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Czy potrafimy określić początki wędrownego teatru lalek? Być może pojawienie się 

lalki widowiskowej było nawet wcześniejsze niż „żywego” aktora na scenie. Pisarze 

antyczni pozostawili wzmianki, które mogą sugerować istnienie różnego typu lalek, nie 

tylko dziecięcych. Informacje te znajdujemy np. u Platona czy ksenofonta, niestety są 

one bardzo skąpe. Najpełniejsze opisy odnoszą się do automatów, w tym też małych, 

zmechanizowanych figur. Prawdopodobnie stanowiły one ołtarze przynależne do sztuki 

sakralnej. Później zrezygnowano z funkcji religijnej lalek na rzecz funkcji rozrywkowej.

Mamy powody sądzić, że w okresie średniowiecza znano już scenę (teatr) zbudowaną 

specjalnie dla lalek. Ówczesne lalki stanowiły płaskie figury  lub marionetki na jednym 

drucie i czterech nitkach. Początkowo korzystali z takich lalek wędrowni komedianci: 

aktorzy, bardowie i opowiadacze. Wpłynęli oni znacząco na formę ówczesnego 

lalkarstwa, która była po prostu rodzajem „żywej” ilustracji. rzeźbione lub malowane 

przenośne ołtarze wykorzystywano jako ilustracje do religijnych recytacji. Z czasem 

bardzo proste, nieruchome lalki zaczęto udoskonalać i wkrótce można było poruszać 

ich członkami, całymi figurami i wreszcie ich zespołami. Wydaje się, że najpełniej 

wprowadziły lalki do swoich przedstawień zespoły włoskiej komedii dell`arte, 

upowszechniając takie widowisko w pozostałych krajach średniowiecznej europy. 

W okresie renesansu laki gościły już oficjalnie na włoskich scenach. Były to specyficzne 

w swej budowie teatry zminiaturyzowane, ze sceną pudełkową, kurtynami, kulisami, 

prospektami perspektywistycznymi i innymi koniecznymi urządzeniami. Wykonywali 

je ci sami mistrzowie, którzy budowali teatry i dekoracje dla żywych aktorów! Podobne 

sceny wykorzystywano też m.in. we Francji, anglii. W Polsce epizodyczny występ 

gościnny takiego teatru włoskiego odnotowano już w dokumentach z 1666 roku.

Natomiast jest rzeczą oczywistą, że teatr aktorski wyprzedził teatr lalek i przez 

stulecia lalka pozostawała niewolnikiem aktora. Nie była postacią sceniczną lecz miała 

naśladować i zastępować żywego człowieka. Dopiero wiek dziewiętnasty i dwudziesty 

przyniosły autonomiczny artystyczny teatr lalek, jaki znamy współcześnie.

Można być zatem pewnym, że wędrowny teatr lalek był początkowo teatrem 

wędrujących aktorów.

Barbara Sobotka (wg książki Henryka Jurkowskiego pt. „Szkice z teorii teatru lalek”, 
Polski Ośrodek lalkarski POluNIMa, Łódź 1993 r.)

SPIS TREŚCI
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Styl życia aktorów wędrujących do złudzenia 

przypomina cygańskie życie w taborach. Prze-

mieszczają się z miejsca na miejsce, wszędzie tam, 

gdzie nie ma stacjonarnego teatru i gdzie zostaną 

zaproszeni. Nie potrzebują specjalnej sceny, świa-

teł i rozbudowanego teatralnego anturażu. Grają 

na placach, podwórkach, w przypadkowych salach. 

Nawiązując do tradycji dawnych wędrownych lal-

karzy - bawią i wzruszają. 

Wędrowny teatr lalek… piszemy o nim w kolejnej 

odsłonie Techniki Teatru Lalek.

Amatorskie zespoły teatralne działające w woje-

wództwie kujawsko-pomorskim realizują swoje 

przedstawienia przede wszystkim w żywym planie. 

Minęły lata, kiedy teatrów lakowych było tak wiele, 

że organizowano dla nich odrębny festiwal, który 

trwał trzy dni! Proporcje się odwróciły. Dlaczego? 

Rozmawiamy o tym z instruktorami. Awantura w 

teatrze lalek? Czy to stan przejściowy czy trzeba 

bić na alarm?!

 

 

Wspominamy minione „Biesiady z teatrem lalek” – 

tym razem te, organizowane w latach 2008-2009 

w Centrum Kultury „Zamek” w Nowem.

Kontynuujemy Mały Słownik Teatru Lalek, przy-

pominając terminy związane z teatrem.  

Relacjonujemy kolejną edycję rodzimego kujaw-

sko-pomorskiego „Teatru bez granic” oraz załą-

czamy program XLI Ogólnopolskich Spotkań Lal-

karzy w Chełmie. 

Przedstawiamy sylwetkę Wiolety Górskiej-Nowik, 

która z powodzeniem od wielu lat prowadzi w Byd-

goszczy dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne. 

Niemal każdego roku zdobywają kolejne laury nie 

tylko w lokalnych, ale też wojewódzkich i ogólno-

polskich przeglądach i festiwalach. Miło nam poin-

formować, że od września tego roku Pani Wioleta 

pracuje na stanowisku instruktora teatralnego w Ku-

jawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Miłej lektury!

DO MIŁOŚNIKÓW…

DRODZY MIŁOŚNICY
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Najważniejszą cechą takiego teatru jest to, że nie widz przybywa do teatru, ale teatr trafia do widza, dając 
mu możliwość przeżywania teatralnych wrażeń w jego własnym środowisku. Wędrujący aktorzy trafiają do 
miejsc, do których duże, wieloosobowe teatry nie docierają. Często jest to teatr „obnośny” i jako teatr mniejszej 
formy łatwo może się dostosować do każdych zastanych warunków. Omawiając specyfikę  i techniczną stronę 
objazdowego teatru lalek, będę nawiązywał do moich doświadczeń z drugiej połowy XX wieku.

         

TECHNIKA TAETRU LALEK

Wędrowny teatr lalek
Stefan Gełdon

TECHNIKA TEATRU LALEK

Pierwsze scenki wędrownych lalkarzy były często 
albo konstrukcją budowaną „na lalkarzu”, albo sta-
nowiły małe osobno stojące parawaniki. Lalkarze ci 
często wykorzystywali parawan małych rozmiarów, 
za którym występował tylko jeden aktor, który mógł 
prowadzić jednocześnie tylko dwie lalki. Zdarzały 
się scenki dla kilku animatorów. W większości takich 
przedstawień nie stosowano dekoracji.

Przykładowy parawan-scenka oparty jest na szkie-
lecie złożonym z trzech części,  z frontonu A i dwóch 
boków B. Każdą z nich tworzą składane ramy. Pod-
czas ustawiania parawanu przedłużenia jego przedniej 
części wchodzą w klamry przytwierdzone do górnych 
części skrzydeł bocznych. Z drugiej strony skrzydeł 
umieszczone są klamry do listew dźwigających gór-
ną konstrukcję. Listwa C ma odpowiedni kształt, który 
powoduje, że wchodząc w klamrę, nie może zsunąć się 
niżej. Natomiast w górnej jej części posiada ona pół-
okrągłą klamrę, do której wsuwa się listwę D. Listwy E, 

F i G nakłada się z wierzchu na obie listwy D. Służą one 
do zawieszania tła, kurtyny i dekoracji.

Kolejny przykład parawanu „obnośnego”. Lekki i skła-
dany, łatwy do przechowania, przenoszenia i usta-
wiania w dowolnym miejscu. Scenka składająca się 
wyłącznie z parawanu ma jednak to do siebie, że lalki 
(i ewentualna dekoracja) mogą się ukazywać jedynie 
z dołu i tam też się chować.

Mój objazdowy teatr lalek

Wspominam tu zespół teatru lalek działający w po-
łowie lat pięćdziesiątych, który prowadziłem w wiej-
skiej szkole w Kąciku, w dawnym powiecie mal-
borskim. Grupa, po wielu próbach i występach we 
własnej siedzibie, począwszy od marca 1956 roku, 
zaczęła odwiedzać także szkoły w najbliższej oko-
licy. I tak się zaczęło. Przypomnę stronę techniczną 
mojego objazdowego teatru lalek. Parawanowa scen-

TECHNIKA TEATRU LALEK
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ka została przystosowana do realiów ówczesnego 
transportu i warunków, w których miał grać zespół. 
Stąd też konstrukcja składała się z listew drewnianych 
o długości ok. 80 centymetrów, a szkielet wraz z okota-
rowaniem ważył około 11 kilogramów. Po złożeniu i za-
wieszeniu kurtyny (rozsuwanej na boki) czoło scenki 
mierzyło 8 metrów kwadratowych. Ponieważ wystę-
powaliśmy też we wsiach pozbawionych jeszcze elek-
tryczności, woziliśmy ze sobą dwa rodzaje oświetlenia, 
naftowe i elektryczne. Opornicę i reflektory (te naftowe 
i te elektryczne) wykonaliśmy we własnym zakresie. 
Cała „technika” mieściła się w dwóch skrzyniach. Próby 
świateł odbywały się w sąsiednich szkołach. Przewozy 
całego ekwipunku sprawiały nam najwięcej trudności. 
Początkowo wypożyczaliśmy konia z wozem, ale kiedy 

rozpoczęły się prace w polu, to i o ten środek trans-
portu było coraz trudniej. Aby zobrazować ówczesne 
trudności transportowe, przytoczę adnotację z mojego 
pożółkłego notatnika. „...20 marca 1956 roku o godzinie 
18.30 mamy wystąpić ze sztuka Jerzego Kaliby «Złoto 
króla Megamona» w Spółdzielni Produkcyjnej w Par-
szewie. Duża trudność z transportem sceny i dekoracji. 
Wreszcie dostajemy konia i wóz (za opłatą). Dotarliśmy 
na czas. Sala nie ogrzana, zimno. Drugie przedstawie-
nie rozpoczęło się po godzinie 20.00 – o tej porze za-
częła się zbierać dorosła publiczność”.

Widzowie, którzy przyszli na ostatnie przedstawienie 
z ciekawości, żeby „zobaczyć, co to jest”, przyznali po 
spektaklu, że jeszcze nie widzieli teatru lalek. Z zain-
teresowaniem oglądali naszą scenkę-parawan, lalki 
i techniczne zaplecze. Korzystając z sytuacji tymcza-
sowego posiadania konia z wozem, transportujemy 

„teatr” do sąsiedniej miejscowości na jutrzejszy występ.

28 marca tego samego roku. Tym razem przyjeżdża 
po nas duża ciężarówka i jedziemy do kolejnej wsi, 
gdzie mamy wystąpić o godzinie 20.00. Kierowca 
podkreśla, że „w ogrzanej sali”. Niestety myli się. A po 
spektaklu dowiadujemy się, że samochód musi pilnie 
wracać i nie może nas odwieźć. Musimy sami o siebie 
zadbać, a „skrzynie z teatrem” przywiozą jutro. Ze-
spół (nauczyciele) wyrusza pieszo w powrotną drogę 

TECHNIKA TEATRU LALEK

do domu oddalonego o około… 15 kilometrów! Pogo-
da marcowa. Jesteśmy na miejscu o 3.00, a lekcje jak 
zwykle – o 8.00. To był rok 1956. Dzisiaj taka sytuacja 
jest nie do wyobrażenia.

Dwa lata później zbudowałem przyczepki rowerowe, 
co uniezależniło nas od przygodnego transportu. Prze-
transponowałem też tekst „Złoto króla Megamona” na 
dwuosobową obsadę i – po otrzymaniu stosownych 
zezwoleń – rozpoczęliśmy występy w objeździe. Duże 
odległości pokonywaliśmy, korzystając z kolejowych 
wagonów bagażowych. Takie dalekie objazdy miały 
miejsce raczej w okresie letnich wakacji. W rowero-
wych przyczepkach oprócz składanej scenki, lalek, 
dekoracji i różnorodnej „techniki” teatralnej, woziliśmy 
również rzeczy osobiste, w tym śpiwory i koce.

Większość mieszkańców wsi, tak dorosłych jak i dzieci, 
widziała teatr lalek po raz pierwszy. Pytania widzów: 

„Jak oni to robią? Jak to się rusza?” pojawiały się nader 
często, prawie zawsze podczas trwania spektaklu. 

Tak było ponad sześćdziesiąt lat temu… A obecnie?

Wędrowne – objazdowe teatry lalek istnieją i nadal 
cieszą się popularnością. Doczekały się też Ogól-
nopolskiego Festiwalu! Pomysłodawcą, głównym 
organizatorem i duszą tego artystycznego zamierze-
nia jest dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Bibliote-
ki Publicznej w Cieplewie, niewielkiej wsi w gminie 
Pruszcz Gdański. Pierwsza edycja Festiwalu Objaz-
dowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza, bo taka 
jest pełna nazwa przedsięwzięcia, miała miejsce 
pod koniec sierpnia 2017 roku w Centrum Rekreacji 
w Juszkowie. Zjechały nieinstytucjonalne teatry la-
lek nie tylko z Polski, ale i z Czech, Niemiec i Ukra-
iny. Przez kilka dni zaprezentowano siedemnaście 
spektakli w różnych formach i technikach lalkarskich. 
Były kukiełki klasyczne i żyworękie, grano pacynka-
mi jedno- i dwuręcznymi, wystąpiły jawajki z gabi-
tami, pokazano grę marionetką klasyczną oraz lalkę 
à la planchete i inne. Przypomnijmy, że dobór techniki 

wpływa oczywiście na styl przedstawienia, co znako-
micie ilustrowały prezentowane spektakle. 

Dodatkową atrakcją Festiwalu był Jubileusz trzydzie-
stopięciolecia pracy artystycznej Małgorzaty Wo-
lańskiej, aktorki Teatru Lalek „Arlekin” w Łodzi, która 
prowadzi także swój objazdowy „Teatr Malutki”. Fe-
stiwalowa publiczność miała niepowtarzalną okazję 
przekonać się osobiście jak wielki jest kunszt aktorski 
Pani Małgorzaty. Aktorka pokazała lalkowy mono-
dram „Krawiec Niteczka” wg Kornela Makuszyńskiego. 

Piszący te słowa był gościem honorowym Festiwalu! 
Przecież i ja począwszy od połowy lat pięćdziesiątych 

– wraz ze swoim teatrem zamkniętym w przyczepkach 
rowerowych czy motocyklowych – „dostarczałem” 
sztukę lalkarską dzieciom na Żuławach i Kociewiu.

W roku ubiegłym odbyła się kolejna edycja Festiwalu 
i wszystko wskazuje na to, że będzie ciąg dalszy…

W drodze z leśnej Jani na występ do kopytkowa

Sceny ze sztuki Jerzego kaliby „Złoto króla Megamona”

Małgorzata Wolańska – aktorka teatru lalek „arlekin”
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Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic”
Barbara Sobotka

Kolejna odsłona Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów 
Dziecięcych „Teatr bez granic” miała miejsce 23 maja 
2019 roku w Solcu Kujawskim. Gościliśmy w profesjo-
nalnie wyposażonym i pięknym gmachu Soleckiego 
Centrum Kultury już po raz drugi, ponownie doświad-
czając nieustającej życzliwości gospodarzy. 

Tym razem Organizatorzy wprowadzili zmiany regu-
laminowe dotyczące sposobu kwalifikacji zespołów 
i odbyła się ona na podstawie nadesłanej rejestracji 
spektaklu. I, jak to bywa z nowościami, nie wszystko 
odbyło się po naszej myśli. Dlaczego taka decyzja? 
Przez wiele lat kwalifikowaliśmy grupy, które wcze-
śniej zdobywały laury w eliminacjach wstępnych. 
Jednak nie wszystkie zespoły miały taką możliwość, 
a przyjęcie ich z pominięciem tego etapu nie byłoby 
uczciwe wobec pozostałych. Wydawało się, że na-
granie rozwiąże problem. Tymczasem nie wszyscy 
poradzili sobie technicznie, a i my także nie uniknę-

liśmy psikusów i zasadzek, które zafundowała nam 
elektronika. Gdyby nie koleżeńska pomoc informaty-
ka… Oj! Ponadto ustalony przez nas termin nadsyłania 
nagrań, dla niektórych okazał się niefortunny, zbyt 
wczesny. Niestety zabrakło kilku grup teatralnych z 
tego powodu. Mamy jednak nadzieję, że to był rok 
przejściowych zawirowań i teraz, bogatsi o nowe do-
świadczenia, unikniemy niemiłych niespodzianek.

Największym rozczarowaniem tych Konfrontacji była 
nieobecność teatrów lalkowych! Tym bardziej przy-
kro o tym wspominać w „Miłośniku Teatru Lalek”. 
Wprawdzie pojawiły się udane próby łączenia żywe-
go planu z teatrem przedmiotu i czarnym teatrem, ale 
typowego teatru lalek boleśnie zabrakło.

Natomiast była też druga, jaśniejsza strona medalu. 
Poziom artystyczny naszych Konfrontacji był wysoki, 
co podkreślali nie tylko jurorzy, ale i sami uczestnicy. 
Mamy wrażenie, że i organizacyjnie – sprostaliśmy 
temu niełatwemu logistycznie zadaniu. Zapewne 
znajdą się i malkontenci, ale sądząc po ilości sponta-
nicznych podziękowań, które otrzymaliśmy po impre-
zie – ufamy, że jednak była ona udana.

Zaproponowaliśmy też uczestnikom dwie nowe formy 
teatralne dla wykonawców indywidualnych – monolog 
i teatr jednego wiersza. Okazało się, że był to dobry po-
mysł! Od kilku lat uczestnicy turnieju recytatorskiego 
pytali o takie właśnie formy artystycznej wypowiedzi. 
Otrzymaliśmy sporo interesujących prezentacji. 

Ostatecznie, spośród wielu nadesłanych zgłoszeń 
zakwalifikowano trzynaście grup teatralnych oraz 
ośmioro wykonawców indywidualnych, reprezentu-
jących szkoły i domy kultury województwa kujawsko- 

-pomorskiego. 
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A oto werdykt!

W KATEGORII GRUP TEATRALNYCH 
DZIECI Z KLAS I-VI SP:

I NAGRODA:

Teatr „A co tam 2” z SP w Lubiewie 
za spektakl pt. „Zamknijcie oczy” w reżyserii Pani 
Beaty Ziółkowskiej (nagroda finansowa ufundowa-
na przez Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum 
Kultury w Bydgoszczy). 
 

 

Dwie równorzędne II NAGRODY: 

Teatr „Na Niby” z Młodzieżowego Domu Kultury
nr 4 w Bydgoszczy za spektakl „Wodylanie” w re-
żyserii Pani Wiolety Górskiej - Nowik oraz Teatr 

„Pacynka” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 
w Bydgoszczy za spektakl „Pozytywka” także w re-
żyserii Wiolety Górskiej-Nowik (nagroda w postaci 
książek oraz udział w spektaklu pt. „Sprzedawca 
bajek” i w pospektaklowych warsztatach prowadzo-
nych przez aktorów Teatru Polskiego w Bydgoszczy. 
Nagroda ufundowana przez Panią Burmistrz Miasta  
i Gminy Solec Kujawski).

 

Tegoroczne jury pracowało w składzie:

BARBARA ROGALSKA – (przewodnicząca) – aktorka Teatru Baj Pomorski w Toruniu, 
pedagog, wykładowca, warsztatowiec
JERZY ROCHOWIAK – autor sztuk teatralnych dla dzieci i młodzieży, animator kultury (Toruń)
MARIAN WIŚNIEWSKI – muzyk, pedagog, reżyser, animator kultury (Bydgoszcz)
BARBARA SOBOTKA – (sekretarz) – kulturoznawca, gł. instruktor teatralny KPCK w Bydgoszczy

teatr Za kurtyną

teatr A co tam 2
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OLGA DRZEWIECKA za rolę Feniksa w spektaklu 

„Feniks” (Teatr Profilaktyczny z SP 23 we Włocławku),
WIKTORIA BOROWIAK za rolę Nauczycielki 
w spektaklu „Lekcja” (Teatr „Szpilka” z M-GOK w Wię-
cborku),
JULIA KOTEK za rolę Innej w tym samym spektaklu,
JULIA JULLY za rolę Babci w spektaklu „Wielki mały 
człowiek” (Teatr „Witraż” z MDK nr 4 w Bydgoszczy).
 
 

W KATEGORII MONOLOGU 
I TEATRU JEDNEGO WIERSZA:

Dwie równorzędne NAGRODY I:

MARTA PACIOREK za interpretację wiersza Juliana 
Tuwima pt. „Ptasie radio” oraz 
VANESSA FIC za interpretację fragmentu prozy Sha-
la Silversteina pt. „Drzewo darów”. Obie dziewczynki 
reprezentowały SP w Nowej Wsi Wielkiej. Prezentacje 
wyreżyserowała Pani Anna Kwiatkowska.
Nagrody w tej kategorii (w postaci gier planszowych) 
ufundował Starosta Bydgoski.

Jury przyznało też NAGRODĘ dla Pani Wiolety Gór-
skiej-Nowik „za dokonania teatralne zaprezentowane 
podczas «Teatru bez granic» – 2019” (książka ufundo-
wana przez Panią Dyrektor KPCK w Bydgoszczy).

Jury podkreśliło wyjątkowo wysoki poziom prezen-
towanych przedstawień. Mamy nadzieję, że podobnie 
będzie w roku przyszłym. Zapraszamy!

WYRÓŻNIENIA (honorowe):

Teatr „Pół na Pół” z Młodzieżowego Domu Kultu-
ry nr 5 w Bydgoszczy, Teatr „Za Kurtyną” z Fundacji 
Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Grudziądzu–Wę-
growie, Teatr „Fantazja” ze SP w Nowej Wsi Wielkiej,

NAGRODY AKTORSKIE
(książki ufundowane przez Panią Dyrektor 
KPCK w Bydgoszczy):

BARTOSZ MISIAK za rolę Komandora w spektaklu 
„Venuski” (Teatr „Karramba” z SP w Brzozie),
JAROSŁAW PEŁELSKI za rolę Robaczka w spek-
taklu „Wiersze Brzechwy na scenie” (Teatr „Fantazja”  
z Nowej Wsi Wielkiej),
JAKUB WINIECKI za rolę Lenia w tym samym spek-
taklu,
MAGDALENA LEWANDOWSKA za rolę Lili  
w spektaklu „Niegrzecznym dzieciom bywa źle” (te-
atr Pół na Pół” z MDK 5 w Bydgoszczy),
ALICJA BARANOWSKA za rolę Jagusi w tym sa-
mym spektaklu
MAJA GUTOWSKA za rolę Suma w spektaklu „Wo-
dylanie” (Teatr „Na Niby” z MDK 4 w Bydgoszczy).

 
W KATEGORII GRUP TEATRALNYCH 
MŁODZIEŻY Z KLAS VII, VIII I III GIMN.

Dwie równorzędne I NAGRODY:

Teatr „Witraż” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 
4 w Bydgoszczy za spektakl „Wielki mały człowiek” 
w reżyserii pani Wiolety Górskiej-Nowik (nagroda fi-
nansowa ufundowana przez Panią Dyrektor KPCK w 
Bydgoszczy) oraz 
Teatr „Bukowiacy” z SP w Bukowcu za spektakl 
”Pani M.” w reżyserii Pani Jolanty Glamowskiej (na-
groda finansowa ufundowana przez Panią Dyrektor 
KPCK w Bydgoszczy).  
 

WYRÓŻNIENIA (honorowe):

Teatr Profilaktyczny „Nieupoważnionym wstęp 
wzbroniony” z SP nr 23 we Włocławku,
Teatr „Kameleon” z Międzynarodowej Szkoły Pod-
stawowej „Sokrates” w Bydgoszczy.

NAGRODY AKTORSKIE 
(książki ufundowane przez Panią Dyrektor 
KPCK w Bydgoszczy):

AMELIA JURDZIŃSKA za rolę Bibi w spektaklu „Dy-
lemat złotej rybki” (Teatr „Kameleon”),
KAROLINA NIEWIADOMSKA za rolę Niani  
w spektaklu „Romeo i Julia” (Teatr „Jedynka” z SP 
nr 1 w Brześciu Kujawskim),
ALEKSANDRA KONIECZNA za rolę Pani M. w spek-
taklu „Pani M.” (Teatr „Bukowiacy z SP w Bukowcu),
MARTYNA CERAJEWSKA za rolę Agaty w tym sa-
mym spektaklu,
KORNELIA SPYCHALSKA za rolę Kamerdynera  
w tym samym spektaklu,
WIKTORIA BIRNBAUM za rolę Pokojówki w tym 
samym spektaklu,
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teatr „Na Niby”, Młodzieżowy Dom kultury nr 4 w Bydgoszczy 
„Wodylanie”, scenariusz i reżyseria: Wioleta Górska-Nowik na podstawie literatury dziecięcej

teatr „karramba”, Szkoła Podstawowa w Brzozie  
„Venuski”, scenariusz: Julia Bafia, reżyseria: Małgorzata Strabel

teatr „Pół na Pół”,  Młodzieżowy Dom kultury nr 5 w Bydgoszczy  
„Niegrzecznym dzieciom bywa źle”, scenariusz i reżyseria: angelika landowska  

wg wierszy Stanisława Jachowicza

teatr „Za kurtyną”, Fundacja rozwoju edukacji Najmłodszych Grudziądz–Węgrowo  
„kłótnia zabawek”, scenariusz i reżyseria: adrian Wiśniewski wg wiersza Jana Brzechwy

teatr „Fantazja”, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej  
„Wiersze Brzechwy na scenie”, scenariusz i reżyseria: anna kwiatkowska  

wg wierszy Jana Brzechwy 

teatr „Pacynka”, Młodzieżowy Dom kultury nr 2 w Bydgoszczy 
„Pozytywka”, scenariusz: Wioleta Górska-Nowik i Nadia Nowik,  

reżyseria: Wioleta Górska-Nowik

teatr „a co tam 2”, Szkoła Podstawowa w lubiewie 
„Zamknijcie oczy”, scenariusz i reżyseria: Beata Ziółkowska wg tekstu Zofii Wójcik

*** 
Vanessa Fic, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej 

„Drzewo” (teatr jednego wiersza z wykorzystaniem teatru lalek) wg „Drzewa darów”  
Shala Silversteina, opracowanie tekstu i reżyseria: anna kwiatkowska

Marta Paciorek, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej 
„Ptasie radio” (teatr jednego wiersza) wg wiersza Juliana tuwima „Ptasie radio” 

reżyseria: anna kwiatkowska

Gracjan Szulc, Szkoła Podstawowa w Zamartem 
„W szkole jest nawet zabawnie” (monolog),  

tekst: Iwona Hajdasz, reżyseria: katarzyna Graczyk

eligiusz Łącki, Szkoła Podstawowa w Zamartem 
„W szkole jest nawet zabawnie” (monolog),  

tekst: Iwona Hajdasz, reżyseria: katarzyna Graczyk

 ewelina trzecińska, Szkoła Podstawowa w Zamartem 
„Zakochana” (monolog), tekst: Iwona Hajdasz, reżyseria: katarzyna Graczyk 

Martyna Łyczywek, Szkoła Podstawowa w Łowinku 
„Niewystarczająca” (monolog), tekst i reżyseria: Dorota Wiśniewska

Zuzanna Serafin, Szkoła Podstawowa w Łowinku 
„Dzień, jak co dzień” (monolog), tekst i reżyseria: Dorota Wiśniewska

Izabela Wawrzyniak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu kujawskim 
„telimena” (monolog) wg „Pana tadeusza” adama Mickiewicza, 

opracowanie tekstu i reżyseria: Beata Stawska-kostrzak

*** 
teatr „kameleon”, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Sokrates” w Bydgoszczy 

„Dylemat złotej rybki”, scenariusz i reżyseria: elżbieta krenz,  
konsultacje autorskie: Malwina Bielicka

koło teatralne „Jedynka”, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu kujawskim 
„romeo i Julia”, scenariusz i reżyseria: Beata Stawska-kostrzak wg dramatu Williama Szekspira

teatr „Bukowiacy”, Szkoła Podstawowa w Bukowcu 
„Pani M.”, scenariusz i reżyseria: Jolanta Glamowska wg tekstu Grzegorza Śmiałka

teatr „Profilaktyczny”, Nieupoważnionym wstęp wzbroniony 
 Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku 

„Feniks”, scenariusz i reżyseria: agata Wiśniewska

teatr „Witraż”, Młodzieżowy Dom kultury nr 4 w Bydgoszczy 
„Wielki mały człowiek”, scenariusz: Wioleta Górska-Nowik, Nadia Nowik,  

reżyseria: Wioleta Górska-Nowik

 teatr „Szpilka”, Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Więcborku 
„lekcja”, scenariusz i reżyseria: renata Bloch
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Teatr „Fantazja” ze Szkoły Podstawowej w Nowej 
Wsi Wielkiej zaprezentował wiersze Brzechwy na 
scenie według scenariusza i w reżyserii Anny Kwiat-
kowskiej. Ponad dwadzieścioro dzieci wystąpiło 
w codziennych ubraniach, posłużywszy się plasti-
kową folią, poduszkami, różnorakimi przedmiotami. 
Swoją uwagę dzieci skierowały ku zabawie, ku po-
ezji Jana Brzechwy, ponieważ… zablokowany został 
dostęp do internetu i trochę się nudziły. Poszczegól-
ne utwory były ciekawie inscenizowane – z wyko-
rzystaniem konwencji teatru przedmiotu.

Teatr „Karramba” ze Szkoły Podstawowej w Brzo-
zie w widowisku „Venuski” według scenariusza Julii 
Bafii, w reżyserii Małgorzaty Strabel wyprawił się 
w przestrzeń kosmiczną. Komandor i jego zastępca 
wylądowali na dalekiej planecie zamieszkałej przez 
venuski, podobnie ubrane: w błyszczące spódnicz-
ki, popielate bluzeczki i rajstopy. Niepokój mogły 
wzbudzać walające się pośród śmieci manekiny, 
protezy. Pomimo prób zjednania przychylności 
kosmitek dwaj kosmonauci zostali poddani nie-
przyjemnym zabiegom upiększającym. Zainte-
resowanie venusek wzbudziły ziemskie wiktuały. 
Komediowy spektakl zakończyły przygotowania 
venusek do wyprawy na Ziemię po kulinaria. Po-
mysł zderzenia mieszkańców dwóch światów, nada-
nie widowisku charakteru komedii należy uznać za 
interesujące. Nie zawsze jednak udawało się wydo-
bywać dowcip z rozbudowanych dialogów… 

„Kłótnię zabawek” pokazał Teatr „Za kurtyną” 
z Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych z Gru-
dziądza-Węgrowa w widowisku według scena-
riusza i w reżyserii Adriana Wiśniewskiego. Nim 
doszło do tytułowej kłótni, dzieci bawiły się usta-
wiając wielkie klocki, grając w klasy, jeżdżąc na hu-
lajnodze, śpiewając, tańcząc… Ale zazgrzytało zda-
nie skierowane do zabawki-maskotki: znudziłaś mi 
się, nie chcę się tobą bawić, wymienię cię na nową.
W spektaklu przyciągała uwagę plastyka ruchu: 
dzieci śpiewały, recytowały w ruchu, tańczyły – 
dynamicznie, z wdziękiem. Urokliwy spektakl za-

kończył się zdecydowanym wezwaniem: dość już 
kłótni, dość na dziś. 

Teatr „Pacynka” z Młodzieżowego Domu Kultury 
nr 2 w Bydgoszczy pokazał Pozytywkę według 
scenariusza Wiolety Górskiej-Nowik i Nadii No-
wik, w reżyserii Wiolety Górskiej-Nowik. Do skle-
pu z zabawkami między piękne, strojne lalki trafiła 
różniąca się od nich skromną sukienką porcelano-
wa Aniela. To ona zdobyła zainteresowanie małej 
hrabianki okazało się, że ma serce. W spektaklu 
uwagę przyciągały i postacie, i ich marzenia, i kon-
flikty… Subtelne przedstawienie zalecało się styli-
zowanym ruchem zmarionetyzowanych aktorów. 

Teatr „A co tam 2” ze Szkoły Podstawowej w Lu-
biewie pokazał spektakl „Zamknijcie oczy” według 
scenariusza i w reżyserii Beaty Ziółkowskiej. To 
wesołe, dynamiczne widowisko miało charakter 
teatralnej zabawy. Tytułowe zamknięcie oczu było 
warunkiem obejrzenia prawdziwej bajki, która 
urzeczywistniła się na scenie dzięki erupcji pomy-
słów – wyobraźni dzieci. Przeszedłszy przez tunel 
z czarnej i białej tkaniny naciągniętej na koła do 
hula-hop, młodzi ludzie znaleźli laptopy z czarny-
mi ekranami. Okazało się, że są w świecie na opak 
nauka okazuje się ogłupianiem, nauczycielka li-
zakami nagradza lenistwo. W piekielnych kotłach 
dzieci znalazły złość, bunt, gnuśność, kłamstwo, 
gniew. A kiedy otworzyły oczy, zobaczyły świat 
taki, jaki jest. W spektakl została wkomponowana 
lekcja o dobru i złu, podana w oryginalny sposób, 
z wdziękiem, uśmiechem, nie jako proste pouczenie, 
ale rezultat doświadczenia – scenicznej zabawy…  

Teatry dzieci starszych

„Dylemat złotej rybki” pokazał Teatr „Kameleon” 
z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej „Sokra-
tes” w Bydgoszczy według scenariusza i w reżyse-
rii Elżbiety Krenz. Konsultantką zespołu podczas 
realizacji spektaklu była Malwina Bielicka. Na scenie 
stała drewniana ławka, obok metalowe wiadro. Bo-

Młodzi aktorzy z województwa kujawsko-pomorskie-
go podczas Konfrontacji Teatrów Dziecięcych „Teatr bez 
granic” – zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Kultury w Bydgoszczy 24 maja  – pokazywali 
na scenie Soleckiego Centrum Kultury przedstawienia, 
które przygotowali w szkołach, pozaszkolnych placów-
kach oświatowych, ośrodkach kultury. 

Jeśli ktoś utyskiwałby na poziom widowisk, które two-
rzą dzieci, z pewnością zmieniłby osąd po majowym 
dniu spędzonym w prześlicznie wyremontowanym 
Soleckim Centrum Kultury. Trudno byłoby wskazać 
pośród prezentacji  przedstawienie chybione. Oczywi-
ście, były spektakle bardziej i mniej udane, w każdym 
jednak można wskazać istotne wartości artystyczne. 
Każde urzekało ekspresją i kreatywnością młodych 
aktorów, w większości spektakli kreatorów postaci 
i zdarzeń scenicznych, a nie wykonawców powierzo-
nych im zadań.  

Dzieci uczestniczące w Konfrontacjach pokazały spek-
takle w różnych konwencjach, różnych stylistykach. 
Zachwycały pomysłowością, polotem, teatralnym za-
pałem, wrażliwością i aktorskimi umiejętnościami. 

Teatry dzieci młodszych 

Teatr „Na niby” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 
4 w Bydgoszczy pokazał „Wodylanie” według sce-
nariusza powstałego na podstawie literatury dzie-
cięcej, przede wszystkim wierszy Jana Brzechwy, 
w reżyserii Wiolety Górskiej-Nowik. Kokieteryj-

ny tytuł spektaklu wskazywał tematykę wodną. 
Znaczną część dowcipnego widowiska wypełniła 
„Baśń o korsarzu Palemonie„, był popularny Sum, 
był wierszyk o Kłótni rzek… Wodę można było 
usłyszeć w szeleście płatów folii, dźwiękach tulei 
wypełnionej piaskiem czy plastikowym grosz-
kiem. Akompaniował dzieciom akordeonista! 
Młodzi aktorzy mówili teksty czysto, żywo, spon-
tanicznie, przedstawiając sytuacje, zdarzenia, hi-
storie. Opowiadali w ruchu, dialogując, deklamu-
jąc… Ślicznie tańczyli. Przywdziawszy czerwone 
kalosze, rozpiąwszy czerwone parasolki opowia-
dali o deszczu… Na koniec zapewnili, że wszystko, 
o czym opowiedzieli wydarzyło się  naprawdę. 
I z uśmiechem dodali: na niby.   

Teatr „Pół na  Pół” z Młodzieżowego Domu Kultu-
ry nr 5 w Bydgoszczy w spektaklu według wierszy 
Stanisława Jachowicza w opracowaniu i reżyserii 
Angeliki Landowskiej przekonał, że „Niegrzecz-
nym dzieciom bywa źle”. Niewątpliwie tym, które 
wystąpiły na scenie nie jest źle: ubrane w białe 
bluzeczki, czarne spódnice lub spodnie, sprawia-
ły wrażenie grzecznych uczniów dobrej szkoły, 
czasem może nieco niesfornych… Nakryty białym 
obrusem stół określał przestrzeń, w której młodzi 
aktorzy prezentowali wiersze, aranżując sytuacje 
nawiązujące do ich treści. Choć można było spo-
dziewać się dosadnych pouczeń, dzieci uniknęły 
natrętnej dydaktyki: dzięki umiejętności mówienia 
wierszy, a także dzięki trafnemu wyborowi utwo-
rów i pomysłowości w ich inscenizowaniu. 

„Teatr bez granic” w Solcu Kujawskim
Jerzy Rochowiak
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haterami byli uczniowie elitarnej szkoły, co uwidacz-
niały choćby mundurki dziewcząt: ładnie skrojone 
spódniczki w kratę, białe bluzeczki, białe podkola-
nówki. Uczniowie podporządkowali się apodyktycz-
nej córce dyrektora; to Mary, będąc przewodniczącą 
samorządu szkolnego, rządziła w szkole. Strofowała 
koleżanki, stawiała im wymagania. Jak się okazało, 
jej postawa odzwierciedlała relacje w domu: wiele 
od niej wymagali rodzice. Potrafiła podle ujawnić 
prawdę o koleżance: Bibi okłamuje innych, opowia-
dając o swojej rodzinie, ponieważ wstydzi się, że 
mieszka z rodziną zastępczą. A złotą rybkę, miesz-
kającą jakoby w wiadrze, wymyśliła chyba po to, by 
manipulować innymi. Relacje postaci, ich charaktery 
zostały pokazane jako niejednoznaczne. Kolejne sce-
ny i sekwencje coraz pełniej je zarysowywały. Bo-
haterowie byli przekonujący, zdarzenia wiarygodne, 
konflikty ciekawe. Zachwycała zespołowa gra mło-
dych aktorów, ich umiejętność kreowania rówieśni-
czek i ich świata. Ciekawa była w „Dylemacie złotej 
rybki” forma narracji: kolejne osoby podejmowały 
i rozwijały opowieść, a w finale uczennice zdystan-
sowały się do przedstawionej historii: Bibi chodzi do 
innej szkoły, a Mary zrezygnowała z funkcji prze-
wodniczącej samorządu. Sama dodała, że sprze-
ciwiła się oczekiwaniom rodziców, nie umiejąc im 
sprostać – nie jest przecież złotą rybką. „Dylemat 
złotej rybki” w formie ujmującej sceniczną urodą, 
w klarownie przedstawionym świecie,  pokazał 
świat młodych ludzi, ich problemy. Każda scena 
uwidaczniała świetne przygotowanie uczniów do 
teatralnej pracy!

„Lekcję” według scenariusza i w reżyserii Renaty 
Bloch pokazał Teatr „Szpila” z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Więcborku. Przestrzenią zda-
rzeń była oczywiście szkolna klasa: poprzewracane 
krzesła, tablica trochę przypominająca szafę, tro-
chę parawan. Weszli uczniowie w białych koszu-
lach, ciemnych spodniach lub spódnicach, siedli 
tyłem do widzów przed surową nauczycielką. Do-
łączyła do nich nowa uczennica; znała odpowiedź 

na pytanie zadane przez nauczycielkę. Oczywiście, 
została odrzucona przez koleżanki i kolegów, ale je-
den z chłopców zaprosił ją na imprezę. Na kolejną 
lekcję przyszła tylko ona, ale i inni się zjawiali, za-
znaczali obecność: jestem.  Lekcję można uznać za 
ciekawą obserwację, obrazek z życia młodzieży. 
Aktorzy grali dynamicznie, spontanicznie, wręcz 
żywiołowo. W spektaklu zostały wykorzystane 
efekty teatru iluminescencyjnego. 

Teatr „Witraż” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 
w Bydgoszczy zaprezentował „Wielkiego małego 
człowieka” według scenariusza Wiolety Górskiej- 

-Nowik i Nadii Nowik, w reżyserii Wiolety Górskiej-
-Nowik. Intrygowały pierwsze sceny – w konwencji 
teatru iluminiscencyjnego: tworzone dłońmi ptaszki, 
serce. Zapłakał noworodek. Na oświetlonej scenie 
leżało kilkanaścioro dzieci, wśród nich mama, tata… 
Wspólnie się bawili – i tykał zegar… Do jednej z za-
baw posłużył duży karton. A ja coś mam! Dzieci zaj-
rzały do kartonu i niczego nie znalazły. Karton jest 
pusty! – zawołały rozczarowane. Tam jest maleńki 
kotek, tak maleńki, że go nie widać. Wtedy zobaczyły 
kotka… Powtarzały słowa: nauka, wolność, równość, 
sprawiedliwość… Słychać było zegar: jedna z aktorek 
w chustce na głowie, przygarbiona podeszła do sto-
lika ustawionego z boku sceny. Położyła na nim al-
bum ze zdjęciami. Tymczasem z drugiej strony dwo-
je młodych ludzi przeżywało radość: będziemy mieli 
dziecko, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na 
świecie. Dziecko poszło do szkoły, uczyło się, bunto-
wało: jestem dorosła, mam osiemnaście lat, tyle razy 
prosiłam, nie wtrącaj się do mojego życia. Nastolatka 
wyjechała, wróciła na wiadomość o chorobie matki… 
Tymczasem staruszka przytulała album. Przebieg 
wydarzeń podsumowała alegoria: lalka, czyli mały 
człowiek, drzewo, kwiecie, burza, spadające jabłka…  

„Wielki mały człowiek” to przypowieść o ludzkim 
życiu, artykułowana różnymi środkami teatralny-
mi – sprawnie, żywo, przejmująco… W przedsta-
wieniu ujmujące było symultaniczne rozgrywanie 
scen. Wiele z nich zalecało się sceniczną urodą. 

Teatr Profilaktyczny „Nieupoważnionym wstęp 
wzbroniony” ze Szkoły Podstawowej nr 23 we 
Włocławku pokazał „Feniksa” według scenariu-
sza i w reżyserii Agaty Wiśniewskiej. Siedem 
osób – sześć w czarnych strojach, jedna w czar-
nych spodniach i czerwonej bluzce – w konwencji 
teatru poezji, przypominającej teatr rapsodyczny, 
podjęło problematykę wartości ważnych w życiu, 
zależności między akceptacją siebie przez innych 
a lękiem i odrzuceniem. Tytułowy Feniks po kolei 
odrzucał rówieśników, mówiąc: jesteś przeciwko 
nam, pytając: czemu tak na mnie patrzysz? Feniks 
został sam (sama?), pozostali na proscenium klę-
czeli ze zwieszonymi głowami. Z offu słychać było 

„Balladę”o przegranych Jarosława Jar Chojnackie-
go: „Już nic się nie zdarzy / Bo nikt nas nie lubi / 
Jesteśmy za starzy / Jesteśmy za grubi // A życie 
nam szkodzi / Więc po co się trudzić / Jesteśmy 
zbyt młodzi / Jesteśmy zbyt chudzi (…) Bez wiary 
i marzeń biegniemy donikąd / Zabili nas kpiarze 

szyderczą krytyką / Bo skąd mogli wiedzieć ci lu-
dzie bez cienia / Że zbrodnią największą jest zabić 
marzenia (…)”. Po piosence sytuacja się odwróciła. 
Feniks przyjmował odrzuconych, wyzbywszy się 
lęku i uprzedzeń, pojąwszy, że na innych spoglą-
dał według schematów czy stereotypów. Spektakl 
młodych włocławian był wypowiedzią o lęku, inno-
ści, tożsamości, marzeniach. Rytm mówienia, rytm 
scen, przejrzysta konstrukcja sekwencji, kompo-
zycja przedstawienia niwelowały wrażenie patosu, 
pozostawiły przekonanie, iż Feniks był autentyczną 
i szczerą wypowiedzią zespołu. 

Do konwencji angielskiego kryminału, nastroju po-
wieści grozy nawiązał Teatr „Bukowiacy” ze Szko-
ły Podstawowej w Bukowcu w „Pani M.” według 
scenariusza – na podstawie dramatu Grzegorza 
Śmiałka – i w reżyserii Jolanty Glamowskiej. Na-
strój stwarzała scenografia: stolik, krzesła, wieszak, 
zapalone świece, obraz na sztaludze. Na zewnątrz 
padał deszcz, ściemniało się. 
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Aktorzy zdawali się celebrować grę. Stosownie do 
wnętrz zachowywali się kamerdyner i pokojówki, 
eleganccy, usztywnieni. Włożywszy białe rękawicz-
ki sprzątali. Rozmawiali o chlebodawczyni – leciwej 
Pani M., właścicielce galerii sztuki. Stopniowo od-
słaniali tajemnice: nie żyje mąż Pani M., jej córka po 
śmierci ojca trafiła do zakładu dla obłąkanych. Po-
jawiła się na scenie w nocnej koszuli… Kamerdyner 
i pokojówki zatrzymali na noc elegancką panią Mo-
rawską, która odwiedziła Panią M. Skierowali ją do 
przygotowanego dla niej pokoju. Z offu słychać było 
głos Pani M.: po co komu starość? Kim była Pani M., 
pani Morawska, co się wydarzyło? Kamerdyner i po-
kojówki zdejmowali rękawiczki… „Pani M.” zacieka-
wiała zdyscyplinowaniem młodych aktorów, ich 
konsekwencją w kreowaniu postaci. Spektakl po-
ciągał konwencją, tajemniczością, a także podjętą 
problematyką: samotności, relacji w rodzinie… 

Koło Teatralne „Jedynka” ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Brześciu Kujawskim zainscenizowało w opra-
cowaniu i reżyserii Beaty Stawskiej-Kostrzak frag-
menty „Romea i Julii” Williama Szekspira. Zespół 
nawiązał do konwencji widowiska kostiumowego. 
Zatroszczył się o dekoracje, bogate stroje… Mam 
wrażenie, że młodzi aktorzy zbytnio zawierzyli kon-
wencji: aranżacja świata przedstawionego, zwłasz-
cza dbałość o kostiumy, o usytuowanie bohaterów 
i zdarzeń odległej przeszłości kontrastowały z za-
ledwie naszkicowanymi postaciami, chwilami zbyt 
śpiesznym mówieniem. Młodym aktorom zabra-
kło dystansu do postaci i zdarzeń, przez co ich nie 
uprawdopodobnili. Inaczej mówiąc: nie odnaleźli się 
w konwencji, nie zyskali możliwości kreowania wia-
rygodnych ról. Owszem, bardzo się starali jak naj-
lepiej interpretować tekst, jednak nie udało im się 
stworzyć przekonujących postaci, a więc i zacieka-
wić ich dramatem. Można było odnieść wrażenie, że 
naśladują teatr znany im z inscenizacji dawno temu 
zarejestrowanych na potrzeby telewizji… Oczekiwał-
bym od nich ustosunkowania się do formy scenicz-
nej, którą wielkim nakładem sił powołali do istnie-

nia, wykorzystania możliwości, jaką dawała zręcznie 
dokonana przez Beatę Stawską-Kostrzak adaptacja 
dramatu Williama Szekspira. Tymczasem powieli-
li wzorce, które tę możliwość im odebrały. A może 
problematyka „Romea i Julii” okazała się zanadto 
odległa od ich doświadczeń i wiedzy?

Soliści

W tym roku podczas Konfrontacji prezentowały się 
nie tylko zespoły, wystąpili też soliści w formule teatru 
jednego wiersza. Vanessa Fic ze Szkoły Podstawowej 
w Nowej Wsi Wielkiej prezentowała „Drzewo” według 

„Drzewa darów” Shala Silversteina. Młoda aktorka 
posłużyła się lalkami. Pod opieką artystyczną Anny 
Kwiatkowskiej nadała kameralnej etiudzie rytm, który 
spajał jej poszczególne części: opowiadając o drzewie, 
dziewczynka przedstawiała życie człowieka, od dzie-
ciństwa po późną starość. Mówiła ładnie, kreując po-
ciągający świat, przedstawiając na scenie to tylko, co 
było niezbędne, by ten świat się urzeczywistniał. Mar-
ta Paciorek z tej samej szkoły brawurowo przedstawiła 

„Ptasie radio” Juliana Tuwima. Również tę prezentację 
przygotowała z uczennicą Anna Kwiatkowska. Młoda 
aktorka interpretowała wiersz w zgodzie ze swoimi 
predyspozycjami, sprawiała wrażenie, że poprzez tekst 

– poprzez jego odczytanie, interpretację – wyraża sie-
bie, świetnie spuentowała utwór, owijając się w czarną 
pelerynę z naszytymi ptasimi piórkami. 

Gracjan Szulc i Eligiusz Łącki ze Szkoły Podstawo-
wej w Zamartem zainscenizowali ten sam dowcipny 
tekst Iwony Hajdasz, przekonując, że „W szkole jest 
nawet zabawnie”. Katarzyna Graczyk, poprowadziła 
obu uczniów tak, że każdy z nich tworzył inną postać, 
nieco inaczej interpretując opowieść. Jeden i drugi 
kreował sympatycznego łgarza, pierwszy nieco za-
kłopotanego tym, że okłamuje mamę, drugi sprycia-
rza-lekkoducha. Jeden i drugi pokazał ciekawy obra-
zek z życia młodego człowieka. Obaj grali w tej samej 
scenografii: przy stoliku, na którym stał laptop. 

Problemy „Zakochanej” pokazała Ewelina Trzcińska, 
również z Zamartego, również interpretując tekst 
Iwony Hajdasz, również pod artystyczną opieką Ka-
tarzyny Graczyk. Kreowana na scenie zakochana na-
stolatka zdawała się w afekcie zanadto rozedrgana… 

Problem braku akceptacji siebie podjęła w „Niewy-
starczającej” Martyna Łyczywek ze Szkoły Podsta-
wowej w Łowinku, mówiąc tekst Doroty Wiśniew-
skiej, w reżyserii autorki, tak jak i Zuzanna Serafin, 
która opowiedziała o „Dniu jak co dzień”. Młoda bo-
haterka monologu sprawiała wrażenie, że jest… zmę-
czona życiem… 

Izabela Wawrzyniak ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Brześciu Kujawskim mówiąc fragment „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewicza w opracowaniu 
i reżyserii Beaty Stawskiej-Kostrzak, zagrała Te-
limenę. Ciekawie interpretowała tekst, każdą ko-
lejną frazą coraz pełniej portretując tytułową bo-
haterkę. Starała się znajdować dystans do postaci, 
choć miałem wrażenie, że… nastolatka chce ją grać. 
A jednak dziewczynka przedstawiła postać cieka-
wie i trafnie. Telimenę Izabeli Wawrzyniak przy-
słonił entourage monologu. Wrażenie dysonansu 
pozostawiła bowiem scenografia: stolik nakry-
ty białym obrusem, karafka z winem, biały fotel 
z turkusowym obiciem. Osobliwy zdawał się strój, 
jaki włożyła młoda aktorka: biała koronkowa suk-
nia, białe rękawiczki. Owszem, można powiedzieć, 
że aranżacja przestrzeni i kostium nawiązywały 
do początków dziewiętnastego wieku, że… two-
rzyły nastrój, ale nie przekonała mnie ich styli-
styka. 

Dla wszystkich uczestników bydgosko-soleckich 
Konfrontacji udział w nich był ważnym wydarze-
niem, a praca nad przedstawieniami przygodą. 
Niezależnie od konwencji i wykorzystywanych 
środków teatralnych, jak dekoracje, kostiumy, re-
kwizyty, animowane przedmioty i lalki oraz efek-
tów świetlnych i akustycznych. Udział w Konfron-

tacjach okupiony był również wielką pracą.  
Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez 
granic” są konkursem. Spektakle oceniało jury 
w składzie: Barbara Rogalska, Marian Wiśniew-
ski, autor tego tekstu; sekretarzowała jury Barba-
ra Sobotka. Jury przyznało w kategorii uczniów 
klas I–VI szkoły podstawowej pierwszą nagrodę 
Teatrowi „A co tam” z Lubiewa za spektakl „Za-
mknijcie oczy”, dwie równorzędne drugie nagro-
dy Teatrowi „Na Niby” z Bydgoszczy za spektakl 

„Wodylanie” i Teatrowi „Pacynka” z Bydgoszczy za 
spektakl „Pozytywka”, a także wyróżnienia hono-
rowe Teatrowi „Pół na Pół” z Bydgoszczy za spek-
takl „Niegrzecznym dzieciom bywa źle”, Teatrowi 

„Za Kurtyną” z Grudziądza–Węgrowa za spektakl 
„Kłótnia zabawek” oraz Teatrowi „Fantazja” z No-
wej Wsi Wielkiej za spektakl „Wiersze” Brzechwy 
na scenie. W kategorii grup teatralnych młodzie-
ży z klas VII-VIII oraz gimnazjów jury przyznało 
dwie równorzędne nagrody: Teatrowi „Witraż” 
z Bydgoszczy za spektakl Wielki mały człowiek 
oraz Teatrowi „Bukowiacy” z Bukowca za spek-
takl „Pani M.”, a także wyróżnienia honorowe: Te-
atrowi Profilaktycznemu z Włocławka za spektakl 

„Feniks” i Teatrowi „Kameleon” z Bydgoszczy za 
spektakl „Dylemat złotej rybki”. Jury przyznało też 
liczne nagrody aktorskie. W kategorii monologu 
i teatru jednego wiersza jury nagrodziło Martę Pa-
ciorek za „Ptasie radio” i Vanessę Fic za „Drzewo” 

– obie z Nowej Wsi Wielkiej. Jurorzy podkreślili 
wysoki poziom artystyczny prezentacji podczas 
tegorocznych Konfrontacji Teatrów Dziecięcych 

„Teatr bez granic”. 

Uczestnicy Konfrontacji obejrzeli spektakl „Finti-
kluszki czyli folkowe okruszki” Wędrownego Te-
atru Lalek „Małe Mi” z Łodzi oraz przedstawienie 
Teatru „Mali Marzyciele” działającego w Soleckim 
Centrum Kultury.
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OGÓLNOPOLSKIE 
SPOTKANIA
LALKARZY

CHEŁM - 2019

26 kwietnia – 9 czerwca 
Chełmska Biblioteka Publiczna
WYSTAWY 
lalek, kostiumów oraz elementów scenografii 
Teatru H.Ch. Andersena w Lublinie
pt. „Magia teatru Andersena”
 
23 maja
sala widowiskowa Chełmskiego Domu Kultury
UROCZYSTE OTWARCIE SPOTKAŃ 
Rozstrzygnięcie konkursów  

„Lalka” i „Plakat Spotkań”

Chełmski Dom Kultury
„Gould – wariacje"  
Walny Teatr – Gdańsk 

– pokaz metodyczny

parking przed ChDK
Zespół fireshow „Antares" – Lubartów
– pokaz metodyczny teatru plenerowego 
 
24 maja
Chełmski Dom Kultury
PREZENTACJE 
SPEKTAKLI AMATORSKICH CZ. I 

•	„Niewidzialny	Elf	i	zaczarowany	medalion"	 
Teatr Lalkowy „Przytulanka"  
Miejski Dom Kultury – Stalowa Wola,  
woj. podkarpackie

•	„Królewna Gburka"  
Zespół Teatralny „Arlekin"  
Przedszkole Samorządowe nr 58  
Białystok, woj. podlaskie 

•	„Strachy i straszki"  
Teatr „Przecinek"  
Centrum Kultury 
Ostrów Lubelski, woj. lubelskie 

•	„Baśń o grającym imbryku"  
Zespół „Galimatias" Szkoła Podstawowa  
Żabno, woj. małopolskie 

•	„Cyrk"	 
Teatr Animacji Lalki i Prezdmiotu „eF"  
Miejski Dom Kultury 
Bielsko-Biała, woj. śląskie

•	„Teatry lalkowe na świecie"  
filmowy pokaz multimedialny

parking przed ChDK 
PREZENTACJE 
SPEKTAKLI AMATORSKICH CZ. II

„Uroboros" Uliczny Teatr Ognia „Antidotum" 
Nosów Kolonia, woj. lubelskie
 
25 maja
 
Chełmski Dom Kultury
PREZENTACJE 
SPEKTAKLI AMATORSKICH CZ. III 

•	„Anioł"		
Teatr „Nero" 
Gminny Ośrodek Kultury 
Trawniki, woj. lubelskie 

•	„Kaszalot"		
Teatr „Agrafka"	 
Stowarzyszenie Teatr „Agrafka"  
Chełmno, woj. kujawsko- pomorskie 

•	„Mały Książe"  
Teatr Dziecięcy „Kaprysek" 
Centrum Kultury i Promocji  
Piotrowice, woj. lubelskie 

•	„Matka cierpiąca"  
Teatr „Lepszy Profil"  
Miejski Ośrodek Kultury  
Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie 

•	 pokaz	metodyczny	teatru	plenerowego		
– Rynek Starego Miasta 

•	„Parada	śmiesznych	twarzy"	 
Teatr „Porywacze Ciał" – Poznań  
– pochód przez ulice Chełma  
z Rynku do Chadeku

 
26 maja
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 
51. SPOTKAŃ LALKARZY

•	 projekcja filmu o 51. OSL 
•	 odczytanie protokołu Rady Konsultantów, 

wręczenie upominków, dyplomów, podziękowań
•	 pokaz powarsztatowych etiud teatralnych
•	 Kolektyw LŁ „Spectrum" Lublin  

– pokaz metodyczny
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MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK (CD.)
Stefan Gełdon

potejnos – popularny w starożytności grecki lalkarz 
występujący ze swoimi lalkami w teatrze Dionizosa 
(ku zgorszeniu ówczesnych konserwatywnych oby-
wateli ateńskich).
praktykabel – przystawka do sceny, np. schody, 
ganki, część dekoracji.
prandi haktor – włoski marionetkarz, popularny  
u schyłku XIX wieku. Występował też poza granicami 
swojego kraju, między innymi, z wielkim powodze-
niem w 1893 roku w Londynie.
 

prapremiera – pierwsze wystawienie sztuki na sce-
nie od momentu jej napisania.
premiera – pierwsze zaprezentowanie utworu na 
scenie, w danej inscenizacji i w danym miejscu.
prolog – 1/ przedmowa, wstęp do całości, 2/ część 
wstępna utworu wprowadzająca w jego treść.
proscenium – część sceny znajdująca się przed pa-
rawanem lub kurtyną.
prospekt – płaska malowana dekoracja zamykająca 
głębię sceny (często jest to pejzaż lub element archi-
tektoniczny związane z treścią wystawianego utworu 
scenicznego).
próby generalne – ostatnie próby przed premierą 
(zwykle trzy).
przebieraniec – rodzaj całościowej maski ludowej 
w postaci turonia, kozy czy wilka. Maska-głowa osa-
dzona jest na kiju, a aktora-animatora osłania płachta 
lub kożuch. Przebieraniec towarzyszy zwykle kolęd-
nikom i szopkarzom.
pulcinella – najpopularniejsza komiczna postać 
rodem z neapolitańskiej komedii dell'arte.
puławskie spotkania lalkarzy – najpopu-
larniejszy w Polsce  ogólnopolski festiwal amator-
skich teatrów lalek organizowany w latach 1962–2017  
w Puławach, a od 2018 roku w Lublinie. Wydarzenie 
nazwano „spotkaniem” ze względu na szkoleniowo-

-roboczy charakter imprezy, łączonej zawsze z towa-
rzyskimi spotkaniami, dającymi możliwość wymiany 
poglądów i doświadczeń pomiędzy instruktorami. 
punch – popularny bohater angielskiego teatru lalek 
(podobnie określa się tę lalkę w USA).
punktówka / punktowiec – mały reflektor uży-
wany do dodatkowego oświetlenia lalki, elementu 
dekoracji.

MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK
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TEATR LALEK W ZWIERCIADLE PRASY

Edmund Zaborowski 
Objazdowy Teatr Lalek

(przedruk z kwartalnika „Teatr Lalek” nr 4/1951)

Objazdowy teatr lalek został, po zlikwidowaniu 
i odebraniu wszystkiego przez okupanta w roku 1939, 

„stworzony na nowo” 1 maja 1945 roku. 
Ekwipunek: 1 wóz mieszkalny, składana scenka, 18 
lalek i dekoracje. Tym wozem zrobiliśmy 33 tysiące 
kilometrów i już trzy lata później nie nadawał się on 
do użytku. Na szczęście otrzymaliśmy pomoc z Mi-
nisterstwa Kultury i Sztuki na zbudowanie nowego 
środka transportu i już wkrótce ruszyliśmy w dro-
gę. Urządziliśmy 1105 przedstawień w 1008 wsiach 
i 97 miastach dla ponad 200 tysięcy widzów, dzieci 
i dorosłych. Ponadto graliśmy bezpłatnie dla kolonii 
letnich, Caritasu i Państwowych Domów Dziecka – 
81 przedstawień, dla ponad 16 tysięcy dzieci.

Personel: 3 osoby. Kierownik, reżyser, scenograf, 
dekorator, inspicjent, światło, lalki, administracja, 
poruszacz, aktor i pomocnik techniczny = 1 osoba. 
Kasjerka, recytatorka, prowadząca lalki, aktorka, 
prowadząca sceny techniczne, szyjąca kostiumy, 
pomoc techniczna = 1 osoba. Bileterka, pomoc tech-
niczna, sprzątaczka sali, garderobiana = 1 osoba. 
Dzień lalkarza.

Godzina 7 rano, budzik dzwoni – czas wstawać. Sen 
nie schodzi z oczu po pracowitym dniu, a mamy 
jechać z Glink do Wieprzyc – powiat Gorzów, od-
ległość – 12 kilometrów. Gminna Rada Narodowa 
przyrzekła ciągnik do przewiezienia teatru Wałem 
Odrzańskim i to na godzinę 7. 30 rano. Więc czas 
wstawać. Punktualnie (bez śniadania) załadowano 
13 sztuk sceny, dekoracji, walizek itd. Wstawiono 
dyszel, barki ściągnięto, przystosowano z zaprzęgu 
konnego do ciągnika. Gotowe do odjazdu. Godzina 
8.00. Ciągnika nie ma. Godzina 9.00. Interwencja 
u Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej (dwa 
kilometry). Telefon – ciągnik będzie za godzinę. 10.30 

– znowu interwencja. Ciągnik nawalił – przyślą konie. 
Pojawia się sołtys – konie w polu, przyjadą jak tylko 
zjedzą obrok. 13.30 – idą konie! Zaprzęgają i naresz-
cie wjeżdżamy na Wał Odrzański. Droga wyboista, 
ale za ustnym zezwoleniem Przewodniczącego – 
omijamy najgorszą piaszczystą drogę, gdzie ugrzęź-
libyśmy z pewnością. Jednak po trzech kilometrach 
Wałem – okrzyk „Stać!”. Król i Pan, Władca Wału, 
w postaci dozorcy, nie pozwala jechać dalej. Kto ze-
zwolił? Przewodniczący. On nic nie ma do gadania 
na Wale!. Po godzinnym tłumaczeniu, prośbach 
i papierosach, zezwala na dalszą drogę. Po szóstym 

Edmund Zaborowski był w latach powojennych dyrektorem Teatru Ręcznych Marionetek w Lesznie.  
Przypominamy jego interesujące wspomnienia, aby zobrazować przerwaną przez lata okupacji, historię 
jednego z polskich teatrów objazdowych.

kilometrze – zjazd z Wału bardzo stromy, wszystkie 
hamulce w ruch. No, tym razem wóz się nie prze-
wrócił, mamy szczęście. Jeszcze pięćset metrów do 
sali… Stop. Co się znowu stało? Tylne koło ugrzęzło 
w torfowej drodze – łopata w błoto i odkopujemy. 
Jazda, wio! Po pięciu metrach, to samo. Nareszcie 
po sześciokrotnym odkopywaniu jesteśmy na miej-
scu. Godzina? 17.20, a przedstawienie zapowiedzia-
no na 20. Sala jeszcze po ostatniej zabawie, sprzed 
trzech tygodni, niezamieciona. Brak trzech szyb 
w oknach. Zabijamy okna przywiezionymi deskami, 
które wozimy specjalnie w tym celu, zamiatamy salę, 
przynosimy walizy i montujemy dekoracje. Jeszcze 
zelektryfikowanie sceny i wozu. No, kawa gotowa – 
pierwsza dzisiaj. Przygotowanie do przedstawienia 
kończy ustawienie sceny, ławek dla gości i kasy. Go-
dzina 19.30. Skok do wozu, umycie się i przebranie, to 
kwestia 10 minut. Przecież na dworze gromadzą się 
już dzieci. Kasa już czynna. Przed salą rojno i gwar-
no. Padają pytania: „Co to będzie właściwie? Ja nie 
widziałam jeszcze lalek. A może to ludzie przebrani, 
bo co lalki mogą pokazać?”. 

Włączamy adapter, to kwestia kilku minut i już z sali 
płyną dźwięki ludowych melodii. Starszym i mło-
dzieży podskakują nogi z ochoty do tańca. Jeszcze 
kilka płyt ze śpiewem radzieckim. Słychać pochwa-
ły: „- Ale, cholera, mają ładne głosy, lepsze od Kie-
pury!”. Wreszcie oczekiwane słowo: „wpuszczamy”. 
Każdy chce zdobyć jak najlepsze miejsce, jak najbli-
żej sceny. Kierownik szkoły zaprasza najpierw dzie-
ci, tłumacząc starszym inny układ miejsc w teatrze 
lalek. Wreszcie sala się zapełnia.

Cisza. Dzwonek jeden, drugi, trzeci. Kierownik wy-
głasza prelekcję. Inny dzwonek. Kurtyna.Wchodzi 
Franek, pierwsza lalka w stroju regionalnym, kłania 
się, rączki rozkłada. Śmiech na sali. „Ojejku, patrz, 
jak zgrabnie się ukłonił”. „Cicho, bo teraz gada”. „Wi-
tam Was wszystkich wokoło”. Pytania, odpowiedzi, 
rady, początkowo nieśmiałe, potem coraz głośniej, 
aż wszyscy odpowiadają. Teraz jest kraj baśni. 

Hania z gąską. „Czy ona prawdziwa?” Hania zasy-
pia i zjawia się lis. Krzyk z widowni nie budzi Hani. 

„A pudziesz, psiamać!” –  krzyczy starszy chłopak. 
Śmiech, zawstydzenie. Wszyscy przeżywają. Są 
w innym świecie. W scenie polowania, harmider 
nie do opisania. Szczekania, beczenia. Przechodnie, 
stróż nocny zjawiają się przed salą. Bileterka musi 
opowiadać, co tam się dzieje, co to za krzyki, dla-
czego wszyscy beczą. Przechodnie kiwają głowami. 
Takiego przedstawienia tu jeszcze nie było. Wreszcie 
koniec bajki. Nadprogram: tańce kukieł. Baletniczka, 
kozak. „Bis, bis, bis, jeszcze raz!” Miłe dla ucha lalka-
rza słowa. Jeszcze raz tańce, dodatkowe krople potu. 
Potem krakowiak i ostatni taniec groteska-polka. Bis, 
bis, bis. Dosyć, nie możemy złapać tchu. Mamy oko-
ło pięćdziesiątki! Krótka przerwa. Pokaz techniczny. 
Śmiech: „Ojejku, jak prawdziwy, patrz jak go za nos 
chwyta! Ojejku, całuje go!”.

Dosyć. Dobranoc. Muzyka. Za scenę garną się dzieci 
i dorośli. Chcą zobaczyć te cuda za sceną. Nie wolno. 
Pomału opróżnia się sala. Kierownik szkoły, nauczy-
ciele, proszą o pozwolenie zobaczenia sceny z bliska. 
Lalki! Jeszcze kilka minut objaśnień, pożegnanie, za-
proszenie do kolejnych odwiedzin tych „zapomnia-
nych dziur”.

Znowu praca. Rozmontowanie sceny, adapteru, 
świateł. Dwie godziny pracy w tempie 300 % ponad 
normę. Północ. Wracamy do wozu. Bilety, raport na-
pisać, kasę zliczyć, książka kasowa. Obiad-kolacja 
i nareszcie… spać! Jest pierwsza w nocy.
I kolejny dzień – w drodze. Codziennie w innej miej-
scowości, innej sali, przed inną publicznością. Cy-
gańskie życie. Ciężka to praca.

Rano dopytywania: „Kiedy znowu przyjedziecie? 
Tak rzadko coś dobrego dla nas. Przyjeżdżajcie czę-
ściej”. Tak mówią dzieci i dorośli przy pożegnaniu. 
W tych słowach brzmi życzliwość dla tych, którzy 
w monotonne i ciężkie wiejskie życie wnoszą trochę 
radości. I… ten świat baśni.
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Biesiady	z	teatrem	lalek	w	Nowem	(cd.)
Stefan Gełdon

Biesiada Lalkarska zorganizowana 25 paździer-
nika 2008 roku w Centrum Kultury „Zamek ” 
w Nowem, była dla jej uczestników szesnastą. 
Jak dotąd, każda z Biesiad była w pierwszej 
części imprezą artystyczną, a w drugiej – me-
todyczno-warsztatową. Zawsze charakteryzo-
wała się odrębnym profilem i poświęcona była 
konkretnemu problemowi. Instruktorzy otrzy-
mywali pomoc fachową z zakresu gry aktorskiej, 
scenografii, techniki lalkowej i reżyserii. Przy-
jaznym spotkaniom lalkarzy-amatorów zawsze 
towarzyszyły pokazy filmów i przeźroczy (po-
tem były to pokazy wideo), tematycznie związa-
nych z omawianym problemem teatralnym. Na-
tomiast aranżowane dyskusje stwarzały okazję 
do wymiany doświadczeń.

Tematem wiodącym XVI Biesiady był solista te-
atru lalek. W takim teatrze (jak pisze J.I. Sztau-
dynger) „… jeden człowiek bierze na swoje barki 
cały ciężar teatru, staje on przed kolekcją lalek 
i przed widownią sceniczną z jednakowym pra-
gnieniem, aby swoją siłę grania zwiększyć, aby 
się pomnożyć i poszerzyć, zwielokrotnić, zna-
leźć partnerów i wyręczycieli. W tym celu aktor-

-teatr nakłada maskę przynajmniej na obie ręce 
(może to być również sznurek lub nitka) albo 
na obie ręce i z maską na głowie mnoży swoją 
fizyczną osobowość przez dwa, lub przez trzy. 
Wtedy powstaje coś w rodzaju tezy, antytezy 

i syntezy, jakby jakiś kompletny teatr w minia-
turze, z małym kompletem sił aktorskich”. 

W części artystycznej, podczas XVI Biesiady, 
w sali rycerskiej nowskiego zamku podziwiali-
śmy: Teatr Lalek i Cieni „Imagilandia” z Zespo-
łu Szkół nr 8 w Toruniu, który zaprezentował 
„Odkrycie planety Gnomalia” wg Umbero Ecco 
w reżyserii Teresy Lassoty, Teatr Lalek „Bajlan-
dia” z tej samej szkoły z propozycją „Szewczyka 
Dratewki” wg Marii Kownackiej w reżyserii Vio-
letty Artki-Pasternak, Teatr Lalek „Cuda i dziwy” 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem w spek-
taklu „Bajka o rybaku i złotej rybce” wg Alek-
sandra Puszkina w reżyserii Julity Derzewskiej. 
Wystąpiła też solistka Teatru Lalek i Cieni „Ba-
śniowy Świat” z Nowego – Karolina Szczepińska 

– w miniaturze Benedykta Hertza „Banialuki”, 
w reżyserii Stefana Gełdona.

W części warsztatowej solowe spektakle poka-
zały uczennice z Nowego: raz jeszcze Karolina 
Szczepińska, Katarzyna Rychlewicz i Agata Ogan.
Wszystkie zespoły otrzymały podziękowania 
i pamiątkowe rzeźby – za wzbogacenie programu 
XVI Biesiady. Nauczyciele i instruktorzy – zbiór 
tekstów kilkudziesięciu małych form teatralnych.

XVII Biesiada Lalkarska była wyjątkowa i szcze-
gólnie uroczysta – związana z sześćdziesięcio-

leciem mojej pracy artystycznej i wychowaw-
czej. Otrzymałem bardzo wiele podziękowań  
od wszystkich tych, którzy wiedzą, że w teatrze 
lalek jest taka urokliwość, której nie sposób się 
oprzeć. Wiedzą też, że teatr lalek może wycho-
wywać i znakomicie wspierać procesy poznaw-
cze. Jubileusz sprawił, że do Nowego przyjechali 
znakomici i niecodzienni goście. Instruktorzy-

-lalkarze z całego województwa kujawsko-po-
morskiego i regionów sąsiednich. Pośród nich: 
lalkarze Zygmunt Gołuński i  Edmund Zieliń-
ski – członkowie mojego pierwszego szkolne-
go teatru lalek z 1949 roku! Przybyli i młodsi. 
Koleżanki i koledzy z różnych wcześniejszych 
składów „Baśniowego Świata”. Były instruktor-
ki z zaprzyjaźnionej toruńskiej „Ósemki” wraz 
z dyrektorem szkoły, Teatr „Graba” z bydgo-
skiego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. Wśród 
oficjeli znaleźli się m.in. przedstawiciele władz 
samorządowych z Burmistrzem Nowego, Stani-
sławem Butyńskim, na czele. Pojawił się Jerzy 

Rochowiak, autor wielu pozycji repertuarowych 
dla teatru lalek, recenzji i  tekstów o teatrze, 
a jednocześnie dyrektor Wojewódzkiego Ośrod-
ka Animacji Kultury w Toruniu. Byli też koledzy 
żeglarze, dzielący drugą moja pasję!

Nie wszyscy zaproszeni mogli uczestniczyć 
w tej nadzwyczajnej Biesiadzie bezpośrednio, 
nadesłali więc listy gratulacyjne, które były od-
czytane w czasie uroczystości.

Osoby, które przez lata popularyzowały sztu-
kę teatru lalek otrzymały pamiątkowe statuetki 
i dyplomy. Warto nadmienić, że od roku 2009, 
w miejsce Statuetek „Piotrusia”, Kapituła tej 
nagrody postanowiła przyznawać Statuetki Te-
atralne obrazujące „szersze spojrzenie” na sztu-
kę teatru lalek. Honorowe nagrody z okazji Ju-
bileuszu otrzymali: Sylwia Daszkowska, Wanda 
Gełdon, Urszula Kempińska-Czerwińska, Zyg-
munt Gołuński, Edmund Zieliński, Eligiusz Geł-
don i Stanislaw Butyński. W części artystycznej 
wystąpił „Baśniowy Świat” w swoim pierwszym 
składzie! Zaprezentowano trzy spektakle retro-
spektywne: „Złoto Króla Megamona” Jerzego 
Kaliby, „Czerwonego Kapturka” Jiriego Stredy 
i „Opowieść o przekupnych zwierzętach” Wan-
dy Markowskiej i Anny Mirskiej. Przypomnę ak-
torów pierwszego składu „Baśniowego Świata”: 
Ewelina Behnke, Aleksandra Biały, Beata Bur-
czykowska, Stefan Gełdon, Anna Dominikowska, 
Paulina Kitowska, Agnieszka Konieczna, Dorota 
Kortas, Sylwia Kwiatkowska, Justyna Mantey, 
Agata Rychlewicz, Damian Skrobański i Kata-
rzyna Szczygieł. Wszyscy wymienieni aktorzy 
otrzymali podziękowania za kilkunastoletnie 
uczestnictwo w spektaklach.
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Gdzie te teatry lalek?
Barbara Sobotka

Kto by pomyślał? Jeszcze niedawno amatorskich te-
atrów lalkowych było w naszym regionie tak wiele, że 
potrzeba było dwóch, a nawet trzech dni, aby mogły się 
zaprezentować! Powołano do życia osobny przegląd pn. 
„Pacynka”, który rozgościł się na dłużej w Sępoleńskim 
Domu Kultury. Oczywiście równolegle odbywały się  
konfrontacje teatrów żywego planu,  pod różnymi na-
zwami: „Teatron”, „Skrzat”, „Kurtynka” i wreszcie „Teatr 
bez granic”. Jeszcze odrębną historię miały spotkania 
teatrów obrzędu ludowego. Działo się! 

Jednak z upływem lat tych pierwszych zaczęło uby-
wać. Organizowanie odrębnego przeglądu czy festi-
walu okazało się niemożliwe i zapraszaliśmy grupy 
lalkowe razem z teatrami żywego planu (oceniane były 
one w osobnych kategoriach). Najdłużej działały na-
stępujące grupy: Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat” 
z Nowego, Teatr „Łapy” i „Łapki” z Kamienia Krajeń-
skiego, „Michałki” z Witkowa, „Skrzat” z Obkasu, „Cuda 
i dziwy” z Nowego, „Miszmasz” z Grudziądza, „Mgiełka” 
z Osia (także pod innymi nazwami), „Skrzaty” z Gosty-
cyna, „Fantazja” z Nowej Wsi Wielkiej, „Imagilandia” 
i „Bajlandia” z Torunia. Charakterystyczne, że wszyst-

kie te zespoły prowadzili od początku, bez przerwy ci 
sami instruktorzy. Dzisiaj zaledwie kilka z tych grup 
nadal istnieje. Jeszcze dwa lata temu na Spotkanie 
z teatrem lalek w Bydgoszczy (już nie festiwal czy 
przegląd) – przyjechały cztery grupy. Były to zespoły 
z Grudziądza, Osia, Kamienia Krajeńskiego i Witkowa. 
Pisaliśmy o tym obszernie w poprzednim numerze 

„Miłośnika”. Tymczasem w tym roku nie zgłosił się już 
ani jeden zespół. Co się stało? Zadałam to pytanie in-
struktorom i nauczycielom licząc, że będzie to przy-
słowiowy „kij włożony w mrowisko” i mając nadzieję 
na wyjaśnienie problemu.

Zapewne odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznacz-
na. Fakt, że żaden zespół nie zgłosił udziału w konfron-
tacjach nie oznacza przecież, że takich grup w ogóle nie 
ma. I rzeczywiście. Okazało się, że były teatry, które 
po prostu nie zdążyły w terminie, był on w tym roku 
bardzo wczesny. Zawiniły nowe zasady udziału, nowy 
regulamin, który wymagał nadesłania spektaklu na 
nośniku elektronicznym. Nowy termin, nowe zasady 

– to zrozumiałe, że mogło zazgrzytać i daje nadzieję, 
że za rok będzie lepiej. Zdarzały się wypadki losowe 

– choroba, a więc czasowe zawieszenie działalności. 
I tu ufność, że wszystko wróci do normy. Niektórzy in-
struktorzy po prostu przeszli na emeryturę i… niestety 
nie znaleźli się kontynuatorzy dzieła. To już większy 
problem, zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie 
trudno o wykfalifikowaną, doświadczoną kadrę. Rzad-
ko, młodzi ludzie, nawet niegdysiejsi członkowie danej 
grupy teatralnej, podejmujący naukę w tym kierunku, 
zdobywający odpowiednie kwalifikacje – wracają 
w rodzinne strony i podejmują wyzwanie. Zdarza się, 
że zmienia się kierownictwo placówki i profil działal-
ności. Zapala się zielone światło dla innej formy arty-
stycznej. Preferencje są różne. Były lalki teraz będzie 
grupa hip-hopowa. Szef ma zawsze rację. 

Czasem (najczęściej) brakuje po prostu pieniędzy 
i trzeba wybrać. Są szefowie, którzy oczekują nagród! 
Jeśli grupa wraca z przeglądu bez takowej – bywa 
źle.  Wszystko dla nagrody? Mobilizująca rola festi-
wali nie ulega wątpliwości, ale czy tylko nagroda się 
liczy? Chyba nie. Natomiast faktycznie, udział zespo-
łu w przeglądzie wiąże się z dużymi wydatkami. Do-
jazd, najczęściej wypożyczonym środkiem transportu, 
kosztuje. Im liczniejsza bywa grupa i bardziej rozbu-
dowana dekoracja – tym koszt większy. Minęły czasy, 
kiedy znajomy rodzic miał możliwość wynajęcia auto-
karu za darmo. Przygotowanie spektaklu to też spore 
wydatki: stroje, rekwizyty, dekoracje itp. Akredytacje, 
posiłki… Można by mnożyć. A tymczasem główna na-
groda to nieduża kwota lub zwykła statuetka. Oczy-
wiście nie można wszystkiego przekładać na pienią-
dze, ale jednak jest to argument bardzo przekonujący. 
Zmiany nie zawsze są dobre. Była taka szkoła, gdzie 
teatr lalek bawił i wychowywał przez wiele lat. Były 
to nie tylko próby kolejnych spektakli, premiery i po-
kazy dla innych dzieci. W niedużym środowisku było 
to często jedyne spotkanie z teatrem. Dzieci uczyły 
się także jak zachować się w teatrze. Zapoznawały się 
z wartościową literaturą. Była to nauka i wychowa-
nie poprzez teatr. Nie zawsze daje to dom i najbliższe 

środowisko. Ale nadeszły zmiany. Nowe przedmioty, 
łączenie dzieci z różnych klas. Rozdzielanie istnieją-
cych już grup. Teatr nie przetrwał w tych warunkach. 
Prawie dwudziestoletnia praca (oczywiście z różnymi 
dziećmi) legła w gruzach. Czy się uda jeszcze kiedyś 
wznowić działanie tego teatru?

Zdarza się, że sami uczestnicy znudzą się i oczeku-
ją czegoś nowego. W jednym z ośrodków w miejsce 
grupy lalkowej powołano do życia teatr, który sku-
pia nie tylko dzieci, ale i rodziców, a nawet dziadków! 
Pracują twórczo, ale jednocześnie wszyscy razem 
fantastycznie się bawią. To wyjątkowe w czasach, 
kiedy w większości domów członkowie rodziny wi-
dują się tylko sporadycznie. 

Niektórzy sądzą, że teatr lalek jest za trudny. Synchro-
nizacja głosu, ruchu i gestu to nie lada sztuka. Prostą 
laleczkę niby każdy zrobi, ale jednak… Zdarzają się pro-
blemy z repertuarem dla teatru lalek. Jest też aspekt 
psychologiczny. Niektóre dzieci, te bardziej nieśmiałe, 
czasem wolą schować się za parawanem. Inne, a tych 
coraz więcej, przeciwnie, chcą być widoczne na scenie. 
Taką możliwość daje spektakl grany w żywym planie. 

Na zakończenie pozwolę sobie przytoczyć opinię jed-
nej ze znanych instruktorek prowadzących od lat gru-
pę lalkową. Oto optymistyczny głos w dyskusji! „Czy 
maleje zainteresowanie teatrem lalek? Odpowiem za 
siebie, że nie. Może dlatego, że grupy dzieci jakie mam 
są świadome, że u mnie tylko teatr lalek? Nie namó-
wią mnie na nic innego! I konsekwentnie tak będzie 
póki pracuję. Nie odpowiem czy się znudziło, bo póki 
mnie się nie znudzi to dzieci zawsze będą. Co z tym 
wszystkim począć? Myślę, że po pierwsze – szkolić 
młodych ludzi. Ja sama ukończyłam  roczny kurs lal-
karza przy toruńskim Baju Pomorskim. To było coś!  
Nie mogło być inaczej by ten właśnie teatr nie został 
na zawsze w sercu...”.
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Mój teatr
Wioleta Górska-Nowik

Kiedy rozpoczęła się moja przygoda z teatrem? 
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 
Wychowałam się i uczyłam w gminnej wsi Lubi-
chowo, w pobliżu jednego z najstarszych miast na 
Pomorzu, Starogardu Gdańskiego. Nie było wów-
czas wielu zróżnicowanych możliwości kultural-
nych dla dzieci i młodzieży, toteż uczniowie mieli  
trudności z odnalezieniem w sobie swoich ukry-
tych pasji. Inaczej w czasach obecnych, gdzie pla-
cówki kulturalno-oświatowe zachęcają do uczest-
nictwa w przeróżnych kołach i klubach hasłami 

typu: „Odkryjemy Twój talent”, „Przyjdź! Odkryj! 
Zostań!”. I owszem, trudno się oprzeć takiemu za-
proszeniu. Moje dzieciństwo to był czas bez tele-
fonów komórkowych, smartfonów i gier kompu-
terowych. Młodzi ludzie sami wymyślali zabawy 
np. z patyków, kamieni i szyszek. Na skrawku zie-
mi rysowano „klasy”, „państwa-miasta”, czy tzw. 

„czekoladę”. Pamiętam zabawę w sklep. Liczenie 
kamiennych jajek i ważenie piaskowej mąki spra-
wiało mi wiele radości. I tak z tych dziecięcych 
fantazji narodziła się fascynacja teatrem.

Dzisiaj już nikt nie musi „wymyślać”, bo od tego 
jest odpowiedni sprzęt. Pomimo tego, najpopu-
larniejszym słowem wśród dziatwy szkolnej jest: 

„nuda”. Ośmielę się powiedzieć, że obecnie, prze-
ciętny zjadacz chleba za najlepszego przyjaciela 
uważa elektronikę. A gdzie w tym wszystkim jest 
drugi człowiek, wzajemne relacje, uczucia, roz-
mowy, niekoniecznie telefoniczne? Żeby zaistniał 
teatr potrzeba przynajmniej dwojga ludzi – aktora 
i widza. W sztuce teatralnej Ktoś występuje dla 
Kogoś, nie dla siebie.

Ale wróćmy do pytania o moją teatralną pasję. 
Jako uczennica szkoły podstawowej zagrałam jed-
ną z postaci w spektaklu lalkowym pt. „Szewczyk 
Dratewka”. Wtedy zetknęłam się po raz pierwszy 
z teatralną tremą i dreszczem emocji. Angażowa-
łam się również w konkursy recytatorskie poezji 
i prozy kociewskiej, gdzie prezentowałam gwarą  
utwory Bernarda Janowicza, znakomitego bajko-
pisarza tego regionu. 

Czy ktoś jeszcze pamięta emitowany w telewi-
zyjnej jedynce, w niedzielne popołudnie, „Teatr 
młodego widza”? Bardzo lubiłam ten program. 
Spektakle oglądałam z wielką radością i zapałem.  

Kiedy zaczęłam pracować zawodowo w bydgo-
skich Młodzieżowych Domach Kultury w pełni 
uświadomiłam sobie, że sztuka teatralna jest 
moim wielkim zamiłowaniem. I tak jest do dzi-
siaj. Moje pierwsze amatorsko wyreżyserowane 
przedstawienie o tytule „Kopciuszek” oglądały 
zaproszone do placówki dzieciaki szkolne. Zda-
rzało się, że graliśmy nawet trzy przedstawienia 
jednego przedpołudnia. Podobało się! Nie tylko 
widzom. Grającym młodym aktorom spektakle 
dostarczały także wiele radosnych emocji i nie-
zapomnianych wrażeń.

 
Prezentowane spektakle  realizowane były  
w większości według moich scenariuszy i adapta-
cji powstałych na podstawie literatury dziecięcej. 
Oto tytuły niektórych z nich: „Mała księżniczka”, 

„Wody lanie”, „Pozytywka”, „Opowieści z Nar-
nii”, „Serce dzwonu”, „Błękitna droga”, „W nogi!",  

„W kurniku”, „Alicja w krainie czarów”, „Calinecz-
ka”, „Podwórkoko”, „Legenda o smoku wawelskim”, 

„Szach-Mat”, „Mój sen”, „Kolej na kolej”, „Historia 
pewnego kredensu”, „Mrówki”, „Co słonko widzia-
ło”, „Coś Wam powiem”, „W zamku złotym”, „Nuda”, 
„Plan B”, „Oto Człowiek”, „Zamknięci”, „Zabawa  
w życie”, „Wielki mały człowiek” oraz „Narzeczeni”. 
Ten ostatni, powstały na motywach baśni Hansa 
Chrystiana Andersena, to spektakl dyplomowy 
wieńczący moją naukę w Policealnym Studium 
Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu, który 
miał swoją siedzibę w Teatrze Lalek „Zaczarowa-
ny Świat” w Toruniu. Obecnie pracuję nad kolej-
nym przedstawieniem dyplomowym, które będzie 
dopełnieniem w moich Studiach Podyplomowych 
z Reżyserii Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 
na Wydziale Lalkarskim w Akademii Sztuk Te-
atralnych we Wrocławiu.

Obecnie prowadzę dziecięco-młodzieżowy Teatr 
„Kołowrotek” w Kujawsko-Pomorskim Centrum 
Kultury w Bydgoszczy, który powstał w bieżącym 
roku szkolnym i skupia w swoim gronie dwie gru-
py oraz teatry w Młodzieżowym Domu Kultury nr 
4 w Bydgoszczy: „Na Niby” dla dzieci młodszych, 
a także „Witraż” dla młodzieży. 

Moja teatralna pasja trwa. Lubię sceniczne de-
ski, aksamitną kurtynę, zapach i tajemnicę… Za-
praszam wszystkich miłośników teatru na nasze 
przedstawienia. Premierowy spektakl Teatru „Ko-
łowrotek” odbędzie się tuż przed Świętami Boże-
go Narodzenia!
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