KORNELIA – Puść mnie, puszczaj! Słyszysz? Ty wstrętna gadzino!
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SMOK – Na pewno chcesz, żebym cię puścił? Tam jest przepaść!
KORNELIA  – Puszczaj!
SMOK – Wydawało mi się, że wołałaś o pomoc, ale jak chcesz. Puszczam. 
 Miękkiego lądowania.
KORNELIA – Nie, nie! Żartowałam… przepraszam. Trzymaj mnie mocno!

Smok wyciąga Kornelię i wolno przechodzą w stronę  drzewa.

SMOK – Zapraszam w moje skromne progi.

Siadają pod drzewem/ lub przed jaskinią.

KORNELIA  – Dziękuję. Ojej, jak tu przytulnie!
SMOK – Bardzo zmokłaś, zaraz przyniosę ręcznik i koc. A może jesteś głodna?
KORNELIA  – Dziękuję, ale ja nie jadam robali i… dzieci!!!
SMOK – Skąd ci to przyszło do głowy? Ja też ich nie jadam. Jestem wegetarianinem. 
 Lubię wszystko, co zielone: pierogi ze szpinakiem, lody szczawiowe, sałatkę z roszponki…
KORNELIA – A mówiłeś, że nie zjadasz dziewczynek.
SMOK – Nie z tej bajkowej Roszponki! Ja mówię o takiej sałacie – roszponce.
KORNELIA  – Wiesz, ja nie przepadam za takim jedzeniem.
SMOK – To może placek jagodowy?
KORNELIA – Placek jagodowy zjem bardzo chętnie.

Smok przynosi ciasto i jedzą oboje.

KORNELIA – Pyszny ten placek! Ty… też jesteś miły. Przepraszam za moje zachowanie.
SMOK – Nie ma sprawy. Właściwie, wcale mnie to nie dziwi, po tych wszystkich 
 opowieściach na mój temat. Co też ci ludzie wymyślają!  Sam już zaczynam się bać  
 i czasem śnią mi się koszmary.
KORNELIA – To może spróbujemy zasnąć i trochę odpocząć? 

Chowają się za drzewem lub w jaskini.

SCENA V

Z przeciwnej strony sceny wchodzą pozostałe SIOSTRY. Szukają Kornelii.

SIOSTRA I – Gdzie ta Kornelia? Przecież była tu niedaleko?
SIOSTRA III – Kornelia! Kornelia!
SIOSTRA I – Tam było takie straszne urwisko, za skałą. Mogła spaść i zginąć… 
 To nasza wina, mogłyśmy na nią poczekać.
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SIOSTRA III – Nie martw się, znajdziemy ją.
SIOSTRA I – A… jeżeli to smoczysko pozera ją właśnie na obiad?
SIOSTRA III – Nawet tak nie myśl. Biegnijmy do taty, na pewno będzie miał jakąś dobrą radę.
  Poszukamy jej razem.
SIOSTRA I – Ale przecież rodziców nie ma w domu. A może… wiem! 
 Biegnijmy do naszej sąsiadki, pani Eli!
 
Wybiegają za kulisy.

SCENA VI

Dziewczynki wracają zza kulis na proscenium i wołają panią Elę patrząc w stronę widowni.

SIOSTRA I – Pani ELU!, Pani ELU! Nie ma Kornelii! Porwał ją smok!

Z widowni wchodzi na proscenium pani Ela.

PANI ELA – Uspokójcie się, mówcie powoli, nic nie rozumiem. Co się stało?
 
SIOSTRA III – Byłyśmy w lesie na pikniku. Nagle rozpętała się straszna burza…
SIOSTRA I – Błyskało się i grzmiało i ten deszcz…
SIOSTRA III – Szybko spakowałyśmy się i nogi za pas! Pobiegłyśmy w stronę domu, a Kornelia…
SIOSTRA I – …została w tyle, za nami…
SIOSTRA III – Pani Elu, tam było takie strome urwisko! 
 Na pewno Kornelia zaczęła spadać, a wtedy zjawił się ON…!
PANI ELA – Co za „ON”? Jaki „ON”?
SIOSTRA III – No smok! Chwycił Kornelię w swoje wielkie szpony i odleciał! 
 Słyszałyśmy jak krzyczała! To było straszne!
SIOSTRA I – Co teraz?
PANI ELA – Przede wszystkim uspokójcie się.

Dziewczynki głęboko oddychają i są już trochę spokojniejsze.

SIOSTRY I i III – Już. Jesteśmy spokojne. I co teraz?
PANI ELA – Teraz proponuję, żebyśmy poszły do czarodziejki Oli.
SIOSTRY I i III  (zdziwione) – Czarodziejki? A kto to taki?
PANI ELA – Czarodziejka to ktoś taki, kto ma magiczne zdolności; widzi więcej, 
 i pomaga innym w kłopotach. Nie traćmy czasu.
SIOSTRA III – Ale jak do niej trafić?
PANI ELA – Zaufajmy naszej intuicji.

Od jakiegoś czasu pojawia się Pszczoła, nasłuchuje i mówi do siebie;
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PSZCZOŁA – Intuicja? To tak się teraz nazywam?

Pszczoła prowadzi Panią Elę i dziewczynki w stronę środkowych kulis. W tle pojawia się domek czarodziejki 
Oli. Podchodzą i czytają głośno napis na drzwiach.

SIOSTRY I i III – „Czarodziejka Ola. Poradnictwo życiowe.”

Wychodzi czarodziejka Ola.

 – Czekałam na was, moje drogie. Mam na imię Ola, a to jest moja asystentka Dżina
 (wskazuje na Pszczołę).
PSZCZOŁA  (na stronie) – O…cóż to znowu za nowe imię? 
PANI ELA – Dzień dobry! Ale skąd Pani wiedziała, że przyjdziemy?
CZARODZIEJKA OLA – Wystarczy włączyć Internet. Sensacyjna informacja o zniknięciu Waszej siostry 
 zdominowała większość portali internetowych!
SIOSTRY I i III – A, co piszą?
CZARODZIEJKA OLA – Same przeczytajcie.

Dziewczynki pochylają się nad komputerem i czytają głośno.

SIOSTRY I i III – „Dziewczynka z miasteczka kolejną ofiarą seryjnego zabójcy smoka Gustawa!”
SIOSTRA I – „Potwór z gór znowu zaatakował!”
SIOSTRA III – Strzeżcie się zielonej bestii z lasu!”
SIOSTRA I – Czyli już pani wie, że smok porwał Kornelię. Czy możemy liczyć na pani pomoc?
CZARODZIEJKA OLA – Owszem, mogłabym wam pomóc.
SIOSTRA III – A! Wiem. Wiesz jak zabić smoka! Zrobisz to tak jak Szewczyk Dratewka?
CZARODZIEJKA OLA – Zabić smoka? Skąd zaraz taki okrutny pomysł? 
 Dlaczego sądzicie, że smok porwał waszą siostrę? Macie na to dowody?
SIOSTRA I – No, smok zjawił się tak nagle, szybko chwycił ją w swoje szpony… i poleciał, 
 nie wiadomo, gdzie!
CZARODZIEJKA OLA – A zastanowiłyście się, co by było, gdyby smok nie nadleciał?

Siostry zdziwione milczą chwilę.

CZARODZIEJKA OLA – No, co by się stało z Kornelią, gdyby smok nie pojawił się w pobliżu?
SIOSTRA I – Zginęłaby marnie?
CZARODZIEJKA OLA – Otóż to. A właściwie, skąd takie przekonanie, że smok jest okrutny i zły?
SIOSTRA III – No, bo ludzie gadają…że porywa kury, kaczki, gęsi…
SIOSTRA I – … i małe dziewczynki!
CZARODZIEJKA OLA – Tak. Ludzie opowiadają różne głupstwa. 
 Ale czy znacie choćby jedna dziewczynkę porwana przez smoka?
SIOSTRA I – Chyba nie… Nie. Ale tu w „necie” jest napisane… A to jest najlepsze źródło informacji!
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CZARODZIEJKA OLA – Owszem Internet to przydatna rzecz. 
 Ale dla tych, którzy potrafią oddzielić rzeczy dobre od złych i prawdę od kłamstwa.
PANI ELA – Ma pani racje. Ale, co robić? Jak odzyskać Kornelię?
CZARODZIEJKA OLA – Tak, wróćmy do sedna sprawy. Jednak chciałabym, 
 aby najpierw dziewczynki wykonały zadanie.
SIOSTRY I i II – Jakie zadanie? Będzie trudne?
CZARODZIEJKA OLA – Dżino, podaj poduszkę, proszę. (Pszczoła podaje poduszkę.)
 – Wietrzny dzisiaj dzień, prawda? Oto puchowa poduszka… 
 Proszę, rozerwijcie ją i rozsypcie pióra na wietrze. Niech lecą jak najdalej.

Siostry rozsypują pióra.

SIOSTRA I – Już. Zadanie wykonane!
PSZCZOŁA – Było łatwe?
SIOSTRA III _ Łatwe i nawet przyjemne. To wszystko?
PSZCZOŁA – Nie! Jeszcze jedno, teraz pozbierajcie wszystkie piórka, co do jednego.

Zbierają piórka z trudem.

SIOSTRA I – To niemożliwe! Piórka pofrunęły daleko, we wszystkie strony świata…
PSZCZOŁA – Właśnie. To samo dzieje się z plotką. Bardzo łatwo ją rozpuścić, ale sprostować? 
 To często niemożliwe.
SIOSTRA III – Ale co to ma wspólnego z naszą siostrą? 
PSZCZOŁA – Jeszcze nie wiecie? To, że te wszystkie sensacje na temat smoka 
 to jedna wielka plotka.
CZARODZIEJKA OLA – Tak, Smok Gustaw jest moim przyjacielem i bardzo cierpi 
 z powodu tych wszystkich bzdur. Chcecie porozmawiać z Kornelią? 
 (dziewczynki są zdziwione. Ola siada przed komputerem, 
 a z boku sceny widzimy jak zza drzewa wychodzi Smok i tez patrzy w komputer) 
 – Proszę  bardzo, tylko włączę skype’a… - Cześć Gustawie. 
 Są tu ze mną siostry Kornelii i ich sąsiadka Pani Ela.
SMOK – Witaj, Olu. Kornelia teraz śpi. Ale zaraz ja obudzę… 
 Kornelio, twoje siostry chcą z tobą rozmawiać.
KORNELIA  (budzi się, jest trochę zaspana i zdezorientowana)
 – Co, gdzie, kto? Przyszły tutaj?
SMOK – Nie, ale mamy z nimi łączność internetową.
KORNELIA – O, witajcie siostrzyczki! Dzień dobry, Pani Elu! Jestem cała i zdrowa. 
 Gucio zajął się mną – on jest… fantastyczny! Musicie go poznać. 
 Tylko… on na razie nie może pokazać się w mieście. 
 No wiecie, ludzie się go boją… i mogliby mu zrobić krzywdę.
PANI ELA – Tak, wiemy. Czytałyśmy w Internecie i… same w to uwierzyłyśmy, niestety.
PSZCZOŁA – Musimy coś zrobić, żeby ludzie zmienili swoje przekonanie o smoku.
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SIOSTRA I – Ale, co?
KORNELIA – Pani Elu, czarodziejko Olu… macie jakieś pomysły?
CZARODZIEJKA OLA – Cóż, łatwo nie będzie. Trudno wyplenić z ludzkich głów niechęć 
 do innych, odmiennych niż oni sami. Ale zawsze warto spróbować.
PANI ELA – Nawet trzeba! Może na początek zróbmy jakąś małą „rewolucję”?
SIOSTRA III – Świetny pomysł.
SIOSTRA I – Gustawie, słyszysz nas? Będziemy prosić ludzi o więcej tolerancji. 
 Czy mógłbyś do nas przylecieć?
SMOK – Dobrze, wskakuj mała, lecimy!

Przylatują do Czarodziejki Oli. Kornelia wita się serdecznie z siostrami i przedstawia im Smoka.

PANI ELA – To, co? Zaczynamy działać? Jakie będzie nasze hasło przewodnie?
KORNELIA – To może: „Smok też człowiek”?
PSZCZOŁA – „Smok tez człowiek”! Świetnie!
PANI ELA – Gotowi?... Zaczynamy…

Wychodzą za kulisy i wracają z transparentem lub kilkoma z różnymi hasłami typu: „Smok też człowiek”, 
„Świat dla smoków”, „Smok nasz przyjaciel” itp. Wszyscy śpiewają finałową piosenkę o smoku. Smok zostaje 
na scenie i tańczy, szczęśliwy, a dzieci wychodzą do publiczności i rozdają ulotki z hasłami o tolerancji. 
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