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Cześć.! 

Jestem teatra\nym krosna\em. 

Mam na imi~ Me\pomenek. 

Nazwano mnie tak na cześć. 

Me\pomeny, mL12y dramatu 

i tragedii.I o pani, która c zuwa 

nad teatrem i jest jego 

dobrym duchem. 

Mieszkam w tym teatrze już od bardzo, bardzo dawna. Od chwili 
jego powstania. Było to w roku 1886. Przeprowadziłem się tutaj 
wraz z innymi krasnoludkami ze starego teatru przy ulicy Jezuickiej. 

Poproście rodziców, aby wybrali się z Wami na Stare Miasto 
i pokazali Wam, gdzie wcześniej urzędowaliśmy. Przekonacie się, 
że w porównaniu z tamtym teatrem, ten w którym mieszkamy obec
nie to prawdziwy pałac. Nic dziwnego, że przez wiele lat nazywano 
go Teatrem Wielkim . 

Mam do Was ogromną prośbę, pomalujcie proszę, moją cza
peczkę i ubranko, bo bardzo nie lubię być niewidoczny. Niestety, na 
co dzień muszę zakładać czapkę niewidkę. Nie wszyscy przecież 
wierzą w krasnoludki i jeżeli ktoś taki zobaczyłby nagle tak małego 
stworka jak ja, mógłby się porządnie przestraszyć i narobić krzyku. 

Dlatego najbardziej lubię wieczór i noc, kiedy poza panem 
Portierem, w teatrze nie ma już nikogo. Wszystkie krasnoludki 
wychodzą wtedy ze swoich mieszkanek i zaczyna się wspaniała 
zabawa. 

Biegniemy do pracowni krawieckiej , skąd zabieramy ścinki ma
teriałów , które zostały z szytych tam teatralnych kostiumów. Robi
my sobie z nich nowe ubranka, bo bardzo lubimy się przebierać. 
. Zag~ąd~my do tea~r:3'1.nych garderób, gdzie aktorzy malują się 
1 przebierają przed weisc1em na scenę. Czasami nabroimy tam tro
szeczkę . A to wysypiemy puder czy złamiemy kredki do malowania, 
bawiąc się nimi lub pozamieniamy aktorom szminki, tak, że nie 
mogą ich potem znaleźć. Wdrapujemy się też na wiszące tam 
kostiumy i bawimy się w chowanego. Zdarza się, że oberwiemy 
przy tym jakąś kokardkę czy guziczek i wtedy panie Garderobiane 
zwracają aktorom uwagę, że nie szanują swoich strojów. Ale prze
cież my nie robimy tego specjalnie. Chociaż czasami wstępuje 
w nas duch przekory i psocimy ile wlezie . To zaszyjemy komuś 
n~gawkę tak, że nie może włożyć spodni, albo pozapinamy wszyst
kie guziki w ubraniu i aktor nie może się szybko ubrać . 

~aj.bardziej jednak lubimy zabawy w magazynie rekwizytów, 
gdzie iest mnóstwo fascynujących przedmiotów. Są tam przeróżne 
butelki, kieliszki, lampy, okulary, zegary, szable , rycerskie zbroje 
i sto tysięcy różnych przedziwnych rzeczy , których aktorzy używają 
n~ scenie w czasie przedstawień. Jest tam też bardzo dużo jedze
ni~, .owoce, kanapki, pieczone kurczaki, wspaniałe torty - oczy
w1sc1e sztuczne, ale widzowie zawsze myślą, że są prawdziwe. 
To panie z pracowni plastycznej potrafią robić takie cuda. 

Nie myślcie sobie jednak, że nasze życie w teatrze upływa tylko 
na zabawie, psotach i figlach. To my sprawiamy, że na scenie wyra
:t~ją kwia~y, że pada deszcz, a w środku lata może nawet sypać 
snieg. Umiemy też wywoływać grzmoty i błyskawice, wyczarowy
wać nad sceną słońce lub księżyc. 

Jak to robimy? Nie, tych tajemnic nie możemy zdradzić nikomu 
za żadne skarby. Ale mogę Wam opowiedzieć, jak powstaje teatral
ne przedstawienie. Bo to co oglądacie na scenie nie spadło z nieba 
ani nie zrobiło się samo, ale jest wynikiem pracy wielu osób, nie 
tylko aktorów. 



O tym jakie przedstawienie będzie 
grane w teatrze decyduje pan Dy
rektor Artystyczny. 

Pewnego dnia, kiedy przeglądał w swoim gabine-
cie teksty teatralnych sztuk, podrzuciliśmy mu pięknie 1 
wydaną bajkę pani Grażyny Lutosławskiej „Leon i Kotka, czyli jak 
rozumieć mowę zegara". Chociaż była to książeczka dla dzieci, pan 
Dyrektor przeczytał ją z wielkim zainteresowaniem. 

- Może wystawilibyśmy bajkę? - pomyślał. 
A ponieważ umiemy czytać cudze myśli, zaczęliśmy krzyczeć 

jeden przez drugiego: Tak!!! Tak!!! Hurra!!! Hurra!!! 
Panu Dyrektorowi wydawało się, że to jego wewnętrzny głos 

potwierdza tę słuszną decyzję. 
- Tylko, kto napisze mi dobrą bajkę dla teatru?- zastanawiał się. 
- Pani Grażyna! Pani Grażyna! - krzyczeliśmy jak opętani. 
-Oczywiście, pani Grażyna! -powtórzył za nami pan Dyrektor. 

Pani Grażyna z wielką radością przyjęła propozycję pana Dyrek
tora. Na co dzień jest dziennikarką. Pracuje w« Radio Lublin», gdzie 
przygotowuje audycje dotyczące wydarzeń w kulturze, a w wolnych 
chwilach pisze bajki dla dzieci, które bardzo lubią też dorośli. 
Dotychczas ukazały się jej dwie książeczki: „Leon 
i Kotka, czyli jak rozumieć mowę zegara" i „ Wielkie 
zmiany w dużym lesie". Może w którejś księgarni 
znajdziecie jeszcze te bajeczki, bo na-
prawdę warto je przeczytać. 

Radiowe krasnoludki, z któ
rymi jesteśmy zaprzyjaźnieni, 
doniosły nam, że pani Gra
żyna zastanawia się o czym 
napisać bajkę dla teatru. 

- Jak to o czym? - Tylko 
o krasnoludkach! - stwierdzi
liśmy. 

Nasi radiowi bracia 
zabrali się więc do 
dzieła. Przy każdej 

okazji szeptali pani 
Grażynie do ucha, 
tylko jedno słowo: 
k-r-a-s-n-o-1-u-d-k-i. 

I udało się!!! 



Kiedy bajka była j uż gotowa, pan Dyrektor, który jest też Reży
serem, ogłos ił obsadę sztuki , to znaczy n apisał , który aktor zagra 
jaką rolę. 

Aktorzy bardzo czekają na tę chwil ę, bo każdy jest ciekawy, co 
będzie g rał . Wreszcie pan Dyrektor zaprosił wszystkich na pierwszą 
próbę czytaną, na któ rą przyszła też pani Grażyna. Aktorzy poznali 
wtedy bajkę, a i my usłysze liśmy ją po raz pierwszy i bardzo się nam 
spodobała. 

Na próbie tej pani Scenograf pokazała projekty dekoracji i niektó
rych kostiumów. A potem aktorzy z panem reżyserem zastanawiali 
się jak zag rać poszczególne krasnoludki i zwierzątka. 

W ciągu następnych dni pani Scenograf projektowała 
kolejne kostiumy. Robiła bardzo dużo szkiców i rysunków, 
bo nie wszystko jej się od razu podobało . Dlatego czasem, 
kiedy nie mogła sobie z czymś poradzić , pomagaliśmy jej, 
prowadząc za nią ołówek bo przecież tylko my wiemy, 
najlepiej jak wyglądają różne krasnoludki te z lasu, z mia
sta czy biblioteki. 



Kiedy aktorzy poznają już sztukę wraz z panem Reżyserem , 

spotykają się na sali prób lub na scenie na próbach sytuacyjnych. 
Bardzo lubimy te próby, bo są niezwykle ciekawe. Aktorzy 

wymyślają wtedy jak rozegrać poszczególne sceny, żeby były 
interesujące i zabawne. Mają bardzo dużo pomysłów , ale nie od 
razu wszystko im wychodzi. I wtedy my wkraczamy do akcji, a to 
popchniemy aktora, żeby zrobił śmieszny gest, a to przesuniemy 
mu nogę , żeby poszedł w drugą stronę lub po prostu szepniemy mu 
do ucha, co ma robić . 

Na pierwszych próbach sytuacyjnych aktorzy chodzą po scenie 
z egzemplarzami sztuki , bo przecież nikt nie nauczy się tekstu przez 
jedną noc. Ale potem tekst sam wchodzi im do głowy, a w razie 
potrzeby, kiedy zapomną jakiegoś słowa - podpowie im je pani 
Sufler, która siedzi w teatralnych kulisach. 



Bardzo lubimy próby muzyczne, na których aktorzy uczą się 
śpiewać. Siedzimy sobie cichutko na pianinie i słuchamy. Ale ile 
można usiedzieć w jednym miejscu, dlatego czasem skaczemy po 
klawiszach i wtedy pani Ula denerwuje się, że pianino jest chyba 
rozstrojone. 

Robimy też psikusy aktorom. Zakryjemy, na przykład, jedną lub 
dwie nutki, lub odwrócimy je do góry nogami, a oni zastanawiają się, 
dlaczego śpiewanie jakoś im nie wychodzi. 

Kiedy aktorzy „ustawiają" sytuacje, uczą się śpiewać i tańczyć 
pod okiem pana Choreografa. Panie z pracowni krawieckiej szyją 
kostiumy według projektów pani Scenograf. W pracowni fryzjerskiej 
przygotowywane są peruki , w stolarni budowane dekoracje, 
a w pracowni plastycznej robione są na przykład lampki krasno
udków z biblioteki. 



W magazynie rekwizytów wybierane są różne przedmioty pot
rzebne aktorom na scenie. Bardzo lubimy ten moment, kiedy z pa
nem Tomkiem możemy wejść do jego królestwa. Ponieważ jest to 
nasze ulubione miejsce zabaw w teatrze i spędzamy w nim dużo 
czasu, więc lepiej niż on znamy wszystkie znajdujące się tu rzeczy. 
Dlatego bardzo często, kiedy pan Tomek zastanawia się co wybrać, 
odwracamy jego głowę w tym kierunku, gdzie według nas stoją 
najładniejsze rekwizyty. 

Kiedy wszystko jest już prawie go
towe, rozpoczynają się próby gene , 
ralne. Aktorzy zakładają kostiumy i pe , 
ruki. Na scenie montowane są dekoracje, 
które Aktorzy widzą wtedy po raz pierwszy 
w całości. Pan Olaf z panami Elektrykami 
ustawia światła, którymi można wyczarować 
prawdziwe cuda i tak oświetlić dekoracje, żeby 
wszystko jeszcze lepiej wyglądało. 

Nad wszystkim czuwa wtedy pani Inspicjent, 
która przez głośnik woła Aktorów, że muszą już wejść 
na scenę. Wydaje dyspozycje panom Akustykom, jaką melodię 
mają puścić z taśmy, panom Elektrykom, że w tym momencie 
trzeba zapalić odpowiedni reflektor, a panom Montażystom, że na
leży zmienić już dekoracje na inne. 

Wreszcie przychodzi ten najważniejszy dla teatru dzień: 
PREMIERA. 

Na widowni zasiada publiczność i ocenia efekty pracy wszyst
kich, którzy przyczynili się do powstania przedstawienia. 

My też biegniemy wtedy na widownię i trzymamy mocno kciuki, 
żeby wszystko wypadło jak najlepiej. A potem długo bijemy brawo, 
bo tylko w ten sposób możemy podziękować Aktorom i zespołowi 
technicznemu za wspaniałe widowisko, które dla nas przygotowali. 



Pomah,<lcie rysunki projektów kostiumów 
pani Barbary Wołosiuk, takj ak 

zapamiętaliściej e 
ze spektak\u. 

a\e serc.a 
mamy dlłŻe ... 

„Miasto, to niej est najlepsze 
. . . " mleJSCe na POJęczyny . Czeka 

na mnie 5wiat. 
Zaprowadzę w nim 

swój ład. 

Z uwagi na wiek, 
na wszystko tna le l 



Lis to okropny 
bałaganiarz. 

f akie. nie.chll.(jstwo, 
to koniec świata! 



~ r , , 

f utaj narys4jcie 
tę scenę z baj ki, 

która podobała się Warn 
najbardziej. 

I 



Zmęczyłzając się 

myśleniem, 

nie był leniem. 
Czy zwróciliście L1wagę,że w trakcie przygotowań choć. na co dzień ~ 

~--"E------ - niektóre kostiL1my Liległy zmianie? 
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Licencja na wystawienie utworu została wydana 
przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 

N apiszcie, co podobalo się 

Wam w naszej bajce lub co 
Wam się w niej nie podo
ba!o. A może napiszecie jej 
ciąg dalszy, kiedy Lenka 
i Len wrócili już do swojego 
domku w lesie. Może od

wiedzi!y ich tam Krasnale 
Miastowe? 

Możecie też to wszystko 
narysować. Najciekawsze 
rysunki zostaną pokazane 

na prawdziwej wystawie 
w „Radio Lublin ", a Wasze 

recenzje będą publikowane 
na antenie RL i w prasie. 

Do udzia!u w naszym konkur
sie zapraszamy całe klasy! 

pisać 1mie
n1em 1 naz
wiskiem , 

podać\ 
swój wiek, 

miejsce za
mieszkania 
i wysłać na 
adres: 

Teatr 
im. Juliusza 
Osterwy, 

Narutowicza I 7, 
20-004 
Lublin 

z dopiskiem: 
KO N KURS. 
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Biuro Organizacji i Reklamy 
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kierownik techniczny 
brygadziści pracowni: 
krawieckiej damskiej 
krawieckiej męskiej 

stolarskiej 
plastycznej 

elektrycznej 
akustycznej 
fryzjerskiej 

brygadzista garderobianych 

perukarnia 
pracownia ślusarska 

rekwizytorzy 

brygadier sceny 
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W czasie przedstawienia obowiązuje zakaz fotografo rna, filmowania 
i nagrywania dźwięku 

Wtdz6w, którzy posiadaj o o e u dzen· elektroni ne, prosimy 
o wyłączenie ich na czas trwania spektaklu 

Teatr wyposażony jest w aparaturę dla widzów niedosłyszących . 

Cena 7 zł 


