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Teatr Lalka 
• Teatr powstał w 1945r, założyła go Janina-

Kilian Stanisławska.  

• Na początku nazywał się Niebieskie 
Migdały. W 1946 został przeniesiony do 
Polski z Lwowa.  

• Pierwszym spektaklem na polskiej scenie 
był Kopciuszek.  

• Z czasem teatr zyskał sławę i podziw. 
Niezwykłe rekwizyty i świetna gra aktorska 
do dzisiaj przyciąga widzów z całej Polski 



Wybrane 
spektakle 
teatru Lalka 

• Wiedźmy 

• Zielony wędrowiec 

• Kopciuszek 

• Urodziny infantki 

• Tajemnicze dziecko 

• Jaś i Małgosia 

• Złotowłosa 

• Ostatni tatuś 

• Janosik, czyli naprawdę prawdziwa historia 

• Panna Kreseczka 

 



Teatr  Guliwer 

• Teatr Lalek Guliwer założyła grupa 
entuzjastów sztuki lalkowej pod wodzą 
absolwentki warszawskiej ASP Ireny 
Sowickiej w październiku 1945 roku. 

• Pierwszą siedzibą zespołu była sala 
Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 8. 

• Obecnie znajduje się na ulicy Różanej 16 w 
Warszawie.  

• Teatr swój repertuar kieruje głównie do 
dzieci. 



Wybrane 
spektakle teatru 
Guliwer 

• Koziołek Matołek 

• Kopciuszek 

• Czerwony Kapturek 

• Jaś i Małgosia 

• Krasnale 



Teatr Baj 

• Teatr Baj jest najstarszym 
teatrem lalek dla dzieci w Polsce. 

• Teatr został założony w 1928. 
Obecnie znajduje się przy ulicy 
Jagiellońskiej w Warszawie. 

• Do 1939 roku teatr nie miał własnej 
siedziby. Przedstawienia odbywały 
się w różnych miejscach, głównie w 
świetlicach Robotniczego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 



Wybrane 
spektakle 
teatru Baj 

- Śpij 

- Tymoteusz wśród ptaków 

- Pinokio  

- Przygoda kota Filemona 

- Plastusiowy Pamiętnik 

- W Kole 

- Nie wywołuj wilka 



Lalki 
W spektaklach teatrów lalkowych występują rożne rodzaje lalek: 

• Pacynka – rodzaj lalki nakładanej na dłoń jak rękawiczka i 
poruszanej palcami aktora-animatora. W przypadku lalek o 
większych rozmiarach animator umieszcza dłoń w głowie 
pacynki, kontrolując jej mimikę. 

• Marionetka – lalka poruszana (od góry) za pomocą nitek lub 
drucików zawieszonych na tzw. krzyżaku. Każda linka jest 
przymocowana do innej, oddzielnej części "ciała" marionetki, 
która jest poruszana przy ruchu krzyżaka.  

• Jawajka – lalka poruszana od dołu za pomocą drutów przez 
animatora ukrytego za parawanem 

• Kukiełka – lalka umieszczona na kiju, poruszana przez aktora 
ukrytego za parawanem.  

• Maska – zasłona na twarz (albo część twarzy) z otworami na 
oczy, nakładana podczas spektaklu przez aktorów. 

• Lalki teatru cieni - poruszane za pomocą kijów i widzialne jako 
cienie na oświetlonym ekranie 

• Bunraku – typ spektaklu i  lalek teatralnych pochodzących z 
Japonii poruszanych przez aktorów ubranych na czarno.  Dzięki 
temu, że lalki  są noszone przez ludzi mogą osiągać nawet 
bardzo wielkie rozmiary.  

Jawajka 

Lalki teatru cieni 

Bunraku 



Dziękuję za uwagę (: 


