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Antoni Mleczko. Założyciel i kierownik artystyczny Teatru Lalki i Aktora PARAWAN

10 Lat Teatru Lalki i Aktora PARAWAN 1997–2007

Dziesięć lat to zaledwie 120 miesięcy, 43 800 dni, 1 051 200 godzin... Liczby, a zwłaszcza ta ostatnia, w historii
małej lalkowej sceny teatralnej wydają się zawrotne, a nawet imponujące. Lecz w morzu historii to jedynie cząstka,
odrobinka kropli czasu.
A jednak dla wielu twórców, a zwłaszcza aktorów Teatru Lalki i Aktora PARAWAN to lata, miesiące, dni i godziny, które zapisały się w ich artystycznym życiu ciężką pracą, oddaniem swojego talentu lalkom – martwym, milczącym, dziwacznym niekiedy przedmiotom, stworzonym przez artystów scenografów i mechanizatorów. Dopiero po
ich dotknięciu, stawały się one żywymi postaciami, którym oddali swój głos, ruch i serce, czyniąc z nich bohaterów
bajkowych przedstawień. Przytulali te lalki, mówili do nich, rozmawiali z nimi, a nawet, co nie jest naprawdę czymś
niezwykłym w lalkarskim świecie, kładli się z nimi wieczorem do snu. Pokochali je z całego serca, a lalki te jakże często odwdzięczały się później aktorom swoim oddaniem, posłuszeństwem w ich animowaniu, niemym uśmiechem
i pełnym ciepła spojrzeniem. Zdarzało się nawet, że mówiły miedzy sobą, ale bywało to raczej nocną porą, w zaciszu
teatralnego zaplecza... i tak naprawdę, to trudno jest to udowodnić, chociaż magia teatru lalkowego nie takie rzeczy
czyniła lub była ich milczącym świadkiem, bo przecież...
Zaczarowany lalek świat
Świat bajek, legend, baśni,
W którym na co dzień Owce i Wilk
Żyją w wielkiej przyjaźni...
Słońce z papieru, drewniany Ptak,
Z pluszu uszyty Zając i Miś.
Tysiąc postaci ma w nim swój kąt,
Jarmarczny wóz cudów i mitów!...
Zaczarowany lalek świat
Z dziecięcych lat wyrwany kadr,
Powraca wciąż na jawie, w snach
Z uśmiechem na patyku...
Z nieukrywanym wzruszeniem wracam myślami do sobotniego, grudniowego poranka 1997 roku, kiedy to
Święty Mikołaj dał mi w prezencie niczym „pod poduszkę”, dawno wymarzony i oczekiwany przeze mnie TEATR.
6 grudnia 1997 roku o godz. 9.15.
Po kilkunastu dniach rozmów, ustaleń oraz poszukiwań chętnych do podjęcia ryzyka i trudu pracy w teatrze
lalek, w sali teatralnej Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie, przy ulicy Krasickiego 20 odbyło się spotkanie, któ-
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rego uczestnikami byli: Aleksandra Maj, Jacek Joniec, Tomasz Kłaptocz, Krzysztof Prystupa – pierwsi aktorzy Teatru
Lalki i Aktora PARAWAN, autor i reżyser Zbigniew Poprawski oraz ja – Antoni Mleczko. Pamiętam chwilę rozdania
egzemplarzy scenariusza bajki Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi?, pierwsze czytanie tekstu i naukę piosenek.
Wszyscy byliśmy podekscytowani, nieco stremowani i nie do końca pewni czy to pierwsze spotkanie zakończy się
postanowieniem, ŻE TAK! TO JEST TO! Że chcemy stworzyć nową, drugą w Krakowie lalkową scenę. Ale po dwóch
godzinach próby nikt z nas nie miał już żadnych wątpliwości. Staliśmy się pierwszą grupą „parawaniarzy”. Tamtego grudniowego poranka 1997 roku zapisaliśmy pierwszą stronę kroniki NASZEGO TEATRU, której dziesiąty tom,
dziesiąty rocznik właśnie zamykamy.

Kino „Wrzos” – pierwsza siedziba Teatru

10 Lat Teatru Lalki i Aktora PARAWAN 1997–2007

Zespół Aktorski, jak to często w teatrach bywa, zmieniał się wielokrotnie. Z różnych powodów jedni odchodzili, drudzy przychodzili. Wielu z tych młodych adeptów czy aktorów rozpoczynających współpracę z naszą sceną
z lalkami spotykało się po raz pierwszy.
Niektórzy, czego zresztą nie ukrywali, podchodzili do lalek z rezerwą, przymrużeniem oka, a nawet pewnym
lekceważeniem, bo przecież marzył się im Teatr Wielki, a wylądowali w lalkach! Chcę jednak, po latach, z wielką
satysfakcją stwierdzić, iż większość moich młodych koleżanek i kolegów aktorów, którzy pracowali lub nadal pracują w PARAWANIE (a było ich w sumie aż dwudziestu pięciu) osiągnęło zadziwiająco wysoki kunszt pracy z różnymi formami lalek poświęcając im, a przy tym i naszemu teatrowi wiele serca, talentu, czasu i szczerego oddania.
Wszystkim im za to z całego serca dziękuję. Wszystkim bez wyjątku.

Czas Jubileuszu zmusza do wspomnień, podsumowań, ocen
Ze wspomnień zachowałem te najpiękniejsze, które dotyczą przede wszystkim przygotowań kolejnych z siedemnastu wystawionych przez nasz teatr premier. Także liczne podróże PARAWANU po kraju, ale i zagranicy.
Wspominam widzów z małych miast i wiosek Małopolski m.in. Dąbrowy Tarnowskiej, Gdowa, Brzeska, Bukowna, Żabna, Nowego Sącza, Przeworska, Wadowic Górnych, Wolbromia, Tarnowa, gościnnego Bełchatowa, a także
z Chicago, Paryża, Damarrie les Lys. Wspominam trudne, ale jakże owocne nocne próby, gorące dyskusje, wspólne
tworzenie naszych bajkowych, lalkowych przedstawień.
Chcąc podsumować dziesięcioletnią działalność Teatru Lalki i Aktora PARAWAN nie mogę pominąć pracy
i zaangażowania w tworzenie jego historii najwierniejszych, współpracujących z nim twórców: autora, scenografa i reżysera Janusza Pokrywki; reżysera Bogusława Fronia; reżysera Tadeusza Czwakiela – twórcy „dłonizmu”;
reżysera Filipa Budweila; autora i scenografa Piotra Augustynka – twórcy logo naszej sceny; mechanizatorów –
„złotych rączek”: Beaty i Jerzego Szczepańskich, Zygmunta Krynickiego i Katarzyny Koczubiej; realizatora światła
i dźwięku Bartłomieja Papugi, a także mistrza kierownicy Piotra Latały. Wśród aktorów, którzy tworzyli zespół teatru PARAWAN po dziś dzień najjaśniej świecą talenty Aleksandry Maj, Anny Potoniec – Majerek, Alesandry Jakubiak, Katarzyny Ignatiuk, Mai Wojciechowskiej, Agnieszki Zbrojewskiej-Mareckiej, Dawida Mareckiego, Mateusza
Przyłęckiego, Łukasza Wojtusika.
Pierwsze dziesięciolecie PARAWAN zamyka prawie ośmiuset zagranymi spektaklami, które oglądnęło ponad
osiemdziesiąt tysięcy widzów. W gronie życzliwych i pomocnych naszemu teatrowi osób, których – co przyznaję
z pewnym smutkiem i rozczarowaniem nie było wielu – nie sposób nie odnotować pani Marty Peruckiej – Tytko, dyrektora Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie, która jako pierwsza otrzymała Tytuł Honorowego Członka Teatru
PARAWAN. Wiele duchowego wsparcia dodawała nam przez te minione lata pani Bożena Chmylak z Departamen-
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tu Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Finansowo dowartościowywał PARAWAN dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego, a obecnie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu miasta Krakowa pan Stanisław Dziedzic. Francuski szlak przetarli dla PARAWANU państwo Ewelina i Witold Chrostowscy z Moret sur Loing. Do Polonii w Chicago zaprosił nas pan Krzysztof Sarnecki – dyrektor Interclub
Education Center. Wszystkim serdecznie dziękuję.
Nie odważyłbym się, ani też nawet nie próbuję ocenić całej, dziesięcioletniej działalności Teatru Lalki i Aktora
PARAWAN, jego wszystkich porażek i sukcesów. Najbardziej surową, ale sprawiedliwą ocenę wystawiają nam nasi
widzowie, których jest coraz więcej, co pozwala nam mieć nadzieję, że nasza praca nie idzie na marne.
Największy, niespodziewany prezent na dziesięciolecie naszej lalkowej sceny sprawiła nam dyrekcja Centrum
Kultury „Dworek Białoprądnicki”, w osobach panów: Andrzeja Radnieckiego i Jana Gajocha, którzy oddali w nam
piękną, kameralną, nowocześnie urządzoną scenę teatralną w nowo odrestaurowanym Zajeździe Kościuszkowskim
przy ul. Białoprądnickiej 3. Ta sala to nasza duma i nowa przystań dla miłośników lalkowego teatru, która oby przez
następne dziesięciolecia służyła mieszkańcom Grodu Kraka i Małopolski.
Teatr to takie miejsce na świecie
Gdzie niebo z Ziemią spotkać się mogą.
Ogień harcuje w parze z Wodą,
Księżyc ze Słońcem w karty gra.
Teatr to takie miejsce na świecie
Dokąd pójść możesz bez drogowskazu.
Chodzą dorośli tam i dzieci.
Nie byłeś nigdy?
Ruszaj od razu!...
Wszystkim, którzy w czasie minionych dziesięciu lat tworzyli historię Teatru Lalki i Aktora PARAWAN, a więc
twórcom, aktorom, współpracownikom, przyjaciołom, tym którzy wspierali mnie dobrym słowem, radą i bezinteresowną pomocą dziękuję z całego serca.
Antoni Mleczko
Kraków, 6 grudnia 2007 roku
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6 grudnia 1997 (sobota) – data powstania Teatru
Dom Kultury „Podgórze” godz. 9.15 – pierwsza próba zespołu aktorskiego teatru PARAWAN. Czytanie scenariusza, rozdanie ról i nauka piosenek do spektaklu Co się
przyśniło Czerwonemu Kapturkowi?.
15 grudnia 1997 (poniedziałek)
Prezentacja trzech graficznych projektów logo Teatru PARAWAN autorstwa Piotra
Augustynka. Po wspólnych decyzjach, poprzez połączenie wszystkich projektów zaakceptowaliśmy właśnie to.
5 stycznia 1998 (poniedziałek)
Kino „Wrzos” ul. Zamoyskiego 50. Pierwsza próba spektaklu Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi? z pełną scenografia, lalkami wykonanymi przez Martę Kordas i Jerzego Szczepańskiego. Od tego dnia decyzją dyr. Marty Peruckiej-Tytko kino „Wrzos”
stało się pierwszą siedzibą Teatru PARAWAN. Teatr miał już własny, chociaż ciasny kąt.

Co się przyśniło czerwonemu Kapturkowi? – od lewej: Aleksandra Maj, Jacek Joniec, Tomasz Kłaptocz

Kartki z kalendarza

13

11 stycznia 1998 (niedziela) godz. 12.00
Premiera bajki Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi? Niedziela godz. 12.00 – ustalona została jako stały termin
grania cotygodniowych spektakli (i tak jest do dziś) w siedzibie teatru tj. w sali kina „Wrzos” przy ul. Zamoyskiego.
14 stycznia 1998 (środa)
Na złożony przez Teatr PARAWAN wniosek – dyrektor Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie Stanisław Dziedzic przyznaje dotację finansową w wysokości 5.000 złotych na realizację przedstawienia Janusza Pokrywki pt. Zaczarowany lalek świat. Wielkie dzięki.
22 stycznia 1998 (czwartek)
Rozpoczęcie prób do autorskiego spektaklu Janusza Pokrywki pt. Zaczarowany lalek świat w jego reżyserii. Obsada: Aleksandra Maj i Krzysztof Prystupa.
13 lutego 1998 (wtorek)
Pierwszy wyjazd teatru PARAWAN w teren. W rodzinnej miejscowości Tomka Kłaptocza w Mazańcowicach
k. Bielska Białej, oraz w DK w Jasienicy gramy bajkę Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi?
Zaczarowany lalek świat – Pan Maluśkiewicz – marionetka, Aleksandra Maj i Krzysztof Prystupa w rolach kokoszek

14

Teatr Lalki i Aktora PARAWAN

1 marca 1998 (niedziela)
Premiera spektaklu J. Pokrywki pt. Zaczarowany lalek świat.
17 marca 1998 (wtorek)
Odkupienie od Teatru Lalki „Kacperek” w Rzeszowie scenografii, lalek, rekwizytów i kostiumów do spektaklu
Calineczka.
17 czerwca 1998 (niedziela)
Zakończenie pierwszego sezonu. Odchodzi cały zespół aktorski PARAWANU. Aleksandra Maj została zaangażowana do Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, Tomasz Kłaptocz do Teatru im. J. Dormana w Będzinie. Jacek
Joniec zostaje studentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Krzysztof
Prystupa zostaje przyjęty na Wydział Lalkarski w Białymstoku.
1–15 lipca 1998
Trudny okres kompletowania nowego zespołu aktorskiego zakończony sukcesem. Nowi aktorzy to: Anna Potoniec studentka Teatrologii
UJ, absolwentka Studium Aktorsko-Telewizyjnego SPOT, oraz Anna
Wodyńska, Dawid Marecki i Łukasz Wojtusik – wszyscy są słuchaczami II roku SPOT-u. Do zespołu chciał dołączyć także weteran
sceny lalkowej Andrzej Stalony-Dobrzański, wieloletni aktor Teatru
„Groteska” lecz niespodziewana choroba przekreśliła te plany.
16 lipca 1998 (poniedziałek)
Pierwsza, przedwakacyjna próba baśni H.Ch. Andersena Calineczka
w reżyserii Janusza Pokrywki. W obsadzie znaleźli się: Anna Potoniec, Dawid Marecki i Łukasz Wojtusik
24 sierpnia 1998 (poniedziałek)
Rozpoczęcie prób wznowieniowych do spektakli: Co się przyśniło
Czerwonemu Kapturkowi? – obsada: Anna Wodyńska, Dawid Marecki, Łukasz Wojtusik. Zaczarowany lalek świat – obsada: Anna Potoniec,
Dawid Marecki.

Calineczka – Anna Potoniec z różnymi „wcieleniami” Calineczki
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Sezon teatralny 1998/1999
6 września 1998 (niedziela)
Rozpoczęcie sezonu teatralnego 1998/1999 spektaklem J. Pokrywki pt. Zaczarowany lalek świat.
20 września 1998 (niedziela)
Premiera baśni H.Ch. Andersena Calineczka w reżyserii Janusza Pokrywki w ramach Podgórskiej Jesieni Kulturalnej 98.
2 października 1998 (piątek)
Gościnne spektakle PARAWANU z baśnią Calineczka w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego.
7 października 1998 (środa)
Przyznanie Wieczystej Karty Wstępu do Teatru PARAWAN Aleksandrze Maj – pierwszej parawanowej aktorce.
Karta ta stanowi zarazem dokument nakazujący obowiązkowe stawianie się na wszystkie premiery Teatru PARAWAN tak długo, jak długo istnieć będzie nasza Scena.
18 października 1998 (niedziela)
Pierwszy udział Teatru PARAWAN ze spektaklem Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi? w Bajkowej Niedzieli
organizowanej przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie.
4 listopada 1998 (czwartek)
Spotkanie z Weroniką Śliwiak – córką nieżyjącego aktora, poety i dziennikarza Tadeusza Śliwiaka, autora pięknych i mądrych wierszy dla dzieci – podczas którego uzyskaliśmy zgodę na napisanie scenariusza, muzyki oraz
realizację śpiewogry pt. Śliwiakobranie. Na jej wystawienie czekaliśmy aż do jubileuszu 10-lecia Teatru PARAWAN.
24–25 listopada 1998 (środa–czwartek)
Bełchatów – rodzinne miasto Agnieszki Zbrojewskie-Mareckiej, żony Dawida. Gramy gościnnie cztery spektakle
Calineczki w Szkołach Podstawowych oraz w Miejskim Domu Kultury.
20 grudnia 1998 (niedziela)
Siedziba. Ostatni spektakl w 1998 roku. Gramy Calineczkę. Po przedstawieniu pierwszy parawanowy opłatek,
życzenia i głośno wypowiadane marzenia na Nowy 1999 Rok!
3 stycznia 1999 (niedziela)
W naszej siedzibie, w sali kina „Wrzos” o godz. 12.00 spektaklem Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi? rozpoczynamy Nowy Rok 1999. O godz. 15.00 w Domu Kultury w Sułkowicach gramy Zaczarowany lalek świat. Jak na
początek roku to „mocne uderzenie”.
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8 stycznia 1999 (piątek)
Pierwszy zakup dla teatru PARAWAN. Dwie szafy na kostiumy i rekwizyty dostajemy w prezencie od p. Marty
Peruckiej-Tytko dyrektora DK „Podgórze”.
20 stycznia 1999 (środa)
Po raz pierwszy gramy Zaczarowany lalek świat dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku, do której zaprosiła nas dyrektor p. Zofia Pabian. W tej szkole będziemy często gościć.
14 lutego 1999 (niedziela)
Po raz pierwszy nie gramy niedzielnego spektaklu. Siła wyższa. Agnieszka i Dawid Mareccy chrzczą swojego
syna Szymona, wiernego kibica Teatru PARAWAN.
20 lutego 1999 (sobota)
Zakończenie pisania oryginalnego scenariusza, oraz muzyki do piosenek do spektaklu pt. O tym jak szewczyk
Skuba smoka pokonał.
1 marca 1999 (poniedziałek)
Ukończone zostały prace nad materiałem nazwanym roboczo: Centrum Młodej Sztuki „Wrzosowisko”, zawierającym propozycje organizacyjno-artystycznych zmian w działającym dotychczas Podgórskim Ośrodku Sztuki
Filmowej, pod kątem potrzeb Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN. Przygotowana propozycja nie
spotkała się z zainteresowaniem Dyrekcji DK „Podgórze”. Jest nadal aktualna.
O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał – lalki : Marszałek Dworu, Szewczyk Skuba, Smok Bestyja, Królewna, Kominiarczyk Bolko
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15 marca 1999 (poniedziałek)
Beata i Jerzy Szczepańscy rozpoczynają prace nad lalkami i scenografią do spektaklu O tym jak szewczyk Skuba
smoka pokonał – według projektów Piotra Augustynka.
18 marca 1999 (czwartek)
Wyjazd do Bełchatowa. Gramy trzy spektakle Zaczarowanego świata lalek. Po kilku dniach otrzymujemy prezent
od uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie w postaci kilkudziesięciu pięknych rysunków, a także zdjęć
z przedstawień. Wielkie dzięki!
27 marca 1999 (sobota)
Międzynarodowy Dzień Teatru. Wysyłamy okazjonalne listy z pozdrowieniami i życzeniami do wszystkich Teatrów Lalkowych w Polsce. O nas też niektórzy pamiętali. Miło. Po raz pierwszy czujemy się członkiem wielkiej
Lalkarskiej Rodziny. W „Gazecie Krakowskiej” duży artykuł autorstwa red. Wiesława Kolarza o PARAWANIE.
2 czerwca 1999 (środa)
Spektaklem pt. Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi? w Osiedlowym Klubie Kultury w Soboniowicach kończymy sezon teatralny 1998/99.
Od początku Działalności Podgórski Teatr Lalki i Aktora PARAWAN dał 126 spektakli, zarówno w siedzibie i jak
i poza nią. Wieczorne spotkanie podsumowujące miniony sezon jest okazją do szczerych rozmów o tym co było
i co będzie. Nie przybyła na nie Anna Wodyńska, dając tym samym znak, że rezygnuje z pracy w PARAWANIE.
Jej miejsce zajmuje Agnieszka Zbrojewska-Marecka, żona Dawida. Łukasz Wojtusik zdecydował się przystąpić
do egzaminów na PWST. Powodzenia!
Nareszcie wakacje!
5 lipca 1999 (poniedziałek)
Pierwsza próba spektaklu pt. O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał. Obecni: Zbigniew Poprawski – reżyser, Piotr
Augustynek – scenograf, Antoni Mleczko – scenarzysta i kompozytor, aktorzy: Anna Potoniec, Agnieszka Zbrojewska-Marecka, Łukasz Wojtusik, Dawid Marecki. Nowa twarz w zespole: Aleksandra Jakubiak, absolwentka
SPOT-u.
10 lipca 1999 (sobota)
Rozpoczęcie prac porządkowo-remontowych na zapleczu kina „Wrzos”, dzięki którym PARAWAN otrzymuje
trzy pomieszczenia na scenografię oraz pokój prób.
13 lipca 1999 (wtorek)
Studio Nagrań w Dworku Białopradnixckim. Nagranie muzyki do spektaklu O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał. Realizator dźwięku: Piotr Hałasa
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26 sierpnia 1999 (czwartek)
Zakup tak bardzo potrzebnego nowego sprzętu dla teatru. Fundator: Dyrekcja Domu Kultury „Podgórze”. Zakupiono: 4 reflektory, 4 statywy, odtwarzacz CD, 4 kable, zestaw
kolorowych blend do reflektorów.

Sezon teatralny 1999/2000

O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał – Łukasz Wojtusik
jako Wierzbowy Dziadek, scena na dworze Króla Kraka

30 sierpnia 1999 (poniedziałek)
Rozpoczęcie prób nad spektaklem O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał. Skład Zespołu Aktorskiego: Aleksandra Jakubiak,
Anna Potoniec, Agnieszka Zbrojewska – Marecka, Dawid Marecki, Łukasz Wojtusik
5 września 1999 (niedziela)
Spektaklem pt. Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi? rozpoczęliśmy trzeci sezon. W roli Czerwonego Kapturka debiutuje
w PARAWANIE Agnieszka Zbrojewska-Marecka.
7 września 1999 (wtorek)
Odbiór oryginalnych, firmowych koszulek, które od dziś będą
zarówno elementem stroju aktorskiego jak i nagrodą za zasługi
dla naszej sceny. Czarne trykotowe koszulki z dużym logo Teatru PARAWAN prezentują się wspaniale.
9 września 1999 (czwartek)
Niespodziewany telefon z Chicago od Krzysztofa Sarneckiego
z Interclub Education Center z wstępną propozycją zaproszenia
Teatru PARAWAN na występy do Stanów Zjednoczonych.
16 września 1999 (czwartek)
Po dzisiejszej próbie Szewczyka Skuby, z powodu ciągłej niedyspozycji reżysera Zbigniewa Poprawskiego cały zespół aktorski
postanawia sam dokończyć reżyserię przygotowywanego spektaklu. Do premiery pozostało dziewięć dni. Damy radę! Atmosfera pracy bardzo twórcza i przyjacielska.
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26 września 1999 (niedziela)
Prapremiera bajki O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał według tekstu Wincentego Kadłubka. Podczas premierowej uroczystości po raz pierwszy nadano pierwszy tytuł Honorowego Członka Podgórskiego Teatru Lalki
i Aktora PARAWAN. Otrzymała je z woli całego Zespołu pani dyrektor Marta Perucka-Tytko. Oprócz aktu
nadania otrzymała także pamiątkowy wieszak z firmową koszulką teatru PARAWAN stanowiącą strój organizacyjny.
29 listopada 1999 (wtorek)
Bardzo miłe spotkanie z dziećmi z Suchej Beskidzkiej. W Miejskim Ośrodku Kultury mieszczącym się w pięknym, zabytkowym Zamku gramy Calineczkę.
1–7 grudnia 1999 (czwartek–środa)
Trudny okres „mikołajowy” Gramy po dwa spektakle dziennie. Humory dopisują, bowiem każde spotkanie
z widzem jest dla aktorów świętem i daje im wielką satysfakcję. W tym całym pośpiechu i natłoku grania spektakli nie zauważamy, że 6 grudnia minęła druga rocznica powstania Naszego PARAWANU!
19 grudnia 1999 (niedziela)
Zaczarowanym światem lalek kończymy rok 1999. Po spektaklu w naszym pokoju na zapleczu kina „Wrzos” spotykamy się na tradycyjnym opłatku. Jest w komplecie cały Zespół, Piotrek Augustynek, a także siostra Ani
Potoniec – Ewa, oraz niezawodny Szymek Marecki najmłodszy PARAWANiarz. Cieszy nas wyposażenie pokoju prób – meble podarowane przez Ankę Potoniec oraz lodówka, z której wyjmujemy mrożonego szampana. Jest
i ciasto upieczone przez nasze „gwiazdy”. Składamy sobie życzenia. I chociaż nie wszystko w mijającym roku
udało nam się zrealizować, żegnamy go z podniesionymi głowami. Rozstajemy się w nadziei, że zaproszenie na
występy w Chicago w lutym 2000 roku spełni się.
Do siego Roku!
2 stycznia 2000 (niedziela)
Nowy Rok rozpoczynamy spektaklem O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał. Zespół jeszcze w sylwestrowym
nastroju, ale jak tu inaczej witać 2000 Rok?!
20 stycznia 2000 (czwartek)
Otrzymujemy oficjalny fax z Interclub Education Center w Chicago, podpisany przez prezesa Krzysztofa
Sarneckiego, z zaproszeniem na występy w Stanach Zjednoczonych w już w lutym br. W dniach 25, 26 oraz
27 lutego mamy dać pięć spektakli legendy O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał dla amerykańskiej Polonii
oraz chicagowskiej publiczności. Rozpoczyna się „wyścig z czasem”, aby załatwić wszelkie formalności związane
z wyjazdem PARAWANU za ocean.
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8 lutego 2000 (wtorek)
Z Calineczką gościmy w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie. Udane spotkanie z bardzo wymagającą i wspaniała publicznością, spragnioną teatru. Warto odwiedzać takie miejscowości.
16 lutego 2000 (środa)
Z lotniska w Balicach do Chicago odlatuje scenografia, lalki i kostiumy do Szewczyka Skuby. Na miejscu odebrać
mają nasz bagaż pracownicy Interclubu Education Center.
17 lutego 2000 (czwartek)
Godz. 15.30. Wiadomość z Konsulatu USA w Krakowie: „Paszporty z wizami USA artystów Teatru PARAWAN są
do odebrania”. A więc lecimy za Ocean.
19 lutego 2000 (sobota) godz.8.30
Z lotniska w Balicach, przez Warszawę lecimy do Chicago. Po dziesięciogodzinnym locie lądujemy o godz.16.00
czasu amerykańskiego na lotnisku O’ Hare.
19 lutego – 1 marca 2000 Chicago
Przyjęto nas niezwykle gorąco i serdecznie po królewsku. W wietrznym mieście spędzamy 10 dni. Przez pierwsze sześć dni zwiedzaliśmy miasto – metropolię. Wspaniałe muzea i przybytki kultury, murzyńską dzielnicę
biedy i China Town. Wiele wspaniałych przeżyć. W końcu nadeszła pora na artystyczna prezentację Teatru PARAWAN. Zagraliśmy pięć przedstawień. 26.02 (sobota) g.11.00 w Polskiej Szkole Sobotniej im. Stafana Kadrynała
Wyszyńskiego przy parafii Św. Jacka, a o godz. 14.00 w Irish – American Heritage Center.
Spektakl O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał w auli Polskiej Szkoły
Sobotniej przy parafii św. Jacka w Chicago (luty 2000)

Ekipa Teatru PARAWAN i jej
amerykański wehikuł
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27 lutego (niedziela) godz.10.00 w Domu Podhalan, a o godz.14.00 ponownie na scenie przy kościele Św. Jacka.
Ostatni spektakl daliśmy 28.02 w Irish – American Heritage Center. Na wszystkich spektaklach sale wypełnione
były do ostatniego miejsca. Byliśmy gośćmi polonijnego chicagowskiego radia i lokalnej polskiej telewizji. Byliśmy pierwszym od czterdziestu lat polskim teatrem lalkowym goszczącym wśród amerykańskiej Polonii.
lutego 2000 (sobota)
Po pierwszym przedstawieniu w Polskiej Szkole Sobotniej przy parafii Św. Jacka w Chicago decyzją całego Zespołu
tytuł Honorowego Członka Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN wraz z wieszakiem i firmową koszulką Teatru otrzymał Krzysztof Sarnecki – prezes Interclubu Education Center nasz amerykański gospodarz.
marca 2000 (środa)
O godz. 17.30 lądujemy w Balicach szczęśliwi i pełni niezapomnianych wrażeń artystycznych i turystycznych.
marca 2000 (niedziela)
Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Teatru 2000 w siedzibie teatru PARAWAN otwarta została
wystawa rysunków uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku inspirowanych legendą O tym
jak szewczyk Skuba smoka pokonał. Wystawa powstała dzięki zaangażowaniu pań Renaty Libery i Teresy Sediwy
– nauczycielek brzeskiej szkoły.
marca 2000 (poniedziałek)
Międzynarodowy Dzień Teatru 2000. Wszystkim artystom Teatru PARAWAN wręczam okolicznościowe listy.
Mają co czytać!...
kwietnia 2000 (poniedziałek)
Po raz kolejny składamy do Urzędu Miasta Krakowa wnioski – inicjatywy o dofinansowanie planowanych na
nowy sezon premier. Tym razem na bajkę O wilku i koźlętach Jana Ośnicy wg braci Grimm, oraz śpiewogrę Śliwiakobranie.
maja 2000 (poniedziałek)
Spotkanie w Rzeszowie z Januszem Pokrywka (scenografem) i Tadeuszem Czwakielem (reżyserem) poświęcone
omówieniu prac nad przygotowaniem i realizacją premiery baśni Jana Ośnicy wg braci Grimm O wilku i koźlętach. Premiera planowana na wrzesień 2000, na otwarcie nowego sezonu teatralnego.
czerwca 2000 (niedziela)
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka po niedzielnym spektaklu O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał
zorganizowany został, we „Wrzosie” – wspólnie z redakcją Gazety Krakowskiej konkurs plastyczny pt. „Zobacz
i narysuj Smoka Bestyję”. Udział w nim wzięło ponad pięćdziesięcioro dzieci, którym kibicowali rodzice. Najciekawsze, nagrodzone prace zostały zaprezentowane na wystawie, która trwała przez dwa wakacyjne miesiące.

21

22

Teatr Lalki i Aktora PARAWAN

5 czerwca 2000 (niedziela)
Gramy Szewczyka Skubę dla dzieci – pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Prokocimiu. Spektakl jest prezentem dla tych nieszczęśliwych i chorych
dzieci. Wielkie wzruszenie i wspaniałe przyjęcie.
7 czerwca 2000 (środa)
Spektaklem Szewczyka Skuby zagranym w Szkole Podstawowej w Wadowicach Górnych koło Mielca kończymy
sezon 1999/2000.
14 czerwca 2000 (środa)
Spotkanie całego Zespołu teatru PARAWAN podsumowujące zakończony sezon. Jak zwykle aktorzy otrzymują
listy od szefa teatru. Anna Potoniec i Łukasz Wojtusik próbują startować do egzaminów do PWST. Życzę powodzenia! Zapowiadają się zmiany w Zespole. Trudno – samo życie.
3 lipca 2000 (poniedziałek)
A jednak Zespół Aktorski Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN pozostaje w niezmienionym składzie:
Aleksandra Jakubiak, Anna Potoniec, Agnieszka Zbrojewska-Marecka, Dawid Marecki i Łukasz Wojtusik. Dzisiaj
odbyło się pierwsze spotkanie aktorów z Tadeuszem Czwakielem – reżyserem najbliższej premiery PARAWANU, bajki O wilku i koźlętach. Czytana próba, zapoznanie się z piosenkami i rozdanie ról. Wszyscy zadowoleni.
Dopiero teraz mamy urlop.

Sezon teatralny 2000/2001
3 września 2000 (niedziela)
Zaczarowanym światem lalek zaczynamy czwarty sezon działalności Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN.
4 września 2000 (poniedziałek)
Godz. 5.00. Wyjazd do Rzeszowa po scenografię, lalki i rekwizyty do najbliższej premiery bajki Jana Ośnicy
O wilku i koźlętach. Przyjeżdża również reżyser Tadeusz Czwakiel. O godz. 12.00 w siedzibie pierwsza próba
w pełnym składzie zespołu aktorskiego.
5 września 2000 (wtorek)
Otrzymujemy zgodę p. Barbary Moszczyńskiej – spadkobierczyni praw autorskich Jana Ośnicy na dokonanie
zmian w scenariuszu i wystawienie bajki pod tytułem O wilku i koźlętach.
21 września 2000 (czwartek)
Z drukarni odbieramy gotowy plakat do Wilka i koźląt autorstwa Janusza Pokrywki. Dziś pierwsza generalna
próba przed niedzielna premierą.
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24 września 2000 (niedziela)
To już piąta premiera w historii Teatru PARAWAN: Jana
Ośnicy – O wilku i koźlętach Pełna widownia, wspaniały
spektakl. Nic zatem dziwnego, że jego twórcy: reżyser
Tadeusz Czwakiel i scenograf Janusz Pokrywka decyzją całego Zespołu uroczyście otrzymują Akt nadania
tytułu Honorowego Członka Podgórskiego Teatru
Lalki i Aktora „PRAWAN”. Po premierowe spotkanie
twórców i wykonawców spektaklu w zaprzyjaźnionej
restauracji Messa trwało długo...
10 listopada 2000 (piątek)
Ponownie gościmy u pacjentów Dziecięcego Szpitala
w Krakowie – Prokocimiu. Gramy bajkę O wilku i koźlętach przy pełnej sali (aula wykładowa). Odjeżdżamy
zabierając ze sobą uśmiechy zadowolonych i rozbawionych dzieciaków. Pełna satysfakcja!

O wilku i koźlętach – Zespół po premierze

O wilku i koźlętach – lalki piekarza Szczurka i aptekarza Gawrona,
Mama z koźlętami i maska wilka
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26 listopada 2000 (niedziela)
Pełna mobilizacja! Dzień Otwarty Teatr PARAWAN. Imienne zaproszenia wysłano do 186. nauczycieli krakowskich szkół podstawowych. Przygotowaliśmy wystawę scenografii i lalek z naszych spektakli, materiały reklamowe, programy, ulotki, plakaty, skromny poczęstunek. Na „deser” spektakl O tym jak szewczyk Skuba smoka
pokonał. Przyszło jedenastu nauczycieli (sic!). Reszta nie skorzystała z naszego zaproszenia. Szkoda... Nie zawiodła zwykła, niedzielna publiczność. Pytanie: „Co trzeba aby dotrzeć do nauczycieli i pedagogów krakowskich
szkół?” – pozostaje bez odpowiedzi.
2 grudnia 2000 (sobota)
Andrzej Górszczyk, poeta, pieśniarz, kompozytor, twórca legendarnego kabaretu „LACH” autor słynnej „Piosenki o Titanicu”, podczas jubileuszowego benefisu z okazji 25-lecia pracy twórczej został wyróżniony nadaniem
tytułu Honorowego Członka Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN
6 grudnia 2000 (środa)
Gramy po 2–3 spektakle „mikołajkowe” dziennie. To szaleństwo! Nawet nie zauważamy, że dzisiaj mija 3 rocznica działalności naszego Teatru!!!
15 grudnia 2000 (piątek)
Tradycyjny opłatek w „parawanowej” rodzinie. Życzymy sobie spełnienia marzeń, a przede wszystkim coraz
większej publiczności. Podsumowujemy mijający 2000 rok i snujemy plany na rok przyszły.
17 grudnia 2000 (niedziela)
Spektaklem Zaczarowany lalek świat kończymy teatralny 2000 rok. Z wielkim wzruszeniem akt nadania tytułu
Honorowego Członka Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN razem z wieszakiem i firmową koszulką odbiera, zaskoczony decyzją zespołu Piotr Augustynek scenograf, poeta, dobry duszek naszej sceny.
31 grudnia 2000 (niedziela)
Podsumowanie minionego roku. Graliśmy 85 spektakli. Byliśmy w Chicago, Brzesku, Bolesławcu. Bełchatowie,
Chrzanowie, Wadowicach Górnych, Olkuszu, Rabce, Suchej Beskidzkiej oraz Sułkowicach.
3 stycznia 2001 (środa)
W „banku scenariuszy” u progu 2001 roku mamy: śpiewogra T. Śliwiaka – Śliwiakobranie, P. Augustynka – Bajki na
raty babci Honoraty, D. Mareckiego – Jaś i Małgosia oraz Stary młyn T. Sanowicza. Jest w czym wybierać.
14 stycznia 2001 (niedziela)
Pierwszy spektakl zagrany w siedzibie w nowym roku to Zaczarowany lalek świat. Na przedstawieniu obecna jest
Katarzyna Koczubiej, młoda plastyczka po krakowskiej ASP pragnąca nawiązać współpracę z PARAWANEM.
Przynosi swoje projekty scenografii i postaci do Bajki o kolczastym jeżu, kicającym zajączku, czarnej wronie, domowym
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kocie i białym śniegu Wandy Chotomskiej wydanej w serii „1000 dobranocek”. Zapowiada się ciekawa współpraca
z młodą artystką.
20 stycznia 2001 (sobota)
Gramy Calineczkę. Charytatywny spektakl dla chorej, kilkumiesięcznej Julii Marzec. Dochód z biletów przekazano na konto Stowarzyszenia Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową Oddział w Krakowie.
29 stycznia 2001 (poniedziałek)
Bardzo miły telefon od pani Wandy Chotomskiej znanej poetki i autorki bajek dla dzieci. Dostajemy zgodę na
wykorzystanie jej scenariusza Bajki o jeżyku.... Kiedy ją wystawimy?
8 lutego 2001 (wtorek)
Zaczarowany lalek świat przy pełnej sali widzów gramy w Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej
10 lutego 2001 (czwartek)
Wyjazd do Centrum Kultury i Sportu w Skawinie z Zaczarowanym światem lalek Wiadomość od pani Barbary
Alpar z Kopenhagi. Zaprasza PARAWAN na występy do Dani w dniach 20–27 maja br. Ma to być wspólny wyjazd z uczniami Liceum Muzycznego w Krakowie, którzy mają zaprezentować serię koncertów.
25 lutego 2001 (niedziela)
Przed spektaklem Szewczyka Skuby odczytany zostaje naszej publiczności list p. Harolda R. Oaksa – prezesa
ASSITEJ International napisany z okazji ogłoszonego I Światowego Dnia Teatru dla Dzieci i Młodzieży, który
ogłoszono na 20 dzień lutego 2001 roku.
1 marca 2001 (czwartek)
Do krakowskich szkół podstawowych wysyłamy ofertę „Marcowych lekcji z teatrem lalek”. W planie zarówno
spektakle jak i pokazanie teatru lalek od kulis, opowiadanie o jego historii, konkursy rysunkowe, oraz tworzenie
prostych kukieł i pacynek. Zainteresowanie nauczycieli: żadne!!!
15 marca 2001 (czwartek)
Jako gość honorowy Teatr PARAWAN występuje z Zaczarowanym światem lalek na XIV Małopolskim Przeglądzie
Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki w Żabnie.
27 marca 2001 (wtorek)
Spotkanie całego Zespołu z okazji Międzynarodowego dnia Teatru 2000. Aktorzy otrzymują okolicznościowe
listy. Dajemy ponieść się fantazji i marzeniom... Snujemy plany.
10 kwietnia 2001(wtorek)
Janusz Pokrywka – scenarzysta, scenograf i reżyser współpracujący z naszym teatrem od samego początku,
przedstawił bardzo ciekawy projekt scenariusza spektaklu O królewiczu, co tkał dywany. Niesie on w sobie za-
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Żołnierze, Mistrz Kowal, Zbójcy
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równo fabułę gruzińskiej baśni ludowej jak i – bliskie mu – elementy edukacyjne.
Wystawimy ten spektakl w nowym sezonie.
28 maja 2001 poniedziałek)
Zaczarowanym światem lalek granym w Osiedlowym Klubie Kultury w Wróblowicach kończymy sezon teatralny 2000/2001. Podsumowując dotychczasową działalność Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN od pierwszej premiery w dniu
11 stycznia 1998 do dnia dzisiejszego okazuje się że w tym okresie zagraliśmy 282
przedstawienia! Czwarty sezon – 2000/2001 kończymy w niepewności i pytaniem:
CO DALEJ?
25 czerwca 2001 (poniedziałek)
Czerwiec 2001 roku był, niestety, złym czasem dla Teatru PARAWAN. Ze względów
rodzinnych do Bełchatowa wyprowadzili się Agnieszka i Dawid Mareccy. Aleksandra Jakubiak zdała pomyślnie egzamin wstępny na Papieską Akademię Teologiczną
i zrezygnowała z pracy w teatrze. Anna Potoniec kończyła pisać pracę magisterską,
a Łukasz Wojtusik zdawał zaległe egzaminy na Wydziale Filmoznawstwa. Teatr właściwie zawiesił działalność.

Sezon teatralny 2001/2002
14 listopada 2001 (środa)
Rozpoczynamy kompletowanie nowego Zespołu Artystycznego Teatru PARAWAN.
23 listopada 2001 (piątek)
Spotkanie z dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Małopolskiego panem Markiem Markielem w sprawie dofinansowania działalności
najmłodszej sceny lalkowej Krakowa, zakończone obietnicą pomocy, której do tej
pory Teatr PARAWAN się nie doczekał.
6 grudnia 2001 (czwartek)
Czwarta rocznica powstania Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN. Skromne spotkanie we „Wrzosie”. Obecni: Anna Potoniec, Łukasz Wojtusik, Piotr Augustynek, Antoni Mleczko oraz „nowe twarze”: Sylwia Gondek i Dagmara Żabska.
Postanowiono w jak najszybszym terminie skompletować nowy zespół aktorski
i rozpocząć sezon od lutego 2002 roku.
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2 stycznia 2002 (środa)
Do Zespołu Teatru PARAWAN dołączają: Justyna Branicka, Mateusz Przyłęcki i Grzegorz Grabowski, który rezygnuje po trzech tygodniach, podobnie jak Sylwia Gondek. Rozpoczynamy próby wznowieniowe Zaczarowanego
świata lalek. Grają Anna Potoniec i Łukasz Wojtusik.
11 stycznia 2002 (piątek)
W pełnym składzie nowego zespołu: Justyna Branicka, Anna Potniec, Dagmara Żabska, Mateusz Przyłęcki
i Łukasz Wojtusik rozpoczynają się próby wznowieniowe do bajki O wilku i koźlętach
17 stycznia 2002 (czwartek)
Chcemy grać dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Henryk Cyganik – dziennikarz, poeta, scenarzysta przedstawia na próbie napisaną specjalnie dla PARAWANU sztukę pod tytułem „Piwa, paliwa nam trzeba”, której
treścią są problemy współczesnej młodzieży tzw. blokersów. Podczas spotkania obecny jest również Zbigniew
Najmoła, młody reżyser po krakowskiej PWST.
2 lutego 2002 (sobota)
Po kilkumiesięcznej przerwie rozpoczynamy działalność. Zapada decyzja, że grać będziemy w soboty i w niedzielę. Jeśli pomysł wypali to dobrze, jeśli nie będzie widzów, powrócimy do grania tylko niedzielnych spektakli.
Na początek gramy Zaczarowany lalek świat.
8 lutego 2002 (piątek)
Do zespołu dołącza Bartłomiej Papuga – prywatnie przyszły szwagier Łukasza Wojtusika. Bartek podjął się
funkcji elektoakustyka. Zastąpi mnie w tej roli, którą dotychczas pełniłem. To bardzo udany „nabór”. Bartek
jest nie tylko znającym się na światłach i elektorakustyce facetem, ale przy tym niezwykle miłym, koleżeńskim,
dowcipnym kolegą. Otrzymał ksywkę „Inżynier Bezpiecznik”.
11 lutego 2002 (poniedziałek)
Do zespołu aktorskiego dołącza Piotr Zmorka, bardzo utalentowany młody człowiek, o charakterystycznym
niskim, potężnym głosie. Przyjmuje role króla Kraka, strażnika i smoka Bestyi w spektaklu O tym jak szewczyk
Skuba smoka pokonał. Piotrek przyprowadza ze sobą swoją dziewczynę Katarzynę Barszczewską, która również
zasila zespół aktorski.
1 marca 2002 (piątek)
Spotkanie całego zespołu poświęcone dalszym losom Teatru. Omawiamy wiele spraw, od których zależy dalsze
funkcjonowanie naszej sceny. Wnioski:
• Wszyscy chcą pracować w PARAWANIE,
• Najbliższe premiery to: spektakl J. Pokrywki pt. O królewiczu co tkał dywany dla na najmłodszych, oraz Ten sza-
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lony Tespis na podstawie specjalnie napisanego scenariusza przez Piotra Augustynka
przeznaczony dla uczniów gimnazjów i liceów.
• Obie premiery zrealizujemy do końca tego sezonu, a więc do końca czerwca.
8 marca 2002 (piątek)
Rozpoczynamy próby do spektaklu O królewiczu, co tkał dywany w reżyserii Janusza Pokrywki. Ustalono dwie obsady. Pierwsza: Justyna Branicka, Anna Potoniec, Łukasz Wojtusik. Druga: Katarzyna Barszczewska, Dagmara Żabska, Piotr Zmorka.
20 marca 2002 (środa)
Międzynarodowy Dzień Teatru dla Dzieci i Młodzieży obchodzimy w Osiedlowym
O królewiczu co tkał dywany
Domu Kultury we Wróblowicach. Radosne spotkanie z dziećmi, podczas którego wszy– scena zbiorowa
scy bawimy się w teatr! Otrzymujemy również listy od zaprzyjaźnionych teatrów i najwierniejszych widzów. (Państwo Anna i Piotr Wojtusikowie z Dąbrowy Tarnowskiej).
7 kwietnia 2002 (niedziela)
Premiera spektaklu Janusza Pokrywki pt. O królewiczu co tkał dywany. Przed spektaklem odczytuję publiczności
list Petera Brooka napisany z okazji Międzynarodowe Dnia Teatru 2002. Spektakl ze scenografią i w reżyserii
Janusza Pokrywki jest równocześnie egzaminem praktycznym jego przewodu doktorskiego. Wypada celująco,
co bardzo cieszy nie tylko aktorów, ale i szanowną komisję egzaminacyjną.
8 kwietnia 2002 (poniedziałek)
Wczoraj premiera Królewicza, a dzisiaj rozpoczynamy próby do widowiska Piotra Augustynka pt. Ten szalony
Tespis. Spektakl przygotowywany z myślą o młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
12 kwietnia 2002 (piątek)
Ustalona zostaje obsada do przedstawienia Ten szalony Tespis. Grać będą: Anna Potoniec, Dagmara Żabska, Mateusz Przyłęcki, Łukasz Wojtusik i Piotr Zmorka. Nad spektaklem pracuje cały Zespół, w którym prym wiedzie
Mateusz Przyłęcki.
17 kwietnia 2002 (środa)
Przyszedł list od pani Eweliny Chrostowskiej, Polki mieszkającej we Francji w miejscowości Moret sur Loing, nauczycielki w Szkole Polskiej w Dammarie les Lys (100 km od Paryża). Przygotowuje ze dziećmi i młodzieżą spektakl o Krakowie, w większości oparty o znane krakowskie legendy. Gościliśmy panią Eweline w PARAWANIE
w grudniu 2001 roku. Bardzo podobał się jej Szewczyk Skuba. Ta bardzo sympatyczna ambasadorka Krakowa
we Francji, ogłosiła w swojej szkole rok 2002 Rokiem Krakowa. Prosi o przysłanie tekstów i nut piosenki z naszego przedstawienia. Wysyłamy je w tempie ekspresowym.
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29 kwietnia 2002 (niedziela)
Prapremiera spektaklu autorstwa Piotra Augustynka, w jego scenografii pt. Ten szalony Tespis. To pierwsza „parawanowa” propozycja
dla starszych widzów, a zwłaszcza młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
Sukces zespołowej pracy wszystkich twórców tego widowiska.
2 maja 2002 (czwartek)
Otrzymujemy zaproszenie z Francji, od p. Eweliny Chrostowskiej
na premierę widowiska Smok Wawelski przygotowanego przez dzieci
i młodzież z Polskiej Szkoły w Dammarie les Lys. Do Francji – w dniach
17–27 czerwca – wybierają się Antoni Mleczko i Piotr Augustynek.
16 maja 2002 (czwartek)
Spotkanie w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Krakowa z p. Joanną
Rakoczy w sprawie Dofinansowania wyjazdu Teatru PARAWAN na
występy do Paryża i Dammarie les Lys w Francji w październiku 2002
roku. O dofinansowanie wystąpiła p. Ewelina Chrostowska. Otrzymujemy wszelkie niezbędne informacje: jakie, do kogo i w jakim terminie mamy złożyć dokumenty o częściowe sfinansowanie naszego
wyjazdu.
21 maja 2002 (wtorek)
Spotkanie całego Zespołu Teatru PARAWAN dotyczące ustalenia dalszej współpracy i planów na najbliższy sezon.
Wnioski:
• Granie w siedzibie spektakli w sobotę i niedzielę niestety nie sprawdziły się, że względów na niewystarczającą ilość widzów.
• Teatr musi sam zarabiać na siebie. Nie może liczyć na pomoc finansową Domu Kultury „Podgórze” ze względu na brak dodatkowej
dotacji od władz miasta na jego działalność.
• Pomimo kłopotów Zespół postanawia kontynuować działalność Teatru, godząc się na mniejsze honoraria, a nawet ich chwilowy brak.
• Z radością przyjęto możliwość wyjazdu na występy do Francji ze
spektaklem O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał.
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1 czerwca 2002 (sobota)
Pierwszy „parawanowy” ślub! Dzisiaj o godz. 14.00 w kościele oo. Kapucynów w Krakowie Związek małżeński
zawarli: Zofia Papużanka i Łukasz Wojtusik. Szczęść Boże na nowej drodze życia!
9 czerwca 2002 (niedziela)
Po raz pierwszy w historii Teatru, na niedzielny spektakl nie przyszedł aktor! Piotr Zmorka! Przedstawienie
O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał zagrała czwórka aktorów, Własne role, oraz wszystkie role z nieobecnego
aktora zagrał Łukasz Wojtusik, który nie tylko uratował spektakl, ale wykazał pełne mistrzostwo i zawodowstwo
aktora lalkarza!
16 czerwca 2002 (niedziela)
Spektaklem O wilku i koźlętach granym gościnnie w Dworku Białoprądnickim w ramach Bajkowych Niedziel
kończymy czwarty sezon. Sezon pełen wytężonej pracy, napięć i co tu ukrywać niepowodzeń.
17–25 czerwca 2002 (poniedziałek–wtorek)
Pobyt Piotra Augustynka i Antoniego Mleczki w Moret sur Loing oraz Paryżu dotyczący omówienia warunków
wyjazdu Teatru PARAWAN na występy we Francji w październiku br. Rozmowy przeprowadzono m.in. w Instytucie Polskim w Paryżu z jego dyrektorka Jadwigą Czartoryską, oraz w Polskiej Szkole w Dammarie les Lys.
Przedstawiciele PARAWAN” wzięli także udział w widowisku Smok Wawelski reżyserowanym przez p. Ewelinę
Chrostowską w wykonaniu uczniów i rodziców Szkoły Polskiej w Dammarie les Lys.

Sezon teatralny 2002/2003
26 czerwca 2002 (środa)
Stan organizacyjno-artystyczny Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN na zakończenie czwartego sezonu teatralnego 2001/2002:
• Odeszli z zespołu: Katarzyna Barszczewska i Piotr Zmorka.
• W repertuarze pozostają spektakle: O królewiczu co tkał dywany, O wilku i koźlętach konieczność uzupełnienia
Zespołu Arkorskiego, aby móc wznowić w nowej obsadzie spektakle: O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał,
oraz Ten szalony Tespis.
• Przygotowanie „eksportowego” wydania Szewczyka Skuby w związku z planowanym wyjazdem na występy
do Francji.
• Konieczność rozpoczęcia przygotowań do jubileuszu pięciolecia Teatru PARAWAN.
• Konieczność opracowania założeń programowych sezonu 2002/2003.
• Rozpisanie konkursu na stanowisko organizatora widowni teatru PARAWAN.
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27 czerwca 2002 (czwartek)
Wystąpienie z pismem do Wojewody Małopolskiego – Jerzego Adamika o przyjęcie patronatu nad Jubileuszem
5-lecia działalności Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora, który przypada na dzień 6 grudnia 2002 roku, oraz
z prośbą o finansowe wsparcie najmłodszej sceny lalkowej Krakowa.
1 lipca 2002 (poniedziałek)
Przyjęcie założeń artystyczno-programowych na nowy sezon teatralny 2002/2003. Na jubileusz 5-leciaTeatru –
8 grudnia 2002 – wystawiona będzie premiera widowiska obrzędowego Z szopką na ten Nowy Rok!. Drugą premierą sezonu będzie Bajka o rybaku i złotej rybce. Planowany termin premiery – luty 2003. Ogłoszony został casting na nowych członków Zespołu aktorskiego.
17 lipca 2002 (środa)
Przesłuchanie kandydatów na aktorów, chętnych do pracy w zespole teatru PARAWAN. Z kilkunastu zaprezentowanych się osób aktorami PARAWANU zostali: Katarzyna Ignatiuk, Maja Wojciechowska, Agnieszka
Koniak, oraz bracia Marcin i Maciej Zacharzewscy.
22 lipca 2002 (poniedziałek)
Z ponad stu nadesłanych zgłoszeń wybrano jedenastu kandydatów na stanowisko organizatora widowni Teatru
PARAWAN. Została nim Izabela Kosowska, która po czteromiesięcznej pracy zrezygnowała z tej funkcji.
24 lipca 2002 (środa)
Wydział Kultury Urzędu Miasta Krakowa przyznał dofinansowanie w wysokości 4. tysięcy złotych na wyjazd
teatru PARAWAN na występy do Francji. Zwrot kosztów za paliwo – 2.450 złotych zobowiązało się pokryć Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Krakowie.
25 lipca 2002 (czwartek)
W sezonie teatralnym 2002/2003 zespół Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN tworzą: Katarzyna Ignatiuk, Agnieszka Koniak, Anna Potoniec, Maja Wojciechowska, Dagmara Żabska, Mateusz Przyłęcki, Maciej
Zacharzewski i Marcin Zacharzewski, Bartłomiej Papuga, Piotr Augustynek i Antoni Mleczko. Z zespołu odeszła
Justyna Branicka.
2 września 2002 (poniedziałek)
Rozpoczynamy okres prób wznowieniowych spektakli w nowych obsadach aktorskich. Dwie próby dzienne są
bardzo wyczerpujące. Na szczęście nie brakuje chęci i zapału.
15 września 2002 (niedziela)
Spektaklem Janusza Pokrywki pt. O królewiczu co tkał dywany rozpoczynamy piąty Jubileuszowy sezon Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN
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22 września 2002 (poniedziałek)
Skupiamy się na wznowieniu spektaklu O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał, z którym wkrótce wyjeżdżamy
do Francji. W obsadzie aż troje nowych aktorów: Dagmara Żabska, Maciej Zacharzewski i Marcin Zacharzewski.
Ponadto niezawodni „parawaniarze” Anna Potoniec i Łukasz Wojtusik.
13 października 2002 (niedziela)
Po spektaklu Królewicza pakujemy się do busa oraz przyczepki i ruszamy. Kierunek: Paryż!!! Załoga PARAWANU
to: Piotrek Latała – kierowca znakomity, Bartek Bezpiecznik Papuga – mistrz od suwaków i reflektorów, aktorzy:
Ania Potoniec, Dagmara Żabska, Łukasz Wojtusik. Maciej i Marcin Zacharzewscy i Antoni Mleczko. Szkoda, że
nasz bus ma tylko osiem miejsc. Na wyjazd zasłużyło jeszcze kilka osób. Przed nami 24 godziny drogi...
14–21 października 2002
Pobyt Teatru Lalki i Aktora PARAWAN we Francji na zaproszenie Szkoły Polskiej w Dammarie les Lys oraz Instytutu Polskiego w Paryżu. Zagraliśmy cztery spektakle:
16 X – w Szkole Polskiej przy parafii Ste Genevieve w Paryżu
16 X – dla uczniów Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP – Instytut Polski w Paryżu
17 X – dla uczniów Szkoły Polskiej w Aulnay-s-Bois pod Paryżem
20 X – dla uczniów szkoły Polskie w Dammarie les Lys.
Bardzo udany wyjazd pod względem artystycznym. Niestety, mniej udany od strony organizacyjnej. Ale PARAWAN był we Francji!!!
8 listopada 2002 (piątek)
Rozpoczynamy próby nad widowiskiem Z szopką na ten Nowy Rok!, którego premiera odbędzie się na Jubileusz
5-lecia PARAWANU. Janusz Pokrywka, scenograf i reżyser prowadzi próby, a w wolnych chwilach, wspólnie
z Beatą i Jerzym Szczepańskimi kończą lalki i scenografię. W spektaklu występują w roli kolędników: Katarzyna
Ignatiuk, Anna Potoniec i Łukasz Wojtusik. Jednoosobową kapelę (akordeonista) tworzy Antoni Mleczko.
18 listopada 2002 (poniedziałek)
Jest już gotowa lista zaproszonych gości. Rozpoczynamy wysyłanie zaproszeń i materiałów okolicznościowych.
Wojewoda Jerzy Adamik potwierdził przyjęcie honorowego patronatu na Jubileuszem. Gotowy jest plakat autorstwa Zbigniewa Ważydrąga, plastyka mieszkającego w Jasieniu koło Brzeska.
29 listopada 2002 (piątek)
Aktorka Dagmara Żabska, występująca w PARAWANIE od grudnia 2001 roku otrzymała pracę w Małopolskim
Urzędzie Marszałkowskim i odchodzi od nas. Szkoda. Zobowiązała się „dograć” spektakle do końca sezonu
tj. do czerwca 2003.
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8 grudnia 2002 (niedziela)
Jubileusz 5-lecia Podgórskiego Teatru Lalki i aktora PARAWAN. Uroczysta premiera widowiska Z szopką na
ten Nowy Rok! w reżyserii i scenografią Janusza Pokrywki. Były życzenia od przyjaciół i gości. Okolicznościowy
adres przysłał Wojewoda Małopolski mgr Jerzy Adamik. Z woli całego Zespołu Tytuł Honorowego Członka
Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN otrzymali: Beata Szczepańska, Jerzy Szczepański, współpracujący
od początku z naszą sceną artyści plastycy, oraz Marian Satała – najwierniejszy redaktor teatru PARAWAN. Jubileuszowe spotkanie odbyło się w restauracji Mesa Kapitana Cook’a pani Katarzyny Rakoczy, darami (jedzenie
i picie) wsparli nas sponsorzy: pan Jacek Wróblewski F.H. DANEX sp. z o.o., Maria Brożek i Czesław Palonek
– Piekarnia „Złoty Kłos” z Dobczyc, Dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie,
Bogumiła Kękuś z Restauracji „Sinus” w Krakowie, państwo Danuta i Zbigniew Łojkowie P.P.H.U. „Krak” z Kocmyrzowa-Baranówki. O wszystkich pamiętamy do dzisiaj! Dziękujemy! W krakowskiej prasie ukazało się kilka
miłych artykułów o Teatrze PARAWAN oraz o Jubileuszu naszej sceny lalkowej.
Z szopką na ten Nowy Rok!
– kolędnicy: Katarzyna Ignatiuk, Łukasz Wojtusik, Maja Wojciechowska

Z szopka na ten Nowy Rok!
– Król Herod i Śmierć
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Katarzyna Ignatiuk w roli Trzech Króli

Z szopką na ten Nowy Rok! 				

Turoń

29 grudnia 2002 (niedziela)
Spektaklem O królewiczu co tkał dywany w obecności ponad 100
widzów kończymy piąty, jubileuszowy rok działalności Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN. Był pełen pięknych, zaskakujących wydarzeń. I chociaż przyniósł z sobą
trochę rozczarowań, pomimo wielu znaków zapytania: CO
DALEJ? – mimo wszystko z nadzieją witamy Nowy 2003 Rok!
31 grudnia 2002 (wtorek)
Na zakończenie roku nieco statystyki. W 2002 roku zagraliśmy 74 spektakli, które oglądało ponad 10 tys. widzów. Jak
na teatr, który nie ma stałego budżetu i wciąż boryka się z naprawdę wielkimi problemami finansowymi (brak dotacji od
władz miasta) wynik naszej działalności wcale nie jest zły!!!
5 stycznia 2003 (niedziela)
Po sylwestrowo-noworocznych szaleństwach Teatr wraca
do codziennej szarzyzny, o ile można tak nazwać normalne
funkcjonowanie teatru. Pierwszy spektakl w 2003 roku to
oczywiście widowisko Z szopką na ten Nowy Rok!.
6 stycznia 2003 (poniedziałek)
Spotkanie całego zespołu PARAWANU oraz zaprzyjaźnionych
z teatrem twórców. Z Rzeszowa przyjechali: Janusz Pokrywka
i Bogusław Froń. Są też Beata i Jerzy Szczepańscy. Omawiamy propozycje repertuarowe. Dwie najbliższe premiery to:
A. Puszkina Bajka o rybaku i złotej rybce, oraz Piotra Augustyna
O pięknej mieszczce i królu Kraku. Pierwszą planujemy wystawić już lutym. Czasu niewiele, za to działań ogrom! Czytamy
scenariusz Rybki, zapoznajemy się z melodiami piosenek, których jest sporo i ustalamy obsadę. Gra cały Zespół. Sześcioro
aktorów. To największa obsada w historii PARAWANU. Ustalamy grafik prób, termin realizacji scenografii, zrobienia lalek,
nagrania muzyki. Do premiery (9 lutego) mamy 34 dni!!!
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23 stycznia 2003 (czwartek)
Wciąż trwają próby Rybki. Większość z nich odbywa się w godzinach od 21.00 do 3.00 rano. Członkowie Zespołu studiują,
pracują do wieczora (aby zarobić na życie). Pozostają noce.
Nie wiem komu lub czemu przypisać niezwykłe zaangażowanie wszystkich członów Zespołu w tę premierę!... Naprawdę
imponują mi moi młodzi przyjaciele.
4 lutego 2003 (wtorek)
Spotkanie szefa Teatru PARAWAN Antoniego Mleczki z prezydentem miasta Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim dotyczące zapoznania Gospodarza Podwawelskiego Grodu z historią i problemami w działalności Podgórskiego Teatru Lalki
i Aktora PARAWAN. Na ręce pana Prezydenta złożone zostały
pisma w sprawie przyznania naszej scenie stałej, rocznej dotacji w wysokości 300 tys. złotych. Została złożona wstępna
obietnica dofinansowania Teatru w roku 2004.
16 lutego 2003 (niedziela)
Z tygodniowym poślizgiem odbyła się premiera Bajki o rybaku i złotej rybce. Wśród licznie zgromadzonych przyjaciół i gości była pani Bożena Chmylak reprezentująca Departament
Twórczości Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Premiera została przyjęta naprawdę entuzjastycznie. Szczególną satysfakcję sprawiła twórcom i aktorom
spektaklu bardzo miła i szczera ocena naszego widowiska
wypowiedziana przez panią Bożenę Chmylak. To pierwsze
z Nią spotkanie zaowocowało nieukrywaną wzajemną sympatią i stałym zainteresowaniem się pani Bożeny losami PARAWANU. Tak jest po dziś dzień.
25 lutego 2003 (wtorek)
Urząd miasta Krakowa przyznał PARAWANOWI 3000 zł (trzy
tysiące złotych) (sic!!!) na złożoną inicjatywę premiery legen-
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dy krakowskiej O pięknej mieszczce i królu Kraku. Nie wiemy czy mamy cieszyć się czy płakać?! Podczas spotkania
zespołu teatru zadajemy sobie pytanie: „czy członkowie Wielkiej Komisji przyznającej fundusze na inicjatywy
kulturalne mają jakąkolwiek wiedzę na temat: ile kosztuje realizacja premiery w teatrze lalkowym?” Za takie
„finansowe wsparcie” realizacja premiery jest niemożliwa. Odmówimy przyjęcia dotacji, to kłopot dla Dyrekcji
DK „Podgórze”, czyli też niedobrze.
marca 2003 (czwartek)
Międzynarodowy Dzień Teatru Dzieci i Młodzieży obchodzony pod auspicjami Stowarzyszenia ASSITEJ. PARAWAN uczestniczy jako gość honorowy w IX Podgórskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów
Teatralnych w Osiedlowym Klubie Kultury „Tęcza” przy ul. Praskiej.
marca 2003 (sobota)
PARAWAN pozyskuje do współpracy absolwenta wrocławskiego Wydziału Lalkarskiego PWST – Filipa Budweila. Podjął się reżyserii legendy O pięknej mieszczce i królu Kraku. Ku radości szefostwa PARAWANU oraz aktorów
do zespołu powraca Dawid MARECKI.
marca (niedziela)
Bajka o rybaku i złotej rybce cieszy się wielką popularnością. Niedzielne spektakle przy dużej widowni. Pomimo
podwojonej ilościowo akcji reklamowej, adresowanej do szkół i przedszkoli (zostawianie programów i ulotek
w skrzynkach szkolnych w Kuratorium) zainteresowanie spektaklami PARAWANU niewielkie. Mamy piękne
plakaty, ale nie mamy pieniędzy na ich rozwieszenie na mieście.
marca 2003 (poniedziałek)
Rozpoczynamy, mimo wszystko, prace nad premierą legendy O pięknej mieszczce i królu Kraku. Piotr Augustynek,
autor scenariusza i scenografii niespodziewanie pozyskuje sponsora: firmę „GATTO”, dzięki której pokrywamy
nie tylko finansowe „parawanowe” zaległości, ale stać nas na „szaleństwo” artystyczne przy realizacji nowego
widowiska. W firmie „GATTO” znajdujemy prawdziwego wybawiciela i przyjaciela naszego Teatru.
kwietnia 2003 (wtorek)
Reżyser Filip Budweil przedstawia koncepcję realizacji legendy O pięknej mieszczce i królu Kraku. Główne założenia to: duża i wysoka na 4,5 metrów scenografia z czterema rzeźbami maszkaronów. Czarny ekran 3 × 2 m
z otwieranymi okienkami. Zamiast tradycyjnych lalek grają ręce aktorów ubrane w przeróżne rękawiczki. Ten
styl animacji zostaje nazwany przez aktorów i twórców spektaklu – DŁONIZMEM (!)
czerwca 2003 (niedziela)
Prapremiera baśni wg scenariusza Piotra Augustynka pt. O pięknej mieszczce i królu Kraku, w reżyserii Filipa Budweila. Gwiazdorska obsada: Katarzyna Ignatiuk, Anna Potoniec, Maja Wojciechowska, Dawid Marecki i Łukasz

Kartki z kalendarza

Wojtusik. Grany przez kolejne dwa sezony spektakl cieszył się wielką
popularnością, a także niekonwencjonalnymi, różnymi opiniami. Przez
grających aktorów uważany za jedno z największych artystycznych osiągnięć PARAWANU. Trudno nie zgodzić się z tą opinią.
8 czerwca 2003 (niedziela)
Niedzielnym spektaklem O pięknej mieszczce i królu Kraku kończymy sezon 002/2003.
23 czerwca 2003 (poniedziałek)
Spotkanie całego Zespołu Teatru PARAWAN poświęcone podsumowaniu minionego sezonu, a także planom na siódmy sezon teatralny
2003/2004. Z zespołu odeszli: Dagmara Żabska, oraz bracia Maciej i Marcin Zacharzewscy. Podjęto decyzję o pozbyciu się środków inscenizacyjnych przedstawień: Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi?, Zaczarowany lalek świat, Calineczka, O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał i Ten
szalony Tespis. W planach na nowy sezon znalazły się przedstawienia:
Janko Muzykant, Brzydkie Kaczątko i O tym jak Jasiek diabła spotykoł. Realizacja tych widowisk uzależniona jest od pozyskania funduszy z Urzędu
Miasta Krakowa oraz sponsorów.

Sezon teatralny 2003/2004
2 września 2003 (wtorek)
Dzięki finansowemu wsparciu firmy WARBUD – wydajemy 2 tys. egzemplarzy „Zaproszenia na sezon 2003/2004” według projekty graficznego Ewy Potoniec, siostry aktorki Anny, studentki ASP w Krakowie.
14 września 2003 (niedziela)
Spektaklem O królewiczu co tkał dywany w nowej obsadzie: Anna Potoniec, Maja Wojciechowska, Łukasz Wojtusik rozpoczynamy siódmy sezon teatralny.
15 października 2003(środa)
PARAWAN daje dwa spektakle Bajki o rybaku i złotej rybce w ramach VII
Jesiennego Festiwalu Teatralnego w Nowym Sączu.
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28 grudnia 2003 (niedziela)
Widowiskiem Z szopką na ten Nowy Rok! żegnamy rok 2003. Zagraliśmy w nim 76 przedstawień, to o wiele mniej
niż zakładaliśmy. Bilans finansowy też nie jest zadowalający. W PARAWANIE, mimo wielu trudności i kłopotów,
zwłaszcza finansowych, pozostali z nadzieją na lepsze czasy aktorzy: Katarzyna Ignatiuk, Anna Potoniec, Maja
Wojciechowska, Dawid Marecki, Mateusz Przyłęcki, Łukasz Wojtusik oraz „fizyczni”: Bartłomiej Papuga, Piotr
Augustynek i Antoni Mleczko.
4 stycznia 2004 (niedziela)
Znowu „odkurzamy” swoje lalkowe królestwo i rozpoczynamy kolejny rok działalności PARAWANU. Do 2 lutego gramy widowisko Z szopką na ten Nowy Rok!, które jest popisem aktorskich talentów Kasi Ignatiuk, Ani
Potoniec, a przede wszystkim Łukasza Wojtusika.
12 stycznia 2004 (poniedziałek)
Podczas uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Twórcze Artrystyczno-Literackie STAL w Centrum
Kultury „Dworek Białoprądnicki” – „parawaniarze” Piotr Augustynek i Antoni Mleczko otrzymują Złote Krzyże
Zasługi za działalność twórczą przyznane przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
Luty 2004
Scenograf Janusz Pokrywka, wspólnie z ludowym artystą rzeźbiarzem Kazimierzem Czapką z Sędziszowa Małopolskiego wykonują lalki do widowiska wg Henryka Sienkiewicza pt. Janko Muzykant. Z powodu braków
środków finansowych (mimo wielu starań) spektakl ten nie zostanie wystawiony w PARAWANIE. Szkoda.
18–21 lutego (środa – sobota)
W studiu nagrań Szkoły dla Niewidomych i Niedowidzących przy ul. Tynieckiej w Krakowie nagrana została –
przy pomocy pedagogów i uczniów – muzyka do spektakli Janko Muzykant oraz O tym jak Jasiek diabła spotykoł.
1 marca 2004 (poniedziałek)
Reżyser Janusz Pokrywka przywozi z Rzeszowa środki inscenizacyjnego do nowego spektaklu. Mimo braku
dotacji z Urzędu Miasta Krakowa twórcy i aktorzy PARAWANU podjęli decyzję o rozpoczęciu prób do premiery
widowiska O tym jak Jasiek diabła spotykoł. Obsada: Katarzyna Ignatiuk, Maja Wojciechowska i Dawid Marecki.
Do zespołu dołącza Murat Kornajew, Rosjanin ożeniony z Polką. Przez wiele lat był elektroakustykiem teatru
Lalek w Pskowie w Rosji. W PARAWANIE będzie drugim Bartkiem Bezpiecznikiem Papugą!
14 marca 2004 (niedziela)
Premiera przedstawienia O tym jak Jasiek diabła spotykoł w scenografii i reżyserii Janusza Pokrywki, napisany wg
ludowego moralitetu z okolic Rzeszowa. Twórcy oraz aktorzy, tradycyjnie dostają „listy Szefa”. Premiera cieszy.
Ogólna kondycja Teatru nie!

Kartki z kalendarza

27 marca 2004 (sobota)
Międzynarodowy Dzień Teatru. Zapraszamy nauczycieli krakowskich i małopolskich szkół na spektakl O pięknej
mieszczce i królu Kraku. Z zaproszenia skorzystało 28 osób. To i tak więcej niż dwa lata temu!
6 maja 2004 (czwartek)
Z inicjatywy dyrektor DK „Podgórze” pani Marty Peruckiej-Tytko obyło się zebranie zespołu Teatru PARAWAN,
podczas którego pani dyrektor przedstawiła warunki dalszego funkcjonowania sceny lalkowej przy Domu Kultury „Podgórze”. Przy zachowaniu dotychczasowej pomocy administracyjno-organizacyjno-technicznej ze strony DK „Podgórze”, z powodu niedoboru finansowego Teatru (1700 zł), oraz z uwagi na bardzo trudną sytuację
finansową DK i jego 15 jednostek organizacyjnych, dalsze funkcjonowanie Teatru, zwłaszcza dotyczące obszaru
spraw finansowych może odbywać się przy przestrzeganiu następujących warunków:
• Teatr może wypłacać tylko tyle honorariów aktorskich i innych ile ma wpływów z biletów lub sprzedanych
spektakli ryczałtem.
• Wszystkie premiery mogą być realizowane dopiero po uzyskaniu dofinansowań celowych, wpływów od
sponsorów oraz bezpłatnych usług artystów (sic!)
10 maja 2004 (poniedziałek)
Spotkanie całego zespołu Teatru PARAWAN poświęcone omówieniu najpilniejszych spraw organizacyjno-artystycznych, które zostały zakomunikowane przez dyr. DK „Podgórze” Martę Perucką-Tytko. Trudno odmówić jej
troski o finansowy stan kierowanej przez nią placówki, lecz trudno nam – twórcom i artystom Teatru PARAWAN
– pogodzić się ze stwierdzonym u pani dyrektor brakiem konstruktywnych propozycji pomocy i chęci zaproponowania rozwiązania problemów Teatru, który jakby nie patrząc, przez siedem minionych lat działał na chwałę
Domu Kultury „Podgórze”. Zespół jednogłośnie zadecydował o zakończeniu sezonu z dniem dzisiejszym. Decyzja o tym czy Podgórski Teatr Lalki i Aktora zaistnieje w nowym sezonie zapadnie z początkiem września.
8 sierpnia 2004 (niedziela)
Kościół Świętego Sebastiana w Wieliczce. Drugi „parawanowy” ślub. Z miłości, z nadzieją na szczęśliwe życie
ślub wzięli: Katarzyna IGNATIUK i Szymon BIELECKI. Ona – kandydatka na gwiazdę PARAWANU. On – zdolny mistrz kamery w Telewizji TVN. Pozostali „parawaniarze” prawie w komplecie.

Sezon teatralny 2004/2005
6 września 2004 (poniedziałek)
Powoli, powoli dobiega końca „remont” pomieszczeń kina „Wrzos”. Szkoda, że mimo moich próśb o spotkanie
i ustalenie najpilniejszych potrzeb w zakresie zmian w siedzibie dla Teatru PARAWAN, remont przeprowadzono
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według pomysłów i planów dyrekcji DK „Podgórze”. I zamiast – „aby było praktycznie i funkcjonalnie”, mamy
„czysto i świeżo”. Ale mamy:
• poszerzoną, głębszą scenę,
• wejście na scenę z prawej strony, bezpośrednio z garderoby,
• sześć wiszących reflektorów i pulpit sterowniczy,
• zabudowany niepotrzebnie hall kina,
• odświeżone ściany i podłogę.
Czego nie mamy i czego nie zrobiono nie wymieniamy.
11 września 2004 (sobota)
Kościół parafialny w Przeworsku. Trzeci „parawanowy” ślub. Tym razem sakramentalne „tak” w obecności najbliższych i gości powiedzieli: Anna POTONIEC i Marcin MAJEREK. Ona – gwiazda PARAWANU. On – dziennikarz i wielki kibic naszej sceny. Twórca strony internetowej. ww.parawan.art.pl. Zabawa, hulanki, swawole
w pięknej stylowej karczmie w Przeworsku. Były momenty i niespodzianki. Stawili się dawni PARAWANiarze.
13 września 2004 (poniedziałek)
Do przedszkoli i szkół Krakowa i Małopolski trafia ulotka: „Zaproszenie do Teatru sezon 2004/ 2005” zapowiadająca powrót PARAWANU do siedziby przy ul. Zamoyskiego od września. Zaczynamy ósmy sezon!
O tym jak Jasiek diabła spotykoł

Jasiek i Diabeł

Diabeł w pełnej krasie

Jasiek i wilki

Kartki z kalendarza

19 września 2004 (niedziela)
Widowiskiem pt. O tym jak Jasiek diabła spotykoł rozpoczynamy ósmy sezon Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora
PARAWAN. Zespół tworzą: aktorzy – Katarzyna Ignatiuk, Agnieszka Koniak, Anna Majerek, Maja Wojciechowska, Dawid Marecki, Mateusz Przyłęcki, Łukasz Wojtusik, realizatorzy – Bartłomiej Papuga, Murat Kornajew.
Kierownictwo – Antoni Mleczko, Piotr Augustynek.
27 września 2004 (poniedziałek)
Mateusz Przyłęcki – aktor Teatru PARAWAN pomyślnie zdał egzaminy i został przyjęty na I rok studiów Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Serdecznie gratulacje!
17 października 2004 (niedziela)
Po półrocznej przerwie gramy legendę O pięknej mieszczce i królu Kraku. Spektakl poprzedziła korekcyjna próba
z udziałem reżysera Filipa Budweila. To przedstawienie jest aktorskim popisem całego zespołu.
19 października 2004 (wtorek)
Gościmy w małej, wiejskiej szkole podstawowej w Poskwitowie gmina Iwanowice, której dyrektorką jest pani
Małgorzata Mucha. Bardzo serdeczne przyjęcie przez dzieci spragnione teatru. Zagraliśmy O królewiczu co tkał
dywany. Takie spotkania z widzami dodają nam sił i wiary do dalszego istnienia Teatru.
26 października 2004 (wtorek)
„Lekcja o teatrze” dla uczniów przyszpitalnej szkoły Dziecięcego Szpitalu Klinicznego CM UJ Krakowie – Prokocimiu. Ponad godzinne spotkanie z dziećmi poświęcone prezentacji lalek, rekwizytów, kostiumów ze spektakli
PARAWANU prowadził Antoni Mleczko.
14 listopada 2004 (niedziela)
Nagła niedyspozycja Mai Wojciechowskiej o mało co nie spowodowała odwołanie niedzielnego spektaklu. Ale
co znaczy w teatrze ZAWODOWSTWO? Ania Majerek i Łukasz Wojtusik dają popis aktorstwa. Tylko we dwoje
grają całe przedstawienie. I jak tu nie kochać takich Artystów?!
19 grudnia 2004 (niedziela)
Widowiskiem Z szopką na ten Nowy Rok! kończymy rok 2004. W naszym odczuciu nie był to udany rok. Niepewność jutra, która towarzyszyła nam przez ostatnie dwanaście miesięcy wybiła nas z rytmu i zachwiała naszymi
marzeniami. Ale i tak podsumowując ten mijający rok: mimo braku dofinansowań zrealizowaliśmy premierę
O tym jak Jasiek diabła spotykoł.
Daliśmy 43 spektakle, oglądało nas ponad 5 tysięcy widzów. Finansowo roczny bilans wyniósł + 30 złotych
(trzydzieści złotych) (sic!) Jednak największym sukcesem były dwa „parawanowe” śluby!!! Teraz z niecierpliwością czekamy na dzieci...
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3 stycznia 2005 (niedziela)
Okres bożonarodzeniowy i noworoczny sprawia, że cały styczeń gramy widowisko Z szopką na ten Nowy Rok!
z popisowymi kreacjami Kasi Ignatiuk, Ani Majerek, a przede wszystkim Łukasza Wojtusika.
31 stycznia 2005 (poniedziałek)
Maja Wojciechowska związana z teatrem od lipca 2002 roku postanowiła odejść z PARAWANU z przyczyn osobistych. Dostała atrakcyjną, dobrze płatną pracę menagera w firmie bieliźniarskiej. W jej role wchodzą Katarzyna
Ignatiuk i Agnieszka Koniak. Mamy okres późnowieczorno-nocnych prób. Najwięcej pracy jest z Wilkiem i koźlętami. Obsada pięcioosobowa. Ale w nowym składzie gramy już 6 lutego.
20 lutego 2005 (niedziela)
W spektaklu O królewiczu co tkał dywany – w 4. już obsadzie – debiutuje Katarzyna Ignatiuk. Będą z niej ludzie.
27 lutego 2005 (niedziela)
Gramy bajkę O wilku i koźlętach z Agnieszką Koniak w roli Matki Kozy. Zastąpiła Annę Majerek, która otrzymała
pracę w wydawnictwie i nie będzie mogła być dyspozycyjną aktorką w teatrze. Szkoda. Ania – to historia PARAWANU i niewątpliwie jego Gwiazda.
13 marca 2005 (niedziela)
Gramy Królewicza w siedzibie. Widzów 32. Coraz mniej publiczności. Okres przed Świętami Wielkanocnymi niezbyt dla nas łaskawy. Wciąż liczymy każdą złotówkę. W marcu aktorzy zarobili po 53 złote za spektakl.
23 marca 2005 (środa)
Ze względów osobistych Antoni Mleczko przekazuje kierowanie Teatrem Lalki i Aktora PARAWAN aktorowi
Łukaszowi Wojtusikowi. Ustalony zostaje repertuar na kwiecień 2005.
27 marca 2005 (niedziela)
Po raz pierwszy od ośmiu lat w PARAWANIE nie odbywa się tradycyjne spotkanie z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru. Nie ma ani odpowiedniej atmosfery, ani zachęty – na przykład ze strony dyrekcji Domu Kultury
„Podgórze” – na zorganizowanie świątecznego spotkania. Samo życie.
24 kwietnia 2005 (niedziela)
Gramy baśń Jana Ośnicy wg braci Grimm pt. O wilku i koźlętach. To nasze wspólne, ostatnie spotkanie Zespołu
Teatru PARAWAN w siedzibie przy ul. Zamoyskiego 50. Ostatnie porządki na zapleczu. Schowanie scenografii,
lalek. Aktorzy otrzymują imienne „listy szefa”, z podziękowaniami za wspólne spędzone lata. Rozstajemy się
w nadziei, że Teatr Lalki i Aktora na pewno odżyje. Teraz musimy dać sobie wszyscy trochę czasu na uporządkowanie prywatnych spraw, uspokojenie zagonionego i nerwowego życia. PARAWAN na pewno powróci. Czy do
tego samego miejsca? Czy w tym samym składzie? Na te pytania DZISIAJ NIE ZNAMY ODPOWIEDZI.

Kartki z kalendarza

18 maja 2005 (wtorek)
Okazuje się, że Dom Kultury „Podgórze”, jak i cały teatralny Kraków mogą żyć bez PARAWANU, Jeden teatr
mniej, jeden więcej. A KOGO to obchodzi w byłej Kulturalnej Stolicy Polski?! Czy kilkuletnia praca, wysiłek, czas
ludzi tworzących najmłodszą, lalkową scenę Grodu Kraka poszedł na marne? Nie! Od czasu do czasu odbieramy
telefony od pamiętających nas widzów z pytaniami: Kiedy znowu zagra PARAWAN? No właśnie. Kiedy?
12 lipca 2005 (poniedziałek)
W sekretariacie DK „Podgórze” ręce dyr. Marty Peruckiej-Tytko złożony zostaje list o następującej treści:
„W związku z brakiem jakichkolwiek możliwości dalszej pracy artystycznej Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora
PARAWAN uprzejmie informujemy, że z dniem 12 lipca 2005 r. zabieramy; dekoracje, lalki, a także scenariusze
i muzykę do tych spektakli, za wykonanie których wyłożyliśmy bezzwrotnie własne środki finansowe, bądź
środki darowane przez sponsorów przez nas znalezionych. Jednocześnie informujemy, że z dniem 12 lipca 2005
r. nie zezwalamy na używanie logo i nazwy: Teatr PARAWAN, gdyż nazwa i znak firmowy są naszego autorstwa
i stanowią naszą wyłączną własność. Z poważaniem Piotr Agustynek i Antoni Mleczko”.
Treść listu znalazła odzwierciedlenie w czynach.

SEZON TEATRALNY 2005/2006
15 września 2005 (środa)
Dyrekcja Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie składa propozycję wystawienia na jego scenie niegranych już przedstawień Teatru PARAWAN, w ramach nowej inicjatywy dla dzieci pt. Pogotowie Bajkowe.
20 września 2005 (wtorek)
W tarnowskim teatrze rozpoczynają się próby spektaklu pt. O królewiczu co nie umiał nic opartego na scenariuszu
J. Pokrywki O królewiczu, co tkał dywany z udziałem aktorów dramatycznych. Dla nich jest to pierwsze spotkanie
z lalkami.
22 października 2005 (sobota)
Duch PARAWANU odżywa w Tarnowskim Teatrze im. L. Solskiego premierą spektaklu O królewiczu co nie umiał
nic w reżyserii i z muzyką A. Mleczki, ze scenografią J. Pokrywki.
7 lutego 2006 (wtorek)
Reżyser Bogusław Froń, związany z Teatrem PARAWAN od 2002 roku, rozpoczyna w Teatrze im. Ludwika Solskiego próby spektaklu Janko Muzykant. Adaptacja tej sienkiewiczowskiej noweli dokonana przez Antoniego
Mleczkę, skomponowana muzyka, gotowe lalki – rzeźby Kazimierza Czapki wykonane według projektów Janusza Pokrywki, przeleżały na zapleczu w kina „Wrzos” przez trzy lata nie doczekawszy się jakiegokolwiek wspar-
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cia finansowego ze strony władz miasta Krakowa, oraz zainteresowania dyrekcji Domu Kultury „Podgórze”.
Jankiem Muzykantem zainteresował się Tarnów.
kwietnia 2006 (sobota)
Premiera spektaklu Janko Muzykant w Tarnowskim Teatrze im. L. Solskiego. „Perełka dla małych i dużych” – tak
zatytułuje,zamieszczoną w magazynie TEMI recenzję z tego przedstawienia Mirosław Poświatowski. Szkoda, że
ta premiera nie odbyła się w krakowskim kinie „Wrzos” przy ul. Zamoyskiego 50. Brak słów.
maja 2006 (piątek)
Andrzej Radniecki – dyrektor Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” składa nieoczekiwaną propozycję reaktywowania Teatru PARAWAN, wyrażając możliwość działania sceny lalkowej w ramach struktury organizacyjnej placówki. Od tego dnia rozpoczyna się nowy, a właściwie najnowszy okres działalności PARAWANU.
maja 2006 (piątek)
Spotkanie w Rzeszowie z dotychczasowymi współpracownikami Teatru PARAWANU reżyserem i scenografem
Januszem Pokrywką, oraz reżyserami Bogusławem Froniem i Tadeuszem Czwakielem. Omawiamy plany na
najbliższe trzy sezony. Artyści nie ukrywają radości z powodu powrotu PARAWANU i deklarują współpracę.
czerwca 2006 (poniedziałek)
Przywóz do Klubu Kultury „Wola” przy ul. Królowej Jadwigi 215 ocalałych środków inscenizacyjnych do spektakli: O tym jak Jasiek diabła spotykoł, O wilku i koźlętach i Z szopką na ten Nowy Rok!. Mamy trzy gotowe do grania
spektakle. Brak tylko Zespołu Aktorskiego.
czerwca 2006 (wtorek)
Klub Kultury „Wola” – spotkanie starych „parawaniarzy”. Deklarację powrotu do Zespołu Aktorskiego składają:
Katarzyna Ignatiuk, Maja Wojciechowska i Mateusz Przyłęcki. Pozostali aktorzy PARAWANU z przyczyn życiowych nie mogą podjąć się stałej pracy w Teatrze. Będzie ich bardzo brakować.
czerwca 2006 (poniedziałek)
W krakowskiej prasie ukazało się ogłoszenie: „Teatr Lalki i Aktora poszukuje PILNIE młodych, chętnych aktorów do współpracy. CASTING – 10 lipca godz. 11.00 Kraków ul. Królowej Jadwigi 215”.

Sezon teatralny 2006/2007
10 lipca 2006 (poniedziałek)
Otwarty casting na aktorów naszego Teatru. Z ośmiu chętnych do Zespołu zostały przyjęte: Anna Makowska
i Ewa Trzewicarz. Niestety, brak młodych mężczyzn. Ale możemy rozpocząć próby do wznowienia bajki O tym
jak Jasiek diabła spotykoł! Obsada: Katarzyna Ignatiuk, Anna Makowska i Ewa Trzewicarz.

Kartki z kalendarza

11 lipca 2006 (wtorek)
Pierwsza czytana i muzyczna próba spektaklu O tym jak Jasiek diabła spotykoł. Rozdanie ról, przymiarki kostiumów i pierwszy kontakt z lalką nowych aktorek: Ani i Ewy. Jak na pierwszy raz nie jest źle.
21 sierpnia 2006 (poniedziałek)
Po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy codzienne próby wznawianej bajki O Jaśku i diable. Rolę reżysera przyjmuje na siebie Katarzyna Ignatiuk, najbardziej doświadczona aktorka w naszym zespole.
1 września 2006 (piątek)
Zbigniew Ważydrąg, artysta plastyk prezentuje propozycję plakatu do Jaśka i diabła. Z pewnymi poprawkami
zostaje zaakceptowany.
17 września 2006 (niedziela)
Sala teatralna Centrum Kultury „Dworek Białoprądcnicki” przy ul Papierniczej 2. godz. 15.00 Premiera wznowienia moralitetu J. Pokrywki pt. O tym jak Jasiek diabła spotykoł. PARAWAN powrócił na teatralną mapę Krakowa.
Premierę uczciliśmy lampką wina oraz pysznymi kanapkami i słodyczami, ufundowanymi przez Dyrektora
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.
Było to pierwsze w historii PARAWANU popremierowe przyjęcie zorganizowane – ku zaskoczeniu całego
zespołu – przez naszego Pryncypała.
19 września 2006 (wtorek)
Rozpoczynają się próby do wznowienia bajki Jana Ośnicy wg braci Grim pt. O wilku i koźlętach. Z dawnego składu w próbach udział biorą: Katarzyna Ignatiuk, Maja Wojciechowska i Mateusz Przyłęcki, który poleca do Zespołu, studentkę Teatrologii UJ – Agnieszkę Zieleziecką. Dostaje rolę Matki Kozy i Koźlątka. Rolę Psa Murarza
i Gawrona Aptekarza przyjmuje nowo pozyskamy słuchacz L’Artu: Łukasz Sukiennik. Zespół powiększył się
o dwoje bardzo chętnych i utalentowanych aktorów, dla których praca z lalką to zupełna nowość.
25 września 2006 (poniedziałek)
Na ręce dyrektora CK „Dworek Białoprądnicki” – Andrzeja Radnieckiego złożony zostaje plan repertuarowy
Teatru PARAWAN trzy kolejne sezony teatralne. Zawiera on propozycję wystawienia w ciągu trzech lat siedmiu
premier przedstawień dla najmłodszych.
13 października 2006 (piątek)
Spotkanie kierownictwa Teatru PARAWAN z dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego panem
Stanisławem Dziedzicem poświęcone prezentacji planów Teatru na najbliższe cztery sezony, oraz przygotowań
do jubileuszu 10-lecia najmłodszej, lalkowej sceny Krakowa, który przypadać będzie na grudzień 2007 roku.
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12 listopada 2006 (niedziela)
Premiera wznowieniowego przedstawienia Jana Ośnicy pt. O wilku i koźlętach, w nowym składzie zespołu aktorskiego, która zgromadziła tłumy widzów w sali teatralnej przy ul. Papierniczej 2. Niektórzy z nich przyszli
jako starzy przyjaciele PARAWANU jeszcze z czasów naszego grania w sali kina „Wrzos”. Było wiele radości
i wspomnień, a przede wszystkim wyrazów sympatii dla naszej lalkowej sceny.
15 listopada 2006 (środa)
Rozpoczynają się próby do wznowienia kolejnego spektaklu, a konkretnie do widowiska obrzędowego Antoniego Mleczki i Janusza Pokrywki pt. Z szopką na ten Nowy Rok!. Ku uciesze starych „parawaniarzy” do zespołu
aktorskiego powraca Łukasz Wojtusik, który jest niezastąpiony w roli Turonia. Żyjemy już Świętami Bożego
Narodzenia, śpiewamy kolędy i czekamy na dzień Świętego Mikołaja, w którym rozpoczniemy grać to ulubione
przedstawienie.
5 grudnia 2006 (wtorek)
W Centrum Sztuki Współczesnej „SOLVAY” po raz pierwszy, po rocznej przerwie gramy widowisko Z szopką na
ten Nowy Rok!. Wróciły dawne, dobre czasy naszej szopki.
6 grudnia 2006 (środa)
Mija dziewiąta rocznica powstania Teatru Lalki i Aktora PARAWAN. Za rok będziemy obchodzić okrągły Jubileusz.
8 grudnia 2006 (piątek)
Bardzo udany wyjazd PARAWANU do Centrum Kultury w Bukownie koło Olkusza. To pierwszy od dwóch lat
spektakl grany w tak zwanym terenie. Zgraliśmy bajkę O wilku i koźlętach.
10 grudnia 2006 (niedziela)
Oficjalna premiera wznowienia widowiska Z szopką na ten Nowy Rok! była okazją do wzruszającego spotkania
wielu „parawaniarzy”. Wspominaliśmy stare czasy i mówili o naszych planach na najbliższe sezony. Nie kryliśmy zadowolenia z faktu, iż w okresie ode 17.09 do 10.12 2006 roku udało się nam wznowić, w nowych obsadach
aktorskich trzy spektakle.
21 grudnia 2006 (czwartek)
Wspólny opłatkowy wieczór w Teatrze Lalki i Aktora PARAWAN kończy bardzo pracowite drugie półrocze 2006
roku. Znowu jesteśmy razem, chociaż w zmienionym składzie, znowu gramy dla naszej Publiczności!
7 stycznia 2007 (niedziela)
Nowy 2007 Rok rozpoczynamy oczywiście Szopką. Spektakl podoba się publiczności jak za dawnych lat. Dużo
w nim humoru, przyśpiewek, kolęd i zabawy ze śmiesznym Turoniem. Ale są też chwile zadumy nad losem Małej Dzieciny, która urodziła się w Betlejem. To widowisko dla każdego widza. Uczy, bawi, wzrusza.

Kartki z kalendarza

1 lutego 2007 (czwartek)
Zabieramy się ostro do pracy nad prapremierą
bajki Tomasza Sanowicza pt. Przygody Stracha Polnego. Reżyseruje zaprzyjaźniony z PARAWANEM
Bogusław Froń. Do zespołu przychodzi Tomasz
Tomczuk, polecony przez Agnieszkę Zieleziecką.
Jest on studentem Teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rola Stracha Polnego będzie jego debiutem w teatrze lalek. Oprócz Tomka i Agnieszki
role otrzymują: Katarzyna Ignatiuk, Ewa Trzewicarz i Maja Wojciechowska.
1 marca 2007 (czwartek)
Rozpoczynamy ostatnie 10 dni prób przed premierą. To będzie bardzo rozśpiewany i roztańczony
spektakl. Specjalne układy sceniczne przygotowała Wiola Maciejewska tancerka i choreograf związana z Operą i Operetka Krakowską. Piękną – jak
zwykle – scenografię i lalki zaprojektował Janusz
Pokrywka, któremu przy ich wykonaniu pomagał
Zygmunt Krynicki. Autorem bardzo kolorowego
i udanego plakatu jest Przemysław Pokrywka. Tak
więc Przygody Stracha Polnego tworzymy siłami
rzeszowsko-krakowskich artystów!

Przygody Stracha Polnego
Maja Wojciechowska (Pani Mysz), Katarzyna Ignatiuk
(Kot Psot), Tomasz Tomczuk (Strach Polny), Agnieszka
Zieleziecka (Pan Jeż), Ewa Trzewicarz (Pani Wróblowa)
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Maski Zająca, Lisicy Straganiarki i Kota Psota
Strach Polny
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11 marca 2007 (niedziela)
I wreszcie doczekaliśmy się nowej prapremiery w PARAWANIE. Tekst bajki Tomasza Sanowicza przeleżał
w „banku scenariuszy” aż sześć lat. Podobnie jak muzyka Antoniego Mleczki. Przygody Stracha Polnego zostały
przyjęte bardzo gorąco przez publiczność. Dużą satysfakcję z kilku miesięcznych prób mieli aktorzy, zwłaszcza
ci, którzy debiutowali w teatrze lalkowym. Mamy nadzieje, że będzie to udany i popularny spektakl w historii
naszej sceny.
8 czerwca 2007 (piątek)
Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski uroczyście otworzył odrestaurowany Zajazd Kościuszkowski przy ul. Białoprądnickiej 3, w którym nową, stała siedzibę otrzymał Teatr Lalki i Aktora PARAWAN. Widownia
na 100–110 miejsc. Sala teatralna wraz z zapleczem (garderoba, magazyn, sanitariaty) wyposażona w nowoczesny sprzęt oświetleniowo-nagłośnieniowy. Ten prezent dla PARAWANU na jego 10-lecie przygotowali dyrektorzy Centrum Kultury „Dworek Bialoprądnicki” panowie Andrzej Radniecki i Jan Gajoch. WIELKIE DZIĘKI!!!
9 czerwca 2007 (sobota)
W ramach NOCY TEATRALNEJ – zorganizowanej z okazji 750 rocznicy lokacji miasta Krakowa wystawiamy
dla najmłodszych widzów Przygody Stracha Polnego. Teatr PARAWAN został w ten sposób wyróżniony spośród
grona krakowskich scen.
10 czerwca 2007 (niedziela)
Kończymy dziewiąty sezon teatralny grając, cieszącego się coraz większą popularnością spektakl Stracha. Rozstajemy się, ale nie na długo... Przed nami dziesiąty jubileuszowy sezon!

Sezon teatralny 2007/2008
4 lipca 2007 (środa)
Pierwsze spotkanie realizatorów planowanej na wrzesień premiery baśni H.Ch. Andersena Słowik. Autor scenariusza i scenograf Piotr Augustynek, reżyser Bogusław Froń oraz kompozytor Antoni Mleczko ustalają harmonogram prób i uzgadniają formę spektaklu. Ponieważ nowa scena PARAWANU jest niezbyt wysoka (290 cm)
zaistniała potrzeba rezygnacji z dotychczasowych, dużych form teatralnych. Aktorzy zagrają w żywym planie,
animując lalkami – jawajkami trzymanymi przed sobą.
9 lipca 2007 (poniedziałek)
Pierwsza przymiarka obsadowa do Słowika. Brakuje nam mężczyzn, ponieważ Rafał Zawierucha i Krystian Wojnarowicz – tegoroczni absolwenci SPOT-u, chociaż wyrazili zgodę na współpracę z PARAWANEM, podczas
tej właśnie próby otrzymują wiadomość, że pomyślnie zdali egzamin i zostali przyjęci do Akademii Teatral-

Kartki z kalendarza
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nej w Warszawie – Rafał, na Wydział Dramatu wrocławskiej PWST Krystian.
Cieszymy się razem z nimi i smucimy jednocześnie, bo brakuje nam AKTORÓW!
27 sierpnia 2007 (poniedziałek)
Rozpoczynamy próby do Słowika. Do zespołu dołączył Kamil Gajdek student ukrainistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, początkujący aktor mający
na swoim koncie kilka teatralnych przygód. W teatrze lalek zaczyna wszystko
od nowa. Do PARAWANU powróciła Ania Makowska, która z niezrozumiałych po dziś dzień powodów, nie dostała się do żadnej ze szkół teatralnych.
21 września 2007 (piątek)
Po miesiącu prób z obsady Słowika odpada Maja Wojciechowska. Na tydzień
przed premierą Zastępuje ją sprowadzona w trybie awaryjnym przez Anię
Makowską – Joanna Bąk – studentka kulturoznawstwa, absolwentka L’Artu,
współpracująca dotychczas z profilaktycznymi teatralnymi grupami. Dostaje
rolę małej Li Ling.
Słowik
od góry: Cesarz i mechaniczny Słowik,
Katarzyna Ignatiuk i lalka Dama Dworu,
Anna Makowska z lalka Posłańca,
Tomasz Tomczuk z lalką Marszałka Dworu
Posłaniec i mechaniczny Słowik

Scena zbiorowa
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Śliwiakobranie
Joanna Bąk jako Żabka z Rabki
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30 września 2007 (niedziela)
Pierwszy spektakl w nowej siedzibie PARAWANU. Premiera baśni H.Ch. Andersena
Słowik. Jak zwykle dominują emocje. Premiera przyjęta nadzwyczaj miło przez dziecięcą widownię. Gratulacjom nie było końca. Na popremierowym spotkaniu aktorzy
i autorzy przedstawienia otrzymują tradycyjne „listy Szefa”. Dyrekcja „Dworku Białoprądnickiego” zadbała o „małe conieco”. Wielkie dzięki.
10 października 2007 (środa)
Rozpoczynamy próby muzyczne do prapremiery śpiewogry Śliwiakobranie na podstawie wierszy Tadeusza Śliwiaka z muzyką Antoniego Mleczki. Reżyseruje aktor Starego
Teatru i artysta Piwnicy pod Baranami Rafał Jędrzejczyk. To szczególne przedsięwzięcie nowego, młodego Zespołu Aktorskiego, bowiem spektakl ten przygotowujemy na
Jubileusz 10-lecia Teatru Lalki i Aktora PARAWAN.
4 listopada 2007 (niedziela)
Gramy Słowika. Pełna sala widzów. Radość wielka i satysfakcja z gorących oklasków.

Śliwiakobranie – Słoń w sklepie z porcelaną. Od lewej: Joanna Bąk,
Kamil Gajdek, Ewa Trzewicarz

Zespół aktorski. Od lewej: Kamil Gajdek, Joanna Bąk, Ewa
Trzewicarz, Mariusz Dąbrowski. Na dole: Anna Makowska

Kartki z kalendarza

7 listopada 2007 (środa)
Z Rzeszowa przywiezione zostają ostatnie lalki i rekwizyty do najnowszej, jubileuszowej premiery, autorstwa
Janusza Pokrywki i Zygmunta Krynickiego.
12 listopada 2007 (poniedziałek)
Po miesiącu prób nad Śliwiakobraniem – na naszej macierzystej scenie w Zajeździe Kościuszkowskim, ustalona
została ostateczna obsada spektaklu. Grają: Joanna Bąk,
Anna Makowska, Ewa Trzewicarz, Mariusz Dąbrowski
i Kamil Gajdek.
DO JUBILEUSZU ZOSTAŁO TYLKO 26 DNI!!!
6 grudnia 2007 (sobota)
WIELKI JUBILEUSZ – premiera Śliwiakobrania.

Śliwiakobranie – Wilk u dentysty. Kamil Gajdek
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Jubileusz dziesięciolecia. Dyrektor Centrum Kultury „Dworek
Białoprądnicki” Andrzej Radziecki otrzymuje od Antoniego Mleczki
koszulkę firmową PARAWANU i tytuł Honorowego Członka Teatru
Wilk u dentysty. Anna Makowska z lalką wilka
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Aktorzy Tatr Lalki i Aktora PARAWAN
w dziesięcioleciu 1997–2007
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Joanna BĄK
od IX 2007

Krzysztof PRYSTUPA
XII 1997 – VI 1998

Justyna BRANICKA
I 2002 – VI 2002

Mateusz PRZYŁĘCKI
od I 2002

Mariusz DĄBROWSKI
od XI 2007

Łukasz SUKIENNIK
VII 2006 – VI 2007

Kamil GAJDEK
od VIII 2007

Tomasz TOMCZUK
od I 2007

Katarzyna IGNATIUK
od VII 2002

Ewa TRZEWICARZ
od VI 2006

Aleksandra JAKUBIAK
VII 1999 – VI 2001

Anna WODYŃSKA
VII 1998 – VI 1999

Jacek JONIEC
XII 1997 – VI 1998

Maja WOJCIECHOWSKA
od VII 2002

Tomasz KŁAPTOCZ
XII 1997 – VI 1998

Łukasz WOJTUSIK
od VI 1998

Agnieszka KONIAK
VII 2002 – III 2005

Agnieszka ZBROJECKA-MARECKA
VII 1999 – VI 2001

Aleksandra MAJ
XII 1997 – VI 1998

Maciej ZACHARZEWSKI
VII 2002 – VI 2003

Anna MAKOWSKA
od VI 2006

Marcin ZACHARZEWSKI
VII 2002 – VI 2003

Dawid MARECKI
VII 1998 – VI 2001 oraz III 2003 – VI 2005

Piotr ZMORKA
II 2002 – VI 2002

Anna POTONIEC – Anna MAJEREK
VII 1998 – VI 2005

Dagmara ŻABSKA
XI 2001 – VI 2003

Premiery
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SEZON 1997/98
1.

Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi?
autor: Zbigniew Poprawski
reżyseria: Zbigniew Poprawski
scenografia: Marta Kordas, Jerzy Szczepański
muzyka: Antoni Mleczko
premiera 11 I 1998
obsada: Aleksandra Maj, Jacek Joniec, Tomasz Kłaptocz

2.

Zaczarowany lalek świat
autor: Janusz Pokrywka
reżyseria: Janusz Pokrywka
scenografia: Janusz Pokrywka
muzyka: Antoni Mleczko
premiera: 1 III 1998
obsada: Aleksandra Maj, Krzysztof Prystupa

SEZON 1998/99
3.

Calineczka
autor: Hans Christian Andersen
reżyseria: Janusz Pokrywka
scenografia: Janusz Pokrywka
muzyka: Antoni Mleczko
premiera: 20 IX 1998
obsada: Anna Potoniec, Dawid Marecki, Łukasz Wojtusik

Premiery

SEZON 1999/2000
4. O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał
autor: Antoni Mleczko
reżyseria: zespołowa
scenografia: Piotr Augustynek
muzyka: Antoni Mleczko
premiera: 26 IX 1999
obsada: Aleksandra Jakubiak, Anna Potoniec, Agnieszka Zbrojewska-Marecka,
Dawid Marecki, Łukasz Wojtusik

SEZON 2000/2001
5. O wilku i koźlętach
autor: Jan Ośnica wg braci Grimm
reżyseria: Tadeusz Czwakiel
teksty piosenek: Antoni Mleczko
scenografia: Janusz Pokrywka
muzyka: Antoni Mleczko
asystent reżysera: Anna Potniec
premiera: 24 IX 2000
obsada: Aleksandra Jakubiak, Anna Potoniec, Agnieszka Zbrojewska-Marecka, Dawid Marecki,
Łukasz Wojtusik
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SEZON 2001/2002
6. O królewiczu co tkał dywany
autor: Janusz Pokrywka
reżyseria: Janusz Pokrywka
scenografia: Janusz Pokrywka
muzyka: Antoni Mleczko
asystent reżysera: Dagmara Żabska
premiera: 07 IV 2002
obsada: Justyna Branicka, Anna Potoniec, Łukasz Wojtusik
7.

Ten szalony Tespis
autor: Piotr Augustynek
reżyseria: Piotr Augustynek
scenografia: Piotr Augustynek
muzyka: Antoni Mleczko
asystent reżysera: Łukasz Wojtusik
premiera: 29 IV 2002
obsada: Anna Potoniec, Dagmara Żabska, Mateusz Przyłęcki, Łukasz Wojtusik, Piotr Zmorka

SEZON 2002/2003
8.

Z szopką na ten Nowy Rok!
autorzy: Antoni Mleczko, Janusz Pokrywka
reżyseria: Janusz Pokrywka
scenografia: Janusz Pokrywka
muzyka i opracowanie muzyczne: Antoni Mleczko
premiera: 8 XII 2002
obsada: Katarzyna Ignatiuk, Anna Potoniec, Łukasz Wojtusik, akordeonista – Antoni Mleczko

Premiery

9.

Bajka o rybaku i złotej rybce
autor: Aleksander S. Puszkin
reżyseria: Bogusław Froń
scenografia: Piotr Augustynek
lalki: Katarzyna Koczubiej
scenariusz i muzyka: Antoni Mleczko
premiera: 16 II 2003
obsada: Katarzyna Ignatiuk, Agnieszka Koniak, Anna Potoniec, Maja Wojciechowska, Mateusz
Przyłęcki, Łukasz Wojtusik

10. O pięknej mieszczce i królu Kraku
autor: Piotr Augustynek
reżyseria: Filip Budweil
scenografia: Piotr Augustynek
muzyka: Antoni Mleczko
premiera: 1 VI 2003
obsada: Katarzyna Ignatiuk, Anna Potoniec, Maja Wojciechowska, Dawid Marecki, Łukasz Wojtusik

SEZON 2003/2004
11. O tym jak Jasiek diabła spotykoł
autor: Janusz Pokrywka
reżyseria: Janusz Pokrywka
scenografia: Janusz Pokrywka
muzyka: Antoni Mleczko
premiera: 14 III 2004
obsada: Katarzyna Ignatiuk, Maja Wojciechowska, Dawid Marecki
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SEZON 2006/2007
12. O tym jak Jasiek diabła spotykoł
autor: Janusz Pokrywka
reżyseria: Janusz Pokrywka, Antoni Mleczko
scenografia: Janusz Pokrywka
muzyka: Antoni Mleczko
wznowienie: 17 IX 2006
obsada: Katarzyna Ignatiuk, Anna Makowska, Ewa Trzewicarz

13. O wilku i koźlętach
autor: Jan Ośnica wg braci Grimm
reżyseria: Tadeusz Czwakiel
teksty piosenek: Antoni Mleczko
scenografia: Janusz Pokrywka
muzyka: Antoni Mleczko
wznowienie: 12 XI 2006
obsada: Katarzyna Ignatiuk, Maja Wojciechowska, Agnieszka Zieleziecka, Mateusz Przyłęcki,
Łukasz Sukiennik

14. Z szopką na ten Nowy Rok!
autorzy: Antoni Mleczko, Janusz Pokrywka
reżyseria: Janusz Pokrywka
scenografia: Janusz Pokrywka
muzyka i opracowanie muzyczne: Antoni Mleczko
wznowienie: 10 XII 2006
obsada: Katarzyna Ignatiuk, Maja Wojciechowska, Łukasz Wojtusik

Premiery

15. Przygody Stracha Polnego
autor: Tomasz Sanowicz
reżyseria: Bogusław Froń
scenografia: Janusz Pokrywka
muzyka: Antoni Mleczko
ruch sceniczny: Wioletta Maciejewska
asystent reżysera: Katarzyna Ignatiuk
prapremiera: 11 III 2007
obsada: Katarzyna Ignatiuk, Maja Wojciechowska, Ewa Trzwicarz, Agnieszka Zieleziecka,
Tomasz Tomczuk

SEZON 2007/8
16. Słowik
autor: Hans Chrystian Andersen
reżyseria: Bogusław Froń
adaptacja i scenografia: Piotr Augustynek
muzyka: Antoni Mleczko
premiera: 30 IX 2007
obsada: Joanna Bąk, Katarzyna Ignatiuk, Anna Makowska, Kamil Gajdek, Tomasz Tomczuk
17. Śliwiakobranie
autor: Tadeusz Śliwiak
reżyser: Rafał Jędrzejczyk
scenariusz: Antoni Mleczko
scenografia: Janusz Pokrywka
wykonanie scenografii: Zygmunt Krynicki, Janusz Pokrywka
muzyka: Antoni Mleczko
prapremiera: 08 XII 2007
obsada: Joanna Bąk, Anna Makowska, Ewa Trzewicarz, Mariusz Dąbrowski, Kamil Gajdek
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Marta PERUCKA-TYTKO
dyrektor Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie (26 IX 1999)
Krzysztof SARNECKI
dyrektor Interclub Eduction Center w Chicago (20 II 2000)
Tadeusz CZWAKIEL
wieloletni, wybitny aktor Teatru „Kacperek” w Rzeszowie, reżyser, scenograf (24 IX 2000)
dr Janusz POKRYWKA
autor, reżyser, scenograf, wykładowca akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego (24 IX 2000)
Andrzej GÓRSZCZYK
autor, kompozytor, artysta kabaretowy z Nowego Sącza.
Twórca słynnego „Titanica” kabaretu Lach. Wieloletni dyrektor Domu Dziecka w Rytrze (2 XII 2000)
Piotr AUGUSTYNEK
polonista, autor, scenograf. Twórca logo Teatru PARAWAN.
Pedagog i dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Więcławicach (17 XII 2000)
Beata i Jerzy SZCZEPAŃSCY
plastycy – mechanizatorzy, wykonawcy wielu projektów scenograficznych,
lalek, rekwizytów oraz kostiumów do spektakli Teatru PARAWAN (8 XII 2002)
Marian SATAŁA
redaktor „Gazety Krakowskiej”, najwierniej oddający codzienność „parawanowego” życia
na łamach prasy krakowskiej (8 XII 2002)
Bożena CHMYLAK
pracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Opiekunka teatrów lalkowych w Polsce. Wierny kibic poczynań Teatru PARAWAN (6 XII 2007)
Andrzej CHODOWIEC
profesor nauki zawodu drukarza. Mistrz Zakładu GRAFIT.
Wydawca plakatów i programów Teatru PARAWAN (6 XII 2007)
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Stanisław DZIEDZIC
dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu miasta Krakowa. Finansowy dobroczyńca (6 XII 2007)
Bogusław FROŃ
Aktor, reżyser twórca trzech spektakli w naszym Teatrze.
Wybitny lalkarz polskiej sceny teatralnej (6 XII 2007)
Jan GAJOCH
dyrektor Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie za „wskrzeszenie” Parawanu
i przekazanie mu NOWEJ SIEDZIBY przy ul. Białoprądnickiej 3 (6 XII 2007)
Piotr LATAŁA
mistrz kierownicy. Wspaniały, wieloletni przyjaciel Teatru PARAWAN (6 XII 2007)
Dawid MARECKI
niespotykana osobowość teatralna. Kreator wielu wspaniałych ról. Kumpel na dobre i złe (6 XII 2007)
Bartłomiej PAPUGA
mgr Bezpiecznik, filozof, miłośnik Teatru i pięknych kobiet (6 XII 2007)
Anna POTONIEC-MAJEREK
aktorka , wspaniała koleżanka i lalkarka. oddana naszemu Teatrowi, wykonawczyni wielu wspaniałych ról.
Brak Jej w Zespole!!! (6 XII 2007)
Andrzej RADNIECKI
dyrektor Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie za „wskrzeszenie” Parawanu
i przekazanie mu NOWEJ SIEDZIBY przy ul. Białoprądnickiej 3 (6 XII 2007)
Łukasz WOJTUSIK
aktor Teatru PARAWAN od 1998 roku.
Jedna z najwybitniejszych postaci w historii naszej Sceny (6 XII 2007)
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Teatr w kinie
... Spektaklem Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi zostanie zainaugurowana działalność Podgórskiego Teatru
Lalki i Aktora PARAWAN. Uroczysta premiera odbędzie się w najbliższą niedzielę, 11 stycznia o godz. 12.00 w sali
kina „Wrzos” przy ul. Zamoyskiego 50. Przedstawienie przeznaczone jest dla najmłodszych widzów i opowiada
o dziwnym śnie małej Dorotki, w którym pojawią się: Babcia,, Pan Gajowy, Sprzedawca Kapeluszy, Wilk oraz inni
mieszkańcy lasu.
„Dziennik Polski”, nr 6, 8 stycznia 1998
Teatr w walizce
... Premierowym spektaklem o Czerwonym Kapturku, Babci, Wilku i Gajowym zainauguruje swą działalność
najmłodsza krakowska scena teatralna: Podgórski Teatr Lalki i Aktora PARAWAN. Ten „teatr w walizce” zamierza
odwiedzać widzów dzielnicy Podgórze, a także być wszędzie tam, gdzie zaproszą go dzieci.
„Gazeta Wyborcza”, czwartek 8 stycznia 1998
Nowy Teatr w Krakowie
... Jest teatrem lalek. Nazywa się PARAWAN i jest pierwszą profesjonalna sceną w prawobrzeżnej dzielnicy Krakowa. Założył go Antoni Mleczko, wieloletni dziennikarz Radia Kraków, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej,
b. Dyrektor Teatru RABCIO w Rabce. Scena nowego teatru mieści się w sali kina „Wrzos” przy ul. Zamoyskiego 50.
Na premierę wybrano sztukę Zbigniewa Poprawskiego: Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi? w reżyserii autora.
W zamierzeniach są sztuki małoobsadowe, gdyż ma to być „Teatr w walizce”, który znaliby zarówno młodzi mieszkańcy Krakowa jak i wsi w całej Polsce Południowej.
„Wieści”, nr 11, Kraków 15 marca 1998
Zaczarowane lalki
... Zaczarowany lalek świat to tytuł najnowszej premiery Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN działającego przy Domu Kultury „Podgórze”. (...) Spektakl pokazuje kulisy teatru lalek i próbuje uświadomić, że w tego
rodzaju zabawie najważniejsza jest wyobraźnia, która artystów pobudza do twórczości, zaś widzów do właściwego
odbioru. Zobaczymy prawie 30 lalek: pacynek, kukiełek, jawajek, marionetek masek.
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, 20 lutego – 1 marca 1998
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Teatr w walizce
... Pierwsza zawodowa scena teatralna Podgórza, do istnienia której powoli przyzwyczajają się mieszkańcy prawobrzeżnej dzielnicy Krakowa, odwiedzając ja coraz liczniej w każdą niedzielę (w sali kina „Wrzos”), ma już za sobą
kilka wyjazdowych przedstawień, stając się – w myśl założeń twórców – „teatrem w walizce”. PARAWAN szykuje
kolejną niespodziankę młodym widzom. 1 marca odbędzie się bowiem premiera spektaklu edukacyjno-artystycznego pt. Zaczarowany lalek świat autorstwa Janusza Pokrywki, z muzyka Antoniego Mleczki. Aktorzy: Aleksandra
Maj i Krzysztof Prystupa pokażą widzom teatr od kulis. Teatr lalek, w którym wystąpią pacynki, marionetka, kukły
duże i małe, jawajki oraz maski... W Zaczarowanym świecie lalek zobaczymy postacie zrobione z blachy, płótna, piór,
słomy, wikliny, papieru, drewna, gliny... Wśród bohaterów przedstawienia pokażą się: Strach Polny, Król Wieszak
Pierwszy, Rycerz Rura, Dzięcioł Laska, Czajnik Gąska, Wąż, Żyrafa. Janusz Pokrywka – artysta plastyk, absolwent
krakowskiej ASP, uczeń Jerzego Skarżyńskiego i Jerzego Nowosielskiego, autor i reżyser, pragnie zwrócić uwagę
widza na rolę, jaką w teatrze i nie tylko w teatrze, spełnia słowo-klucz, słowo-symbol-wyobraźnia. (...)
„Dziennik Polski”, nr 50, 28 lutego – 1 marca 1998
Zaczarowany lalek świat
Wszystkie dzieci zaproszone są na nową sztukę pt. Zaczarowany lalek świat. Na waszych oczach ożyje cudowny świat lalek. Będziecie mogły zobaczyć prawie trzydzieści lalek: pacynki, kukły, jawajki, marionetki, oraz maski
przedstawiające m.in. Króla Wieszaka Pierwszego, Rycerza Rurę, Laskę Dzięcioła, Czajnika Gąskę, Krzesło Żyrafę,
Węża... W spektaklu wystąpi także Sójka, która wybiera się za morze i sympatyczny Tom, budowniczy teatralnego
domu, właściciel wesołej gromadki zwierząt.
„Super Express”. Weekend”, nr 49, piątek 27 lutego1998
Teatr PARAWAN
... Teatr, który uczy, bawi, wzrusza I zmusza do zastanowienia się: co dobrej jest, a co złem, od wieków jest jedną z najważniejszych form artystycznych kształtujących osobowość, charakter i sposób spojrzenia na świat zwłaszcza najmłodszego widza... To
przesłanie było główną inspiracją twórców najmłodszej sceny teatralnej w Krakowie. (...) Prapremierowy spektakl
odbył się 11 stycznia 1998 roku w sali kina „Wrzos” Gorące przyjęcie jakie zgotowali zespołowi teatru PARAWAN
widzowie daje nadzieję, ze wpisze się on na stałe w kulturalna mapę Krakowa.
„Animator”, nr 3 (14) 1998, Biuletyn Polunima Łódź
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Najmłodszy dla najmłodszych
... Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Podgórski Teatr Lalki i Aktora PARAWAN organizuje konkurs na
recenzję i rysunek z dwóch przedstawień: Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi oraz Zaczarowany lalek świat. Konkurs poprzedzą prezentacje przedstawień w kinie „Wrzos” przy ul. Zamojskiego 50 w dniach 25–28 maja o godz.
9.00 i 11.00. Prace należy składać w sekretariacie DK „Podgórze”. Rozwiązanie konkursu nastąpi 10 czerwca o godz.
10.00 w siedzibie teatru w sali kina „Wrzos”. Na zwycięzcę czeka rower górski.
„Dziennik Polski”, wtorek 19 maja 1998
Kwietna dziewczynka
... W niedzielne południe w kinie „Wrzos” przy ul. Zamoyskiego 50 najmłodsi widzowie mogą oglądać kolejną,
trzecią już premierę Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN.
Bohaterką baśni duńskiego bajkopisarza Hansa Christiana Andersena jest malutka, zrodzona z kwiatu dziewczynka o imieniu Calineczka. Podczas swej wędrówki po nieznanym świecie spotyka ona zarówno miłych i życzliwych, ale też mniej sympatycznych przyjaciół: Żabę i jej syna, Motyla, Chrabąszcza, Mysz Polna, Pana Kreta
i Jaskółkę. O tym wszystkim opowiada najnowszy spektakl podgórskiego teatru. Premiera już w najbliższą niedzielę
w ramach Podgórskiej Jesieni Kulturalnej. (...)
„Gazeta Krakowska”, nr 220, 19–20 września 1998
Calineczka
... Była sobie pewnego razu kobieta, która bardzo pragnęła mieć dziecko... Poszła więc do starej czarownicy i prosiła o radę.
Czarownica w zamian dała jej ziarna jęczmienia. Wsadź je do doniczki. Zobaczysz co z tego wyrośnie... Tak zaczyna się jedna
z najpiękniejszych baśni Hansa Christiana Andersena pt. Calineczka. Dziewczynka urodzona w pięknym kwiatku
przeżywa wiele przygód. O nich opowiada najnowsze przedstawienie Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN.
„Super Express”, nr 219, piątek 18 września 1998
Właśnie dziś – spektakle dla milusińskich
... Antoni Mleczko, kompozytor, szef teatru dla dzieci PARAWAN działający przy Domu Kultury Podgórze
w Krakowie: – Dokładnie przed rokiem dzięki życzliwości Marty Peruckiej-Tytko, dyrektorki podgórskiego Domu Kultury założyliśmy teatr dla dzieci. (...) Od tego czasu, regularnie w każdą niedzielę o 12 na scenie w kinie „Wrzos” prezentujemy widowiska
dla najmłodszych. W tym roku odbyły się trzy premiery, poza Czerwonym Kapturkiem jeszcze Zaczarowany lalek świat oraz
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Calineczka. (...) Do tej pory obejrzało nas 15 tys. dzieci. Gramy również poza siedziba, w szkołach, domach kultury nie tylko w
województwie krakowskim.
„Gazeta Krakowska”, nr 297 19–20 grudnia 1998
Przed Dniem Teatru – PARAWAN bez masek
... (...) Przyszedłem z ulicy do pani Marty Peruckiej, pokazałem napisany przeze mnie 12-stronnicowy ideogram,
tego co chciałem zrobić. Pani dyrektor pomyślała i zaakceptowała. Dlaczego uwierzyła mi – nie wiem. Pani dyrektor dała pieniądze na pierwszą premierę. I tego jej nigdy nie zapomnę. Tak tworzy się nowa, teatralna tradycja
w Podgórzu.
„Gazeta Krakowska”, nr 71, 25 marca 1999
Właśnie dziś – Teatr dla dzieci
... Właśnie dziś zakończą się ostatnie próby przed niedzielna inauguracją trzeciego już sezonu Podgórskiego
Teatru Lalki i Aktora PARAWAN. Tym razem na rozpoczęcie sezonu szef teatru Antoni Mleczko wybrał spektakl Co
się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi? Główną role gra Agnieszka Zbrojewska-Marecka. Serdecznie zapraszam wszystkie
dzieci do naszego teatru – mówi Agnieszka. Historia o Czerwonym Kapturku zawsze jest gorąco przyjmowana przez najmłodszą widownię, tym bardziej. Że oprócz aktorów w przedstawieniu grają lalki. Przygotowujemy także nowa premierę. Tym
razem będzie to legenda pt. O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał.
„Gazeta Krakowska”, nr 207, sobota–niedziela 4–5 września 1999
Kapturek i wilk
... Miało być groźnie. Podstępny Wilk miał pożreć Babcię i Czerwonego Kapturka. Nic takiego się nie stało,
a dziecięca widownia dyktowała Wilkowi, co ma robić i śmiała się z jego niepowodzeń. Podgórski Teatr Lalki i Aktora PARAWAN rozpoczął w niedzielę trzeci sezon. Na scenie w kinie „Wrzos” wystawiono Co się przyśniło Czerwonemu
Kapturkowi? z Agnieszką Zbrojewską-Marecką, Dawidem Mareckim i Łukaszem Wojtusikiem w rolach głównych.
(...)
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, nr 209, 7 września 1999
PARAWAN we „Wrzosie”, na początek Czerwony Kapturek
..W najbliższą niedzielę rozpocznie swój trzeci sezon Podgórski Teatr Lalki i Aktora PARAWAN. Września
o godz. 12 aktorzy PARAWANU wystąpią w sali kina „Wrzos” ze spektaklem Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi?.

72

Teatr Lalki i Aktora PARAWAN

„Wrzos” jest stałą siedziba tej najmłodszej sceny teatralnej Krakowa. Co niedzielę o godz. 121 widzowie – nie tylko
najmłodsi – będą mogli tutaj obejrzeć różne przedstawienia: m.in. wspomnianą już bajkę o Czerwonym Kapturku
Zbigniewa Poprawskiego, Zaczarowany lalek świat Janusza Pokrywki oraz Calineczkę H.Ch. Andersena. Najbliższą
premierą będzie legenda pt. O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał. (...)
„Dziennik Polski”, nr 207, sobota 4 września 1999
Zza PARAWANU dla dzieci. Z Antonim Mleczko, kompozytorem i radiowcem o Podgórskim Teatrze Lalki
i Aktora, rozmawia Andrzej Warzecha
(...) AW. – Wierzy Pan, że do PARAWANU będą przychodzić rodzice ze swoimi dziećmi, że sala będzie w każdą
niedzielę pełna, że grafik wyjazdów w teren będzie obfity?
AM. – Oczywiście, że wierzę, już wiem, że w dzisiejszych czasach trzeba nieustannie i cierpliwie zabiegać o widza – ufam, że cierpliwość ta będzie kiedyś nagrodzona. Powiem więcej, w swoich marzeniach widzę Podgórski Teatr
Lalki i Aktora PARAWAN jako stały i objazdowy teatr, z profesjonalnym, stałym zespołem, z solidnym zapleczem,
z piękną i funkcjonalna salą. Zawziąłem się, żyję tym teatrem i, mimo wielu rozczarowań, nie przyjmuje do wiadomości
innej niż pozytywna wizje przyszłości, Niech pan zaglądnie do „Wrzosu” w którąś niedzielę, powiedzmy za trzy lata.
AW. – No, to jesteśmy umówieni. Powodzenia!
„Dziennik Polski”, nr 216, środa 15 września 1999
Z krakowskich teatrów. Zaczarowany lalek świat
... Najmłodszy teatr Krakowa, a zarazem jedyny w dzielnicy Podgórze – Teatr Lalki i Aktora PARAWAN rozpoczął sezon teatralny sztuką Zaczarowany lalek świat Janusza Pokrywki
Przedstawienie, mimo że przeznaczone jest dla milusińskich, nie jest klasyczna bajką z fabułą i morałem. Teatr
PARAWAN podjął się rzeczy niezwykle interesującej. Mianowicie, zachowując czystość formy teatralnej, wprowadził
formę teatralnej edukacji. Sprawny aktorsko duet Anna Potoniec i Dawid Marecki odkrywają przed widzem „świat
teatralnej kuchni”. (...) Od pierwszych chwil daje się odczuć pełen sympatii kontakt z widownią łatwo przyjmującą
tę formę teatru dziecięcego. Starannie dobrana muzyka udanie komponuje się z całością spektaklu. A mamy tutaj
całą różnorodność motywów, od muzyki kowbojskiej, regionalnej, do akcentów muzyki współczesnej. Niezwykle
zgrabnie w postać sójki, która wybierała się za morze, wcieliła się Anna Potoniec, by po chwili z partnerującym jej
Dawidem Mareckim ukazać także zdolności wokalne. Możliwość wniknięcia w zaczarowany lalek świat stanowiła
wspaniała okazję nie tylko dla dzieci, ale również ich opiekunów. (...)
„Nasz Dziennik”, nr 218, piątek 17 września 1999
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Podgórska Jesień Kulturalna 1999
... (...) Pełną salę zgromadziła premiera Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN pod tytułem O tym jak
szewczyk Skuba smoka pokonał.
„Gazeta Krakowska”, nr 226, poniedziałek 27 września 1999
Nowa premiera w teatrze PARAWAN. Ach, co to jest Smok!
...To zaczyna się już trzeci sezon Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN w Krakowie. Pierwszego profesjonalnego teatru po prawej stronie Wisły. (...) Aby grać dla dzieci, trzeba często rezygnować ze swoich wielkoscenicznych marzeń na rzecz, jak ja to nazywam „pedagogicznego uteatralniania”. Ale nigdy ze swoich aktorskich
ambicji... Tu wszystko musi być na niby, ale zawsze prawdziwe, nigdy skłamane, odpuszczone na rzecz niechlujnego przypadku. To wymaga dużego samozaparcia, wielu umiejętności, a zwłaszcza nawiązywania kontaktu z tą
tak impulsywnie przeżywającą wszystko co się na scenie dzieje widownią. Trzeba reagować na rozdziawione buzie,
strach, śmiech, dowcipne dogadywania i gaworzenie typu „mamo co się teraz stanie”. PARAWAN prezentuje czwartą już swoją sztukę: O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał. Najbardziej krakowską z krakowskich legend. Tekst zaczerpnięty ze staropolszczyzny, z bajecznych kronik mistrza Kadłubka opracował, napisał piosenki i muzykę Antoni
Mleczko.
Bardzo sugestywna scenografię – prostą i niezwykle funkcjonalną – wymyślił Piotr Augustynek, a piękne lalki,
a zwłaszcza cudownego, ryczącego głosem aktorów Smoka – Jerzy Szczepański. (...) Wszystko jest tak sugestywne,
że sam się przeraziłem, kiedy ze Smoka dym poszedł i gdy Narrator-Bajarz nosił ze sobą na kołnierzu małego, bezradnego smoczka, prapraprawnuczka tego podobno strasznego, zrobiło mi się starego Smoka żal. Bo wydawało mi
się, że pewnie takiego groźnego tylko udawał. Dzieciom wydawało się chyba też tak samo. (...) Aktorzy PARAWANU
przywracają mi wiarę w tę, co by nie mówić, starożytna sztukę teatru wyobraźni. Ode mnie osobiście dla Aleksandry Jakubiak, Anny Potoniec, Agnieszki Zbrojewskiej-Mareckiej, Dawida Mareckiego i Łukasza Wojtusika gorące
brawa. (...)
Wiesław Kolarz
„Gazeta Krakowska”, nr 245, wtorek 19 października 1999
Nowy teatr w Krakowie. Z dwu stron PARAWANU
(...) wydawałoby się, że w tak ciężkich dla kultury czasach powstawanie nowych teatrów zawodowych jest
niemożliwe. Tymczasem tak nie jest. Przykład? Od dwóch lat działa w Krakowie Podgórski Teatr Lalki i Aktora PA-

74

Teatr Lalki i Aktora PARAWAN

RAWAN, Za datę powstania placówki jej założyciel, znany dziennikarz, muzyk i muzykolog antoni Mleczko uważa
Dzień Św. Mikołaja 1997 roku.
Wówczas odbyło się pierwsze zebranie twórców teatru. PARAWAN afiliowany jest przy Domu Kultury „Podgórze” i radzi sobie całkiem dobrze. Boryka się jednak z trudnościami lokalowymi. Funkcjonuje „na doczepkę” w kinie
„Wrzos”. Brakuje mu podstawowych pomieszczeń, aktorzy wchodzą na sale bezpośrednio z hollu. Nie zrażają się
tym jednak. Najważniejsze, że nie zawodzi publiczność. PARAWAN dał dotychczas cztery premiery: Co się przyśniło
Czerwonemu Kapturkowi?, Zaczarowany lalek świat, Calineczka, i ostatnio O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał. (...)
W tym najmłodszym teatrze Krakowa panuje demokratyczna równość.
Po każdym spektaklu wszyscy solidarnie przenoszą dekoracje, a za kulisami prezentują dzieciom lalki. PARAWANOWI należy życzyć powodzenia oraz przychylności (finansowej) władz.
„Trybuna”, nr 273, wtorek, 23 listopada 1999
Świat zza PARAWANU
... Działający drugi rok Podgórski Teatr Lalki i Aktora PARAWAN jest jedną z nielicznych krakowskich scen
stworzonych z myślą o najmłodszym widzu. Co niedzielę w samo południe do jego siedziby mieszczącej się
w sali kina „Wrzos” przybywa grono maluchów spragnionych teatralnej przygody. (...) Pięcioosobową trupę aktorska PARAWANU tworzą absolwenci dwuletniego studium aktorsko-telewizyjnego SPOT oraz studenci teatrologii
i filmoznawstwa. Zapał i młodość to przymioty dzięki którym – zdaniem Antoniego Mleczki – działający dopiero
trzeci sezon teatralny PARAWAN ma za sobą już cztery premiery.
(...) U nas nie ma podziału na określone funkcje – dodaje Antoni Mleczko – w razie potrzeby każdy z członków
jest maszynistą, inspicjentem czy garderobianym. (...) Zgodnie z założeniami twórców PARAWANU, obok spontanicznej zabawy stałym punktem spotkań teatralnych z najmłodszymi widzami jest element edukacyjny.
Chcemy by teatr, który tworzymy nie tylko bawił ale i uczył. – mówią aktorzy. (...) Roześmiane twarze przedszkolaków są najlepszą recenzją działalności PARAWANU. A możliwość osobistego oglądania i dotykania lalek,
kukiełek i pacynek jeszcze bardziej uatrakcyjniają cotygodniowe spotkania najmłodszych widzów z teatrem.
A radosny szczebiot maluchów po spektaklu pokazuje, że wychodzą zeń bogatsi także o pewne informacje na temat grodu Kraka czy Wincentego Kadłubka, co z pewnością nie zaszkodzi ich późniejszej edukacji. W lutym bajka
o Szewczyku Skubie ma zawitać do Chicago, w maju – do Kopenhagi.
Sylwia Gach
„Dziennik Polski”, nr 280, środa 1 grudnia 1999
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PARAWAN leci do Chicago
... Działający przy Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie Teatr Lalki i Aktora PARAWAN 19 lutego wyrusza do
Chicago, gdzie na zap[roszenie Interclubu Education Center, którego szefem jest krakowianin Krzysztof Sarnecki
pięciokrotnie zaprezentuje dzieciom Polonii swój spektakl O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał.
„Dziennik Polski”, nr 29, piątek 4 lutego 2000
Za PARAWANEM
... Kiedy w sąsiednim kościele dzwon zacznie bić na dwunastą to znak, że czas wyjść na scenę. Co tydzień
w niedzielne południe w kinie „Wrzos” przy ul. Zamoyskiego 50 odbywają się spektakle Podgórskiego Teatru Lalki
i Aktora PARAWAN. (...) W PARAWANIE grają młodzi aktorzy, absolwenci Studium Aktorskiego SPOT. – Dzieci są
bardzo wymagającymi widzami, od razu wyczuwają fałsz. Reagują bardzo żywiołowo i czasem nas zaskakują – mówi Łukasz
Wojtusik. W każdym spektaklu jest element rozmowy z widzami, co wymaga odrobiny improwizacji – dodaje Agnieszka
Zbrojewska-Marecka. W Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi? wilk groźnie pyta dzieci, czy chcą, aby je zjadł?
Prawdziwa odpowiedź brzmi „Nie”, ale zdarza się, że dzieci radośnie krzyczą „Tak!”. – Być może dlatego, że ten wilk
jest trochę fajtłapowaty i wzbudza sympatię – tłumaczy Dawid Marecki, wcielający się w rolę wilka. (...) PARAWAN ma
już swoich małych fanów, którzy razem z aktorami recytują teksty podczas spektakli. Po przedstawieniu maluchy
wpuszczane są na scenę i wreszcie na własne oczy mogą przekonać się, co kryje się za PARAWANEM”.
„Dziennik Polski”, nr 37, poniedziałek 14 lutego 2000
Edukacja zza PARAWANU
(...)... Dziecko jest widzem bardzo wymagającym, rzetelnym: dlatego trzeba dla niego tworzyć rzetelny, prawdziwy teatr, z rzetelnie i uczciwie (mam na myśli uczciwość wobec siebie) pracującymi aktorami. Teatr taki musi
z pełną odpowiedzialnością przyjąć wymagania stawiane przez dziecko, i odpowiedzieć na nie. Na szczęście jest
w Krakowie taki teatr. (...)
Aktorzy teatru PARAWAN chwalą się uśmiechami na twarzach dzieci, słowami podziękowania i kwiatami od
nich. Grają dla dzieci, oceniani są przez dzieci. Grają nawet dla bardzo nielicznej widowni, grają wszędzie, gdzie
są potrzebni. Chętnie przychodzą do szkół, pakują lalki i parawan, opuszczając swoja stałą siedzibę w Krakowie
przy ul. Zamoyskiego 50, w budynku kina „Wrzos”, by pokazać swoje spektakle w innych miastach. Ich największą
radością jest możliwość grania dla dzieci. Rola wychowawcza teatru jest ogromna. Przestańmy narzekać, że miejsca,
w których dzieci mogłyby się rozwijać, kształtować swoją wyobraźnię, obcować z prawdziwą sztuką, a nie z chał-
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tura, nie istnieją... Piękny i wartościowy teatr dla dzieci istnieje, daje spektakle w każdą niedzielę o godz. 12.00.
Naszym zadaniem jest tylko zabrać tam dzieci, by dać im radość i zastanowienie, poezję i filozofię.
Zofia Papużanka
„Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich”, nr 2 (86), Kraków, luty 2000
Teatr PARAWAN czyli „Wejście Smoka” w Chicago
... Nigdy jeszcze w historii polonijnego Chicago (a na pewno nie w ostatnich 20 latach) nie zdarzyło się, aby
zawitał z Polski na występy teatr lalkowy dla dzieci. I wreszcie w czasie ostatniego weekendu nasza dziatwa miała
okazję zobaczyć w pełni profesjonalny zespół aktorski, którzy przedstawił sztukę w oparciu o legendę spisaną przez
Wincentego Kadłubka O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał. Oczywiście smoka wawelskiego – chociażby dlatego,
że spektakl przygotowany był przez Podgórski Teatr Lalki i Aktora PARAWAN z Krakowa.
(...) w ostatnią sobotę i niedziele ponad półtora tysiąca dzieci i ich opiekunów miało okazję ujrzeć dzielnego
szewczyka Skubę, który gród krakowski, zaprezentowany dzięki wspaniałej, przywiezionej z Polski scenografii,
„uratował od smoka tak złego, że niewielu śmiałków walczyć z nim się odważyło, a z tych najodważniejszych żaden pokonać go nie zdołał”. Oklaski, okrzyki, rozwarte szeroko oczy i buzie, i wreszcie cała masa śmiechu i radości,
to atmosfera, która panowała na salach Irish-American Heritage Center, Resurrection Hall przy kościele św. Jacka
oraz w Domu Podhalan. Pięć spektakli, i choć smok i szewczyk na pewno zmęczeni po weekendzie byli, to przecież
historia o dzielnym Skubie z dwóch powodów szczęśliwie się zakończyła. Pierwszy, to oczywiście ten związany
z królewną, która uratowana przed złym gadem została. Ten drugi to oczywiście zadowolenie rodziców, iż trzy- piecio- i dziesięciolatki miały okazję doświadczyć pięknej przygody, w której dobro zwycięża nad złem, a nagradzany
jest spryt i pomyślunek”
„Dziennik Związkowy”, nr 44, Chicago, piątek–niedziela, 3–5 marca 2000
PARAWAN w Ameryce. Smok pokonany
... Na zaproszenie Interclubu Education Center w Chicago, którego prezesem jest krakowianin Krzysztof Sarnecki przez dziesięć dni lutego przebywał Podgórski teatr Lalki i Aktora PARAWAN z przedstawieniem O tym jak
szewczyk Skuba smoka pokonał Krakowscy aktorzy dali pięć spektakli dla chicagowskiej Polonii występując w IrishAmerican Heritage Center, Polskiej Szkole Sobotniej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy parafii św. Jacka oraz
w Domu Podhalan. Smoka i dzielnego szewczyka Skubę oglądało ponad 2 tys. widzów – mówi Antoni Mleczko,
założyciel i kierownik teatru. – Tak duże zainteresowanie występami naszego PARAWANU zaskoczyło zarówno
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organizatorów jak i naszych artystów. Gorące oklaski, wspaniały odbiór legendy, radość najmłodszych i szczere łzy
wzruszenia starszych polonusów były dla nas największą nagrodą. Po spektaklach odbywały się spotkania za PARAWANEM z lalkami i aktorami. Zdjęcia ze smokiem były największą atrakcją.
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, nr 58, czwartek 9 marca 2000
W kinie „Wrzos” udana wystawa rysunków
... Teatr Lalki i Aktora PARAWAN wystawia sztuki nie tylko na scenie w kinie „Wrzos”, ale udaje się także do szkół
i przedszkoli na terenie Krakowa i innych małopolskich miejscowości. Efektem wyjazdów jest otwarta właśnie wystawa plastycznych prac dziecięcych inspirowanych spektaklami. We „Wrzosie” na wystawie oglądać można prace
uczniów klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku. Dziecięce obrazy przedstawiają bohaterów legendy
O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał. Dzieci pod opieką Renaty Libery i Teresy Sediwy oglądały wszystkie spektakle teatru PARAWAN. Pod ich wrażeniem wykonały kilkadziesiąt prac plastycznych. Są dedykowane przez najmłodszych ludziom teatru z okazji ich święta.
„Gazeta Krakowska”, nr 65, piątek 17 marca 2000
Z okazji Dnia Dziecka. Zobacz i narysuj smoka
... Teatr PARAWAN jest jednym z nielicznych w Krakowie profesjonalnych teatrów aktora i lalki, stworzonym
z myślą o najmłodszym widzu. (...) Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Teatr PARAWAN, Dom Kultury Podgórze i „Gazeta Krakowska” zapraszają 4 czerwca o godz. 12.00 do kina „Wrzos” na spektakl O tym jak szewczyk Skuba
smoka pokonał. Po spektaklu organizatorzy przygotowali wiele niespodzianek, najmłodsi sympatycy teatru będą
mogli wziąć udział w konkursie rysunkowym pt. „Zobacz i narysuj Smoka Bestyję”. Najciekawsze prace zostaną
wystawione na wakacyjnej wystawie.
„Gazeta Krakowska”, nr 129, sobota–niedziela 3–4 czerwca 2000
Wystawa smoczych rysunków
... Historia o groźnym smoku, co to krakowianki pożerał i szewczyku Skubie, który go sprytem zgładził, wystawiona przez Podgórski Teatr Lalki i Aktora PARAWAN wywołała wiele emocji wśród dzieci. Wyobraźnia zrodziła
prace plastyczne, które można podziwiać w kinie „Wrzos” przy ul. Zamoyskiego 50. Smoczyska Kingi Gliwy, Oliwii
Kosek, Matyldy Pawluśkiewicz, Gabrysi Piszczek i Pawła Szlezyngiera były najgroźniejsze.
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, nr 136, poniedziałek 12 czerwca 2000
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Dwa i pół roku PARAWANU
... Można o nim powiedzieć, że powoli staje się dorosły. Ma już dwa i pół roku. W pierwszą wrześniową niedzielę,
w samo południe rozpoczyna kolejny sezon teatralny. Mowa o Teatrze PARAWAN działającym przy Domu Kultury
„Podgórze”. Pierwsze spotkanie z widzami nastąpiło w styczniu 1988 roku podczas premiery przedstawienia Co się
przyśniło Czerwonemu Kapturkowi? Potem młoda widownia obejrzała spektakl Zaczarowany lalek świat i Calineczkę oraz
najbardziej krakowską z krakowskich legend wg scenariusza Antoniego Mleczki pt. O tym jak szewczyk Skuba smoka
pokonał. Z tym spektaklem teatr gościł w Chicago. Trzeci sezon teatr inauguruje tradycyjnie w niedzielę o godz. 12.
w sali kina „Wrzos” przy ul. Zamoyskiego 50. Tym razem wystawiony będzie spektakl pt. Zaczarowany lalek świat.
W przygotowaniu kolejna premiera bardzo pouczającej, pełnej muzyki i piosenek bajki Jana Ośnicy wg Braci Grimm
pt. O wilku i koźletach. Po raz pierwszy spektakl pokazany zostanie na dorocznym święcie prawobrzeżnej dzielnicy
Krakowa „Podgórskiej Jesieni Kulturalnej”.
„Gazeta Krakowska”, nr 204, piątek 1 września 2000
W teatrze PARAWAN. Najlepszy był smok
Wczoraj po raz pierwszy w tym sezonie Podgórski Teatr Lalki i aktora PARAWAN przedstawił legendę O tym jak
szewczyk Skuba smoka pokonał. W kinie „Wrzos” – siedzibie teatru – pojawiła się spora grupa młodej widowni. Legendę o smoku wawelskim i dzielnym szewczyku Łukasz Wojtusik, Anna Potoniec, Aleksandra Jakubiak, Agnieszka
Zbrojewska-Marecka i Dawid Marecki wystawiają już od roku. W lutym na zaproszenie polonii amerykańskiej
gościli ze sztuką w Chicago. Autor scenariusza, Antoni Mleczko, mówi: – To klasyczna bajka z dużymi kukłami
i PARAWANEM. Teraz już prawie nie ma teatrów, które wystawiają w ten sposób. Scenariusz powstał na podstawie
oryginalnego tekstu Wincentego Kadłubka. Wprowadziłem do niego tylko postacie: Dziadka Wierzbowego – Narratora, kominiarza Bolko i strażników. To najbardziej krakowska z krakowskich legend – cieszę się że dzieci dopisały.
Po spektaklu dzieci oglądały kukły.
– Najbardziej podobał mi się smok – powiedział 6-letni Iwo Morawski. – Lubię teatry lalkowe, kupiłem sobie
nawet marionetkę.
„Gazeta Krakowska”, nr 218, poniedziałek 18 września 2000
W teatrze lalki i aktora. Za PARAWANEM
... Robimy to co lubimy: jesteśmy pasjonatami, grupą przyjaciół – mówią aktorzy Teatru Lalki i Aktora PARAWAN. O jedynym podgórskim teatrze opowiada jego założyciel i kierownik, Antoni Mleczko. – Sąd wziął się po-
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mysł na teatr lalki i aktora? – W pewnym momencie
życia znalazłem się na rozdrożu, nie miałem zajęcia,
a chciałem powrócić do teatru. (...) W listopadzie
1977 roku złożyłem pani Marcie Peruckiej-Tytko, dyrektorce Domu Kultury „Podgórze” propozycję stworzenia teatru. 6 grudnia – w Mikołaja – zadzwoniła
i powiedziała: – Mam pieniądze na pierwsza bajkę,
niech pan zaczyna! (...) Jakie są najbliższe plany PARAWANU? – W niedzielę mamy premierę nowej bajki:
O wilku i koźlętach wg baśni braci Grimm. W planach
repertuarowych jest także śpiewogra na podstawie
wierszy Tadeusza Śliwiaka, widowisko obrzędowe
Z szopka na ten Nowy Rok! oraz dwie bajki: Jaś i Małgosia” i Bajki na raty Babci Honoraty. Kiedy uda nam się je
zrealizować – zależy od finansów. (Anna Kajtoch)
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa” nr 222,
piątek, 22 września 2000
W Teatrze Lalki i Aktora PARAWAN.
Wilk nie jest zły
...W podgórskim Teatrze Lalki i Aktora PARAWAN
odbyła się premiera najnowszej bajki – O wilku
i koźlętach wg braci Grimm. – Mam do tej bajki szczególny sentyment – mówi kierownik teatru Antoni
Mleczko. Widziałem ją po raz pierwszym w wieku lat sześciu w Teatrze Lalki i Aktora „Kacperek”
w Rzeszowie. Bajka opowiada historię wilka, który
za pomocą różnych podstępów usiłuje połknąć koźlęta. To właśnie na niego w całej historii położony
jest największy nacisk. – To bajka z morałem – mówi
reżyser, Tadeusz Czwakiel. Na końcu okazuje się, że
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wszyscy jednak lubią wilka: on jest zły tylko w baśni, uczynili go takim ludzie. Podczas premiery sala kina „Wrzos”
– gdzie PARAWAN ma swoja siedzibę – wypełniona była dzieciakami i rodzicami.
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, nr 225, wtorek 26 września 2000
Kolejny sezon teatru PARAWAN Zabawa i edukacja
... (...) PARAWAN istnieje od ponad czterech lat i działa przy Domu Kultury „Podgórze”. Jest to najmłodsza scena
lalkowa w Krakowie. Teatr ten powstał z myślą o widzu najmłodszym. To jemu dedykowane były kolejne bajkowe
przedstawienia; Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi?, Zaczarowany lalek świat, Calineczka. (...) Wartość naszych spektakli polega nie tylko na zabawie, lecz także na edukacji teatralne. – mówi Antoni Mleczko, twórca i kierownik artystyczny
teatru. – Chcemy, aby widz poznał ten wyjątkowy świat także od kuchni. Po każdym spektaklu widzowie mogą wejść na scenę,
aby porozmawiać z aktorami i przyjrzeć się z bliska lalkom. PARAWAN dał do tej pory blisko 300 przedstawień dla ponad
30 tysięcy widzów. (...) W tym roku teatr rozpoczyna działalność w nowym składzie aktorskim.
Pierwszy spektakl zapowiedziany jest na sobotę 2 lutego o godz. 12.00.
„Dziennik Polski”, nr 26, czwartek 31 stycznia 2002
PARAWAN znów gra. Teraz także w soboty
... Po kilkumiesięcznej przerwie, z nowym zespołem aktorskim wznawia działalność Podgórski Teatr Lalki i aktora PARAWAN. (...) Działająca już cztery lata, pod patronatem Domu Kultury „Podgórze” najmłodsza scena lalkowa
Krakowa zaprasza widzów do swojej siedziby w sali kina „Wrzos” przy ul. Zamoyskiego 50 na bajki.
„Gazeta Krakowska”, nr 23, poniedziałek 28 stycznia 2002
Stare Podgórze. Lalki z walizki
... Spektaklem Zaczarowany lalek świat po kilkumiesięcznej przerwie (z nowym zespołem aktorskim), w sobotę
2 lutego 2002 wznowił działalność Podgórski Teatr Lalki i Aktora PARAWAN. – PARAWAN od czterech lat jest teatrem w walizce. Może dotrzeć do każdego miasta i wioski. Jest pierwszym polskim teatrem lalkowym, który trafił
po prawie 30 latach nawet do Chicago. (...)
„Gazeta Krakowska”, nr 28, niedziela 3 lutego 2002
Lalki wracają do kina
... (...)PARAWAN zniknął na kilka miesięcy z braku aktorów. Teraz na scenie gra nowy zespól aktorski: Justyna
Branicka, Anna Potoniec, Dagmara Żabska, Mateusz Przyłecki i Łukasz Wojtusik. – Są to zdolni, młodzi ludzie. Którzy
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praktycznie za friko występują przed dziećmi. Chcemy grać, rozwijać się. Wznawiamy równocześnie cztery przedstawienia,
przygotowujemy nowa premierę. Zapraszamy dzieci, rodziców, nauczycieli – zachęca Antoni Mleczko. PARAWAN w ciągu
czterech lat istnienia zaprezentował blisko 300 spektakli. (...)
Lalki z Krakowa dotarły nawet do Chicago PARAWAN był pierwszym teatrem lalkowym, który po 30 latach
przerwy przyjechał do USA z występami. – Osiągnęliśmy nie notowany dotychczas sukces. Pokazaliśmy Polonii amerykańskiej 5 spektakli. Sala za każdym razem byłą przepełniona – dodaje Antoni Mleczko. (...) Natomiast w Krakowie mało
kto może się pochwalić, że oglądał PARAWAN. No cóż, nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Aby to zmienić
powiadamy, że teatr PARAWAN może wystąpić na zamówienie zarówno w swojej siedzibie jak i wszędzie tam,
dokąd zostanie zaproszony.
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, nr 29, poniedziałek 4 lutego 2002
Nie taki wilk straszny
...Dzieci, które przyszły w sobotę na przedstawienie do kina „Wrzos”, reagowały bardzo żywiołowo na wydarzenia dziejące się na scenie. Sądząc po reakcjach spektakl O wilku i koźlętach musiały im się podobać. Spektakl Jana
Ośnicy w wykonaniu Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN, łączy w sobie różne techniki teatru lalek. Na
scenie pojawiają się zarówno lalki jak i aktor w masce wilka. Przedstawienie ma ciekawą oprawę muzyczna, teksty piosenek napisał antoni Mleczko, sprawujący opiekę artystyczną nad teatrem. – Teatr powstał cztery lata temu
w grudniu, ostatnio częściowo zmienił się jego skład – mówi Dagmara, aktorka – W najbliższym czasie planujemy rozszerzyć
repertuar tak, by oprócz małych dzieci, zagrać dl coś dla gimnazjalistów i licealistów – dodaje. Dzieci obecne na przedstawieniu O wilku i koźlętach bardzo żywo reagowały na postać wilka. Szczególnie wtedy, gdy ten połykał kolejnych
bohaterów. Po spektaklu miały okazję dotknięcia maski wilka i porozmawiania z aktorami.
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa” nr 54, poniedziałek 4 marca 2002
Dla dzieci. O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał
...Spektakl Podgórskiego teatru Lalki i Aktora PARAWAN, zrealizowany na podstawie scenariusza Antoniego
Mleczki. Lalkowe widowisko dla dzieci oparte na spisanej przez Wincentego Kadłubka legendzie o krakowskim
szewczyku. Narratorem jest Wierzbowy Dziadek, który chodzi po świecie z maleńkim smokiem na ramieniu i sprzedaje fujarki. To on opowiada o dzielnym i mądrym Skubie, który uratował królewski gród, podkładając złemu, łakomemu smokowi wypchaną siarką owcę. Bestia pękła, a dobry szewczyk dostał w nagrodę od króla Kraka własną
pracownię i wrócił do ukochanej Kasi.
„Gazeta Wyborcza – Co jest grane”. nr 57, Kraków, piątek 8 marca 2002
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Wróblowice. Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru Dzieci i Mlodzieży. Kali znaczy grać
... Hej, Hej, jak wędrowne ptactwo, kukiełkarskie bractwo, ścisnę lalkę w pięści, niechże mi się szczęści! – to słowa
międzynarodowego hymnu lalkarzy. Rozpoczęły one spotkanie aktorów podgórskiego teatr PARAWAN z dziećmi
we Wróblowicach. Już od kilkunastu lat, na tydzień przed Międzynarodowym Dniem Teatru obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru dla Dzieci i Młodzieży. Stowarzyszenie ASSITEJ skupia twórców teatrów z ponad stu
krajów na całym świecie. Zrzeszeni są w nim autorzy, scenografowie, plastycy, aktorzy, a przede wszystkim dzieci
i młodzież, do których przedstawienia są adresowane. (...) Na scenie Osiedlowego Domu Kultury we Wróblowicach
panowała iście bajeczna atmosfera. Jedna po drugiej pojawiały się lalki, bohaterowie przedstawień. Była Calineczka,
jej książę, czy dobrze znany wszystkim dzieciom kret. Aktor PARAWANU, Łukasz Wojtusik wprowadzał dzieciaki
w magiczny swiat teatru lalkowego, w którym wydarzyć może się wszystko. Nie lada atrakcją było dla dzieci występowanie na scenie w roli aktorów ożywiających lalki. Mogły m.in. wsadzić palce w kolorową rękawiczkę, która
jest integralną częścią pacynki, wprawić w ruch kukłę, jawajkę czy marionetkę. Teatr mói o wszystkim, dzięki niemu
możemy znaleźć się wszędzie, czynić wszystko co chcemy, spotkać każdego, poznać wielkie cele i podejmować największe ryzyko. To dlatego juer po francuski, spielen po niemiecku, a kali po malajsku – zawsze oznacza grać – napisali w liście do wszystkich miłośników teatru dziecięcego twórcy Stowarzyszenia ASSITEJ.
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, nr 68, czwartek 21 marca 2002
Przy ul. Zamoyskiego 50. Próby w zaczarowanym świecie. Premiera, premiera
... – Dzieci to bardzo wymagająca publiczność. Dlatego w próby musimy włożyć wszystkie nasze siły – zgodnie twierdzą twórcy i aktorzy podgórskiego teatru PARAWAN. Okazja jest po temu odpowiednia, gdyż w sobotę
6 kwietnia po raz pierwszy zespół PARAWANU zmierzy się z przedstawieniem Janusza Pokrywki O królewiczu co tkał
dywany. Wystąpią: Justyna Branicka, Anna Potoniec i Łukasz Wojtusik.
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, nr 80, piątek 5 kwietnia 2002
Czym jest w teatrze wyobraźnia? Lalki z bliska
O królewiczu co tkał dywany – to nowy spektakl przygotowany przez Podgórski Teatr Lalki i aktora PARAWAN.
Janusz Pokrywka, który jest jego reżyserem, zaangażował tylko kilku aktorów, ale jest też ponad 40 różnych lalek.
Przedstawienie przeznaczone jest dla dzieci i ma, oprócz zabawy, dostarczyć dzieciom podstawowa wiedzę o teatrze. – Zadajemy takie pytanie: czym w teatrze jest wyobraźnia? – mówi Antoni Mleczko, kierownik artystyczny teatru
i jednocześnie twórca muzyki do spektaklu. Chcemy pokazać, że to właśnie wyobraźnia jest istotą teatru, że dzięki lalce,
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rekwizytowi, kostiumowi, dziecko wyobraża sobie świat baśni.. Pierwsza część spektaklu pokazuje teatr od kulis – w jaki
sposób funkcjonuje, na czym polega gra aktorów, poruszanie lalkami. Część druga przedstawienia to stara legenda
gruzińska o królewiczu, który był tkaczem dywanów. – Jest to przepiękna baśń, której przesłanie mówi, że każdy
zawód jest tak samo ważny, niezależnie od tego, czy jest to lekarz, szewc czy... aktor – śmieje się Antoni Mleczko.
Lalki zostały zrobione specjalnie do tego spektaklu, każda z nich to niepowtarzalne dzieło sztuki.
„Dziennik Polski”, nr 82, poniedziałek 8 kwietnia 2002
W podgórskim PARAWANIE. Tespis w Krakowie
... Po raz pierwszym Podgórski Teatr Lalki i Aktora zmierzy się ze sztuką dramatyczną, przeznaczoną dla starszej
publiczności. (...) – Pierwszy raz porwaliśmy się na cos takiego. Będziemy grać w żywym planie, wystąpi pięciu aktorów – mówi reżyser przedstawienia Piotr Augustynek. Tespis, kapłan świątyni Dionizosa, uważany za tego, który
po raz pierwszy pomyślał o teatrze, dostaje urzędową chłostę i musi uciekać z miasta. – Wpletliśmy w spektakl wątek kryminalny. W jak najprostszy sposób staramy się przekazać widzom początki teatru i rządzące nim prawa. (...)
W sztuce biorą udział: Dagmara Żabska, Anna Potoniec, Łukasz Wojtusik, Piotr Zmorka i Mateusz Przyłęcki.
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, poniedziałek 29 kwietnia 2002
Po raz pierwszy dla dorosłych. Aktorzy bez lalek
... Podgórski Teatr Lalki i Aktora PARAWAN, mieszczący się przy ul. Zamoyskiego 50, dał wczoraj siódmą w swej
historii premierę – Ten szalony Tespis w reżyserii Piotra Augustynka Fabuła przedstawienia jest nawiązaniem do życia Tespisa, greckiego aktora i poety, żyjącego w VI wieku p.n.e. Tespis do dzisiaj uważany za twórcę teatru – jako
pierwszy odważył się wprowadzić na scenę aktora, rozwijającego dialog z chórem i jego przewodnikiem. – Jest to
opowieść o człowieku, który wbrew fanatycznemu i konserwatywnemu otoczeniu tworzy coś nowego, dotychczas nieznanego
– wyjaśnia Piotr Augustynek, reżyser, scenograf i autor scenariusza. Fabuła ukazuje śmiałą walkę artysty o prawo do
twórczego szaleństwa. Pierwszy raz w swej historii teatr PARAWAN dał przedstawienie dramatyczne, adresowane do
dorosłych odbiorców. Sześć dotychczasowych spektakli skierowanych było do dzieci, bawiąc je animowaniem różnego typu lalkami. – Odstawiliśmy na chwilę lalki, ale tak naprawdę nie zmienia się filozofia naszego grania. Dalej przekazujemy te same prawdy, tylko inna technika aktorską – tłumaczy Łukasz Wojtusik, aktor teatru PARAWAN. Przedstawienie
Ten szalony Tespis powstało głównie z myślą o uczniach krakowskich gimnazjów i liceów. Wprowadzone tu elementy
edukacyjne mają przybliżyć im początki teatru. – Pokazujemy charakterystyczne cechy teatru greckiego – stroje, koturny,
maski. Jest też fragment antycznego tekstu. Chcemy tym samym uzupełnić wiedzę nabytą w szkole – mówi Piotr Augustynek.

84

Teatr Lalki i Aktora PARAWAN

W przedstawieniu udział biorą: Dagmara Żabska (Atia, ukochana Tespisa), Anna Potoniec (Neria, matka Tespisa),
Łukasz Wojtusik (Tespis), Mateusz Przyłęcki (Ajschylos), Piotr Zmorka (Mnester, grecki kapłan).
„Dziennik Polski”, nr 101, wtorek–środa 30 kwietnia –1 maja 2002
Ten szalony Tespis. Młodzi odkrywają Greków
... Czy to wydarzyło się naprawdę? Tego nie wiemy,. Ale skąpe wiadomości o Tespisie nie mogą stanowić przeszkody dla wyobraźni. Wiemy natomiast, że był niepokorny wobec władzy, utartych obyczajów, wrogiem nienawiści i zwykłej głupoty. Tak twierdzi Piotr Augustynek, autor sztuki Ten szalony Tespis, wystawionej w krakowskim
teatrze lalkowym PARAWAN. (...) Grają nie lalki, a aktorzy. To znakomity przykład spektaklu dla starszej młodzieży, przybliżającego w przystępny sposób początki teatru greckiego. Kim był Tespis? Encyklopedie podają niewiele
wiadomości na jego temat. Pewne jest, że żył w VI w. p.n.e., był poetą i aktorem pochodzącym z Afryki. (...) Zwany
jest twórcą tragedii greckiej wystawianej w czasach Wielkich Dionizjów ok.534 r. p.n.e. A więc znacznie wcześniej
niż działalność wielkich mistrzów: Ajschylosa, Eurypidesa i Sofoklesa. Poza tym Tespis był reformatorem teatru.
Ze swoimi widowiskami nie chował się w amfiteatrach, ale na wozie przemieszczał się przez miasta i wsie greckie
pokazując swoje sztuki. Piotr Augustynek twierdzi, że Tespis był szalony. Ponieważ tylko szaleniec mógł wtedy
przeciwstawiać się władzy kapłanów i odwiecznemu zwyczajowi. Pokazywać nie bogów, ale egzystencję szarego
człowieka. Oczywiście niczego bogom nie odbierając. Młodzi ludzie z PARAWANU z przejęciem rekonstruują rzeczywistość grecką sprzed ponad dwu i pół tysiąca lat. Prezentują dość dojrzałe aktorstwo i wrażliwość artystyczną.
Tespisa z powodzeniem zagrał Łukasz Wojtusik, udane są też role Dagmary Żabskiej i Anny Potoniec (wyróżnia się
śpiewem), Piotra Zmorki i Mateusza Przyłęckiego. „Teatr to samo życie – wiem, gdy na to z boku patrzę, w życiu
najwięcej może ten, kto zna się na teatrze” – nad tą strofą pieśni warto się zastanowić. Teatr bowiem nie tak bardzo
zmienił się od starożytności.
Marian Toporek
„Trybuna”, nr 141, środa 19 czerwca 2002
W teatrze PARAWAN. Niezwykły sezon
(...) Na scenie pojawią się nowi aktorzy. Przygotowujemy też kilka nowych premierowych spektakli. To będzie niezwykły
sezon – zapowiada Antoni Mleczko, kierownik artystyczny teatru PARAWAN. Teatr obchodzi w tym roku 5-lecie
swej działalności. Uroczystości jubileuszowe odbędą się w grudniu. Z tej okazji wystawione zostanie widowisko
obrzędowe Z szopką na ten Nowy Rok! w reżyserii Janusza Pokrywki. W widowisku tym wykorzystane będą oryginalne teksty ze lwowskich i rzeszowskich szopek. Mali widzowie w tym sezonie zobaczą jeszcze Bajkę o rybaku
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i złotej rybce, a także kolejne przedstawienie o Krakowie – O pięknej mieszczce i królu Kraku. – Nie zapominamy o miejscu, w którym pracujemy i żyjemy. Chcemy przybliżać dzieciom Kraków i piękne legendy o nim – wyjaśnia Antoni Mleczko.
W październiku PARAWAN da serię przedstawień w Paryżu (...).
„Dziennik Polski”, nr 215, sobota 14 września 2002
Królewicz tka dywany. Dla dzieci i rodziców
... Podgórski Teatr Lalki i Aktora PARAWAN wznawia powakacyjna działalność. W niedziele w samo południe na
scenie kina „Wrzos” przy ul. Zamoyskiego najmłodsi i ich rodzice zobaczą fantastyczny spektakl O królewiczu co tkał
dywany. (...) Teatr PARAWAN przygotowuje się do jubileuszu 5-lecia działalności. Z tej okazji zaprezentuje spektakl
Z szopką na ten Nowy Rok!. W październiku teatr wyjeżdża na dziesięciodniowe tournee do Paryża.
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, nr 215, 14 września 2002
Smok nad Sekwaną. Dla dzieci Polonii
... W niedzielę 8 osobowy zespół PARAWANU wyjeżdża do Francji. W Instytucie Polskim w Paryżu da trzy
przedstawienia, a następnie pojedzie do miejscowości Dammarie les Lys na zaproszenie tamtejszej Polonii. W polskiej szkole zaprezentuje przedstawienie O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał. Spektakl będzie wielkim świętem
teatru z prezentacją lalek i tego co dzieje się za kulisami. W wieczorze legend i piosenek o Krakowie uczestniczyć
będą zarówno krakowscy aktorzy, dzieci z polskiej szkoły i ich rodzice.
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, nr 239, sobota 12 października 2002
Jubileusz przy ulicy Zamoyskiego 50. Pięć lat z lalkami
...Ze swoimi przedstawieniami byli już w wielu krajach. Za każdym razem burzliwie oklaskiwani, nie tylko przez
najmłodszą publiczność. 6 grudnia 1997roku odbyła się pierwsza próba zespołu aktorskiego nowo powstałego Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN.
Od tego czasu minęło już pięć lat, podczas których PARAWAN dał siedem premier dla najmłodszych widzów.
Już pierwszy spektakl zatytułowany Co się przyśniło Czerwonemu Kapturkowi, cieszył wielką popularnością wśród
najmłodszych widzów. Założycielem najmłodszej sceny lalkowej w Krakowie jest Antoni Mleczko – muzyk, kompozytor, wieloletni dziennikarz radiowy. Od samego początku PARAWAN działał pod patronatem Domu Kultury
„Podgórze”, od którego otrzymał siedzibę w sali kina „Wrzos” przy ul. Zamoyskiego 50. Tam właśnie od pięciu lat
aktorzy zabierają młodych widzów w świat zaczarowany, gdzie za ich sprawą lalki ożywają i mówią ludzkim głosem. Spektakle przygotowane przez PARAWAN obejrzało prawie 50 tys. widzów w kraju i za granicą. W 2002 roku
w ramach tourne grał dla polskiej publiczności w Chicago. Miesiąc temu dał natomiast trzy spektakle w Paryżu
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i jeden w Dammarie les Lys dla uczniów i pedagogów Szkoły Polskiej. Przypadający jubileusz pięciolecia istnienia
– PARAWAN uczci premierą widowiska obrzędowego Z szopką na ten Nowy Rok! w reżyserii i scenografii Janusza Pokrywki, z muzyką Antoniego Mleczki, która to premiera odbędzie się 8 grudnia o godz. 12.00. W spektaklu wezmą
udział aktorzy najdłużej związani z podgórską sceną lalkową: Anna Potoniec i Łukasz Wojtusik oraz debiutująca
Katarzyna Ignatiuk, a także w roli jednoosobowej kapeli – Antoni Mleczko. Goście i zaproszeni widzowie będą mieli
okazję zobaczenia ekspozycji scenografii i lalek ze spektakli wystawionych przez teatr w ubiegłym pięcioleciu.
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, nr 277, czwartek 28 listopada 2002
Jubileusz Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN
... Pięć lat temu, 6 grudnia, odbyła się pierwsza próba nowo powstałego Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora
PARAWAN, założonego przez Antoniego Mleczkę – muzyka, kompozytora, wieloletniego dziennikarza Radia Kraków. I właśnie z tej okazji, jubileuszu 5-lecia, aktorzy PARAWANU zapraszają już w najbliższą niedzielę, o godz.
12. do sali kina „Wrzos” na najnowsza premierę widowiska obrzędowego Z szopką na ten Nowy Rok!, w reżyserii
i scenografii Janusza Pokrywki. Teatr PARAWAN przez pięć lat wyprodukował siedem premier, w tym m.in.: O tym
jak szewczyk Skuba smoka pokonał, O królewiczu co tkał dywany, O wilku i koźlętach. Tworząc teatr PARAWAN, pierwszą
profesjonalną scenę w prawobrzeżnej dzielnicy Krakowa, jego założyciele postanowili, że będzie to teatr wędrujący,
teatr w walizce, docierający ze swoimi spektaklami nie tylko do widzów Krakowa, ale także małych miast i wsi południowej Polski. A o tym, że to założenie udało się zrealizować, najlepiej świadczą liczby; przez pięć lat spektakle
obejrzało ponad 50 tys. widzów – nie tylko w krakowskiej siedzibie, przy ul. Zamoyskiego 50, nie tylko w kraju, ale
i za granicą – w Chicago i Paryżu. Jubileusze, nawet te najmniejsze, zachęcają do podsumowań i wspomnień. Jakie
zatem było te pięć lat pracy w PARAWANIE? – Na pewno trudne, bo czasy dla kultury mamy nie najciekawsze, Ale będę
te lata wspominał jako czas spędzony wśród wspaniałych przyjaciół, z którymi miałem honor ten najmłodszy teatr w Krakowie.
– wspomina Antoni Mleczko. Przez scenę PARAWANU przewinęło się blisko dwudziestu aktorów, m.in., Katarzyna Ignatiuk, Jacek Joniec, Aleksandra Maj, Dawid Marecki, Maja Wojciechowska, Marcin Zacharzewski i Dagmara
Żabska. Korzystając więc z okazji i „Dziennik Polski” pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia twórcom i aktorom
PARAWANU: udanych premier i wielu, wielu widzów!
„Dziennik Polski”, nr 283, czwartek 5 grudnia 2002
Pięć lat za PARAWANEM
... Podgórski Teatr Lalki i Aktora PARAWAN świętował wczoraj 5 lat swojego istnienia. Z tej okazji odbyła się m.in.
premiera przedstawienia Z szopką na ten Nowy Rok!, prezentującego jasełka z okolic Lwowa, Sanoka i Rzeszowa. Na
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jubileuszowym spektaklu w kinie „Wrzos” pojawili się przyjaciele, sympatycy i wszyscy, którzy w ciągu pięciu lat
tworzyli PARAWAN. – Zaczynaliśmy w głębokiej niepewności, czy teatr znajdzie swoje miejsce w Krakowie. Dzisiaj, po pięciu
latach pracy, mamy wspaniałą i bardzo wymagającą widownię – mówi Antoni Mleczko,kierownik artystyczny teatru i jego
założyciel. (...) Teatr powstał głównie z myślą o dzieciach, którym dedykowano kolejne spektakle (m.in. Calineczka,
O królewiczu co tkał dywany, O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał i Zaczarowany lalek świat). Głównymi bohaterami
tych przedstawień są oryginalnie wykonane pacynki, kukły, jawajki i marionetki, poruszane w rytm muzyki. Większość z nich pokazano wczoraj na jubileuszowej wystawie zorganizowanej w holu kina „Wrzos”. Tradycja PARAWANU jest zapraszanie na scenę młodej widowni. Po każdym spektaklu maluchy mogą z bliska zobaczyć i dotknąć lalek. – Dla dzieci przyzwyczajonych do ekranu telewizora, jest to nauka nowej wrażliwości na świat. Dzięki temu czują się także
pełniejszymi uczestnikami tego teatru – tłumaczy Piotr Augustynek – scenograf, reżyser i wielki przyjaciel PARAWANU.
Obecny zespół teatru stanowi osiem osób. W większości są to absolwenci szkoły telewizyjno-aktorskiej SPOT
i krakowskiej PWST. Skromne gaże za spektakle powodują, że zarobku szukają także w domach kultury lub mediach. Jak większość krakowskich aktorów, musimy robić także wiele innych rzeczy. Ale kochamy lalki, dzieci i scenę, dlatego
wciąż jesteśmy za PARAWANEM – przyznaje Anna Potoniec, od czterech lat aktorka podgórskiego teatru. (...)
„Dziennik Polski”, nr 286, poniedziałek 9 grudnia 2002
Jak prawdziwa trupa
... Podgórski Teatr Lalki i Aktora PARAWAN działa od pięciu lat. Jego dyrektor Antoni Mleczko dzieciństwo
spędził w Sanoku. Janusz Pokrywka, reżyser i scenarzysta najnowszego przedstawienia Z szopką na ten Nowy Rok!,
pochodzi z Rzeszowa. Sztukę oparto na rzeszowskich obyczajach związanych z Bożym Narodzeniem. – Marzyłem o pokazaniu świata mojego dzieciństwa – mówi Mleczko. Szopka, którą wykorzystano podczas przedstawienia, to
wytwór ludowej kultury. Po domach chodził z nią jeszcze ojciec Antoniego Mleczki. – Do dziś wspominam wędrówki
sprzed kilkudziesięciu lat – mówi dyrektor teatru. Zaczynaliśmy w Boże Narodzenie. Wszyscy we wsi czekali na kolędników,
nawet do trzeciej w nocy. Wierzono, że ich wizyta zapewnia pomyślność w nadchodzącym roku. Dzieciaki podziwiały turonia,
czarownice, diabła... – Chcieliśmy pokazać, że wschodnia Galicja była miejscem, gdzie spotykały się różne kultury; polska, żydowska, ruska, ukraińska – tłumaczy Janusz Pokrywka.
Na premierze dzieci klaskały głośno brodatemu Żydowi, śpiewającemu skoczną piosenkę, i Ukraińcowi tańczącemu w rytm ludowych melodii. – Reagują nieprzewidywalnie – mówi aktorka Anna Potoniec. – W spektaklu Calineczka
lalka wykonana była z czarnego materiału. Kiedy animator zaczął nią poruszać, na widowni rozległ się teatralny szept jednego
z małych widzów: „Ooo, Batman”. Mało brakowało, a nie mogliśmy dalej grać. Pracownicy teatru patrzą w przyszłość bez
większego entuzjazmu, ale i bez strachu. Jesteśmy jedynym w Krakowie teatrem po prawej stronie Wisły i bardzo
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lubimy jeździć po naszym regionie, jak prawdziwa trupa teatralna, z przygotowanymi specjalnie dla dzieci
przedstawieniami – twierdzą zgodnie.
Katarzyna Olejarczyk
„Gazeta Wyborcza”, nr 286,
poniedziałek 9 grudnia 2002
W kolejne pięciolecie. PARAWAN z szopką
... Podgórski Teatr Lalki i Aktora PARAWAN rozpoczął szósty rok działalności. Na jubileusz przygotował
premierę sztuki Z szopką na ten Nowy Rok!. Występują
w nim aktorzy najdłużej grający w tym teatrze: Katarzyna Ignatiuk, Anna Potoniec, Łukasz Wojtusik oraz
dyrektor Antoni Mleczko. Wystawione z okazji jubileuszu widowisko obrzędowe z gwiazdą i turoniem
oparte jest na tradycji chodzenia po kolędzie w okresie
Świąt Bożego Narodzenia.
Scenariusz zawiera wiele oryginalnych tekstów
przedstawień szopkowych z okolic Lwowa, Sanoka,
Rzeszowa. Rozgrywa się na trzech planach. W stałej
szopce ustawionej na scenie znajduje się Święta Rodzina, w szopce kolędników spotykamy postaci e lalkowe: króla Heroda, rycerza Sługi, Diabła, Czarownicy,
Śmierci. I wreszcie w szopce w żywym planie występują: Żyd, Żydówka, dziad Rusin, Babulinka, a także
kolędnik Waluś z Turoniem.
Stałą siedzibą teatru PARAWAN jest kino „Wrzos”.
Tu w każdą niedzielę o godz. 12. grane jest przedstawienie, Na które mimo braku wielkiej propagandy, braku
afiszy i plakatów przychodzą najwierniejsi widzowie –
dzieci nie tylko z Podgórza. (...) Jeszcze przed świętami
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zespół teatralny przystępuje do prób następnej sztuki. W lutym najprawdopodobniej odbędzie się premiera Bajki
o rybaku i złotej rybce.
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, nr 292, poniedziałek 16 grudnia 2002
Premiera w teatrze PARAWAN. Jawajki grają Puszkina
... W najbliższa niedziele (16 lutego) Podgórski teatr Lalki i aktora PARAWAN wystawi dziewiątą w swojej historii
premierę. Będzie to inscenizacja popularnej Bajki o rybaku i złotej rybce według Aleksandra S. Puszkina. – Sięgnęliśmy
po najpiękniejszą bajkę nie tylko w literaturze rosyjskiej, ale także w światowej. Oprócz ponadczasowego przesłania skromności,
pokory i dobra, jej atutem jest również piękny Puszkinowski język – tłumaczy Antoni Mleczko, kierownik artystyczny teatru PARAWAN oraz autor scenariusza i muzyki do premierowego spektaklu.
Opowieści „o spełniającej życzenia złotej rybce, poczciwym rybaku i jego zachłannej żonie (starucha) towarzyszy barwna scenografia i pełna tradycyjnych, rosyjskich brzmień oprawa muzyczna. W spektaklu pojawiły
się cztery nowe postaci, nie znane w oryginalnym tekście Puszkinowskiej bajki – tancerka Luboczka, harmonista
Iwan, złodziej Osip Osipowicz i pop Jerofiej. (...) Po raz pierwszy w 5-letnie historii PARAWANU powstał spektakl,
w którym zagrały wyłącznie jawajki (lalka, której głowę i korpus porusza ręka aktora, a kończyny animowane są za
pomocą drutów).
– Ten typ lalki wymaga od aktora dużych umiejętności. Ale efekty są wspaniałe. Jawajka, zachowując subtelność ruchu, potrafi się kłaniać, siadać i gestykulować. Może prawie wszystko – wyjaśnia Łukasz Wojtusik, aktor teatru PARAWAN. Najnowsze przedstawienie PARAWANU wyreżyserował uznany aktor i reżyser rzeszowskiego teatru „Maska” Bogdan
Froń. Scenografię i lalki zaprojektował wielki przyjaciel sceny lalkowej w Podgórzu, Piotr Augustynek.
„Dziennik Polski”, nr 37,czwrtek 13 lutego 2003
Rybak i złota rybka
... To już dziewiąta premiera w pięcioletniej karierze teatru PARAWAN. Najmłodsza lalkowa scena Krakowa sięgnęła tym razem do klasyki rosyjskiej literatury dziecięcej. Wystawia Bajkę o rybaku i złotej rybce. (...) Ta stara i piękna
baśń została zrealizowana w konwencji teatru czysto lalkowego z wykorzystaniem lalek jawajek. Bardzo kolorowa
scenografia, bogata oprawa muzyczna, wzbogacenie inscenizacji o nowe postacie, a przede wszystkim ciekawe role
aktorskie to najważniejsze atuty nowej inscenizacji Bajki o rybaku i złotej rybce. Reżyserem jest rzeszowski aktor Bogusław Froń, scenariusz i muzykę przygotował Antoni Mleczko, występuje komplet aktorów PARAWANU.
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, nr 38, piątek 14 lutego 2003
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Teatr. Dla dzieci i rodziców
...Bajka o rybaku i złotej rybce to dziewiąta premiera działającego od pięciu lat teatru PARAWAN. Piękna baśń,
kolorowa scenografia i lalki w rosyjskich strojach ludowych to główne atuty przedstawienia.
Południe. Sala, w której odbywa się spektakl, pełna małych widzów. Dzieci rozsiadają się na kolanach dorosłych
i nie mogą doczekać się początku przedstawienia. Gasną światłą i oczom widzów ukazuje się uboga chata, w której
mieszka rybak o dobrym sercu ze swą złą i chciwą żoną... Dzieci przytupują w rytm granych na harmonii ludowych
melodii. A problem chciwości i zła wydaje się je żywo interesować. – Oj, jeszcze jej mało, ja bym tam więcej nie
chciała – komentuje głośno prośbę żony rybaka o dwór siedząca w pobliżu dziewczynka.
W teatrze dla dzieci miernikiem poziomu przedstawienia jest reakcja najmłodszych widzów – jeśli wołają do
rybki, by już przypłynęła, zasłaniają oczy ze strachu i przytupują w rytm piosenek, to wszystko jest w porządku. Tak
właśnie było na premierze. – Mamo, weź mnie stąd bo się boję – prosiła siedząca w sąsiednim rzędzie dziewczynka.
Rzeczywiście, młodsza część publiczności miała prawo do pewnych obaw. Kolorowa scenografia przyciągała wzrok,
jednak wraz z rosnącymi potrzebami żony rybaka chatka przeobrażała się coraz bardziej – dla zmiany dekoracji
gasło światło i po sali rozlewała się niepokojąca muzyka. Dzieci wczepiały się mocniej w ramiona opiekunów. Lalki
jawajki zaprojektowane zostały dość realistycznie – na obliczach widać ich emocje. Żona ma ściągnięte czarne brwi,
grymas na twarzy. Po zmianie sukienki mogłaby zagrać Babę-Jagę. Pozostali bohaterowie maja kolorowe, wesołe stroje, inspirowane ludowymi. Zaletą przedstawienia są też niewątpliwie skoczne, rosyjskie, folkowe piosenki.
Również złota rybka przypływa do śpiewającego do niej starego człowieka.
Ta melodia staje się swego rodzaju refrenem, który starsze dzieci zaczynają podśpiewywać wraz z rybakiem.
Już po zakończeniu przedstawienia rozbawione dzieci wymieniały opinie. – No, jak ci się podobało? – pyta 7-letnia
dziewczynka swego starszego brata. – Podobało, podobało, ale czy ty widziałaś jak się mama śmiała, kiedy śpiewał
pop? Myślę, że musimy ja częściej brać do teatru – odpowiedział chłopiec. Lalkowe przedstawienie o tym, że chciwość
musi zostać ukarana, to naprawdę przyjemny i mądry sposób na rodzinne spędzenie niedzielnego popołudnia (...)
Katarzyna Olejarczyk
„Gazeta Wyborcza”, nr 45, sobota–niedziela 22–23 lutego 2003
20 marca Międzynarodowy Dzień Teatru Dzieci i Młodzieży. Teatrowi – widza
... – Hej, hej jak wędrowne ptactwo, kukiełkarskie bractwo, ścisnę lalkę w pięści, niechże mi się szczęści! – to słowa śpiewanego na całym świecie hymnu lalkarzy. To właśnie oni, także w Krakowie, poprzez naukę i śmiech starają się uczyć
dzieci i młodzież. Ich widzowie zaś mają dzisiaj swoje święto. W liście skierowanym do lalkarzy całego świata znany
reżyser i aktor Peter Brook pisze: „Teatr mówi o wszystkim, dzięki niemu możemy znaleźć się wszędzie, czynić wszystko co
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chcemy, spotkać każdego, poznać wielkie cele i podejmować największe ryzyko. (...) W tym dniu teatrowi, który działa dla
dzieci i młodzieży trzeba przede wszystkim życzyć widza. Niestety, tego młodego widza jest coraz mniej. Cały czas
próbujemy zainteresować naszą inscenizacją Tespisa pedagogów z Krakowa i całego województwa. Wszak to utwór
oparty na treściach nauczania z zakresu języka polskiego i historii. Wystosowaliśmy zaproszenia do 160 pedagogów
z całego województwa na spektakl Ten szalony Tespis, który chcemy zagrać 25 marca w naszej siedzibie. Na razie
odpowiedziały dwie osoby (!) – mówi Antoni Mleczko szef Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN. (...)
„Gazeta Krakowska”, „Echo Krakowa”, nr 67, czwartek 20 marca 2003
Najpierw była szopka Rozmowa z Antonim Mleczką, twórcą i kierownikiem artystycznym Podgórskiego
Teatru Lalki i Aktora PARAWAN
(...) Jaki cel postawił sobie na początku istnienia tego teatru?
– Głównym celem było granie czysto lalkowych przedstawień. I to nie tylko w swojej siedzibie, ale wszędzie
tam, gdzie będą chcieli tego widzowie. Pojawił się więc w Podgórzu „teatr w walizce”, który jeździ obecnie po całej
Małopolsce. Tego typu scena wspaniale rozwijała się w Polsce w latach 50. i 60., ale z biegiem czasu zaczęła zanikać.
Chciałem więc, aby ponownie się odrodziła właśnie w Krakowie. (...)
W grudniu 2002 roku PARAWAN obchodził 5. rocznicę swojego istnienia. Jak Pan ocenia dziś ten czas?
– To były wspaniałe lata. Przygotowaliśmy dziewięć premier i mamy wierna publiczność, która zawsze w niedziele o godz. 12.00 odwiedza kino „Wrzos”. Do tej pory daliśmy ok. 500 spektakli w Polsce i za granicą, które
obejrzało prawie 70 tys. osób. Jestem jednak pełen obaw o przyszłość. Pracujemy jak profesjonaliści i zatrudniamy
specjalistów od teatru lalkowego z całej Polski, ale robimy to właściwie na swój koszt. Do tej pory żaden z moich
aktorów nie ma etatu. A premiery powstają z prywatnych pieniędzy i przy wsparciu przyjaciół, których PARAWAN
ma na szczęście wielu. Pomoc – administracyjna i lokalową – mamy jedynie ze strony Domu Kultury „Podgórze”.
Czy istnieje jakiś pomysł, aby zmienić tę sytuację?
Od kilku lat staram się, aby PARAWAN zyskał status teatru miejskiego, a więc dotowanego w jakimś stopniu
przez władze Krakowa. Jak na razie, na próżno. Co prawda, pojawiły się ostatnio szanse na dotację docelową
z Urzędu Miasta, ale nie rozwiąże to całkowicie problemów teatru. Mam nadzieję, że ktoś w końcu zauważy jedyną
profesjonalną scenę w „Podgórzu”. Scenę, która wychowuje przyszłe pokolenie ludzi wrażliwych na sztukę.
27 marca cały Świat obchodzi Dzień Teatru. Czy PARAWAN także będzie świętował?
– Oczywiście. Trzeba jednak dodać, że Międzynarodowy Dzień Teatru dla Dzieci i Młodzieży obywa się co roku
20 marca. Jest on organizowany pod auspicjami ASSITEJ, organizacji zrzeszającej sceny lalkowe ze 150 krajów świata, w tym także z Polski. Łącząc te dwa święta, 25 marca przygotowujemy po raz kolejny specjalne przedstawienie
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dla krakowskich nauczycieli. Tym razem będzie to spektakl edukacyjny Ten szalony Tespis, który opowiada o genezie
współczesnego teatru. Chcemy w ten sposób pokazać pedagogom, że przedstawienie może być praktyczną lekcją
historii.
Rozmawiał: Marcin Majerek
„Dziennik Polski”, nr 69, niedziela 23 III 2003
Teatr PARAWAN – O wilku i koźlętach
Spektakl w wykonaniu Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN, oparty na tekście Jana Ośnicy. Pod nieobecność mamy do domu trzech koźlątek próbuje dostać się sprytny wilk. Ale koźlątka od razu poznają, że nie jest
ich matką, za którą się podaje. Mówi zbyt grubym głosem i ma czarne łapy. Wilk biegnie więc do wrony–aptekarza,
która sprzedaje mu pastę do zębów. Dzięki niej zaczyna mówić cienkim głosem. Od szczurka–piekarza bierze worek
mąki. Czarne łapy wydają się teraz białe. Wracając wilk pożera po kolei wszystkie zwierzęta, które spotkał. Koźlątka
jednak przechytrzają groźnego wilka. Uwalniają matkę i pozostałe zwierzęta. Wszystko kończy się szczęśliwie...
Bajka o rybaku i złotej rybce
Znany utwór Puszkina posłużył twórcom do stworzenia barwnego, utrzymanego w tajemniczym klimacie spektaklu. Dzięki wędrującej po świecie parze artystów – Iwanowi i Luboczce – widzowie wkraczają powoli w bajkowy
świat. W ubogiej chacie rybaka i jego żony, wiecznie niezadowolonej Staruchy, nagle zaczynają dziać się dziwne
rzeczy. Pewnego dnia w sieć rybaka wpada mówiąca ludzkim głosem złota rybka. Obiecuje spełnić każde jego życzenie, jeśli tylko puści ją wolno. Od tej pory Starucha wymyśla co chwila nowe zachcianki. Żąda nowego koryta,
nowej chaty, sama chce zostać wielmożną szlachcianką, a wreszcie krzykliwą i dumna królową. Iwan i Luboczka
z artystów zamieniają się w dworską służbę. Władza Staruchy nie trwa jednak długo – jej chciwość sprawia, że
w jednej chwili traci wszystko. Królewski dwór zamienia się znów w ubogą chatę. Spektakl rozgrywany jest w
dwóch planach – przed chatą Staruchy i nad brzegiem morza, gdzie toczą się rozmowy rybaka i złotej rybki. Niepowtarzalny klimat przedstawienia tworzy oryginalna muzyka, ciekawe role aktorskie, a przede wszystkim charakterystyczne lalki (jawajki).
O królewiczu co tkał dywany
Spektakl złożony z dwóch części. Pierwsza przybliża kulisy lalkowego teatru. Najmłodsi mają okazję poznać
budowę i zasadę animacji wszystkich typów lalek. Na scenie pojawia się więc najbliższa maluchom pacynka czarnobrody zbójnik – jawajka, zjawia się kukła niegroźnej czarownicy, na poszukiwanie wieloryba zabiera widzów marionetka Maluśkiewicza. Największą atrakcje stanowią lalki nietypowe, wykonane ze wszystkiego, co wpaść może
w dziecięce ręce. Ożywają puszki, łyżki, doniczki, szczotki. Tajemnica tkwi w wyobraźni. Druga część spektaklu to

Odpryski prasowe

93

inscenizacja gruzińskiej baśni. Królewicz, chcąc zdobyć rękę ukochanej, musi nauczyć się jakiegoś rzemiosła. Praktykuje u starego tkacza dywanów. Wkrótce okazuje się, że nowa umiejętność przyczyni się nie tylko do szczęśliwego
ożenku. Tkanie dywanów wybawia młodego władcę z nie lada opresji.
„Gazeta Wyborcza. Co jest grane, nr 14, piątek–niedziela 4–10 kwietnia 2003
Jasiek, co z diabłem... PARAWAN zaprasza na premierę
Działający w Krakowie Podgórski Teatr Lalki i Aktora PARAWAN zaprasza na jedenastą już premierę. Tym razem
najmłodsi widzowie obejrzą moralitet O tym jak Jasiek diabła spotykoł. Wędrujący po świecie w poszukiwaniu grzesznych dusz diabeł spotyka na swej drodze Jaśka, prostego, wiejskiego chłopca. Robią zakład o jego duszę. Mądry
i sprytny chłopiec nie daje się oszukać diabłu, wymyślając zabawne sposoby wygrania zakładu. Jakie przygody spotkają Jaśka w walce z diabłem? O tym opowiada spektakl będący ludowym moralitetem, z udziałem lalek i aktorów.
Całość okraszono kolorowa scenografią i wesołą muzyką. Jak zapewniają realizatorzy: Janusz Pokrywka – reżyser
i scenograf, Antoni Mleczko – autor muzyki, spektakl ten jest dla widza w każdym wieku, a dobro, mądrość i bezinteresowna pomoc nawet z diabła czynią anioła.
„Dziennik Polski”, nr 59, czwartek 11 marca 2004
Z diabła anioł
... O tym jak Jasiek diabła spotykoł to jedenasta już premiera Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN. To historia o diable, który przez przypadek spełnił trzy dobre uczynki, umarł i stał się aniołem. Opowieść o nieszczęsnym
diable, przechytrzonym przez Jaśka i zamienionym w anielskiego posłańca oparto na starym, ludowym moralitecie.
Autorem scenariusza i reżyserem jest Janusz Pokrywka, jeden z najlepszych w kraju reżyserów teatru lalki. Całość
tekstu wykonywana jest w gwarze rzeszowskiej. Jak było widać podczas wczorajszego przedstawienia, historia
bawi nie tylko dzieci. Podczas kulminacyjnej sceny wniebowstąpienia diabła ze śmiechu zwijają się także rodzice
i dziadkowie... Przygody Jaśka i diabła można oglądać na scenie Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN
w sali kina „Wrzos” przy ul. Zamoyskiego 50.
„Gazeta Krakowska”, nr 92, poniedziałek 19 kwietnia 2004
Podgórskiemu teatrowi lalki grozi zamknięcie. Siedem lat
... Po siedmiu latach działalności być może będziemy musieli zakończyć działalność PARAWANU – twierdzi Antoni Mleczko, szef Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora. Pomimo zaangażowania aktorów, niskich gaży i niewielkich wydatków związanych z premierami teatr jest zadłużony na kilka tysięcy złotych.
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Bez dotacji
Jedną z przyczyn zapaści finansowej teatru jest brak miejskich dotacji. Teatr działa przy Domu Kultury „Podgórze”, lecz instytucja ta nie ma w swych założeniach wpisanego teatru. Udostępnia „parawaniarzom” lokal, prowadzi
księgowość, świadczy usługi transportowe i poligraficzne. Na działalność teatru potrzeba jednak pieniędzy. – Przez
siedem lat dostaliśmy trzy dotacje na premiery. Dwie od miasta, jedną od urzędu wojewódzkiego – mówi Antoni Mleczko. –
Miałem nadzieję, że władze miasta, którym powinno zależeć na istnieniu jedynego na prawym brzegu Wisły profesjonalnego,
drugiego teatru lalkowego w Krakowie dostrzegą nas po kilku sezonach i włączą się na stałe w finansowanie naszej działalności.
Ani grosza
PARAWAN jest teatrem profesjonalnym. Piszą o nim w prasie specjalistycznej, znajduje się w rankingach teatrów lalkowych w Polsce. Ma na koncie różne spektakle, także teatralne eksperymenty, takie jak O pięknej mieszczce
i królu Kraku, w którym „grają” tylko dłonie aktorów i ich głosy. Na tych atutach Antoni Mleczko opierał rozmowy,
której od 2003 roku prowadził z prezydentem Jackiem Majchrowskim, wiceprezydentem Józefem Winiarskim i dyrektorem wydziału kultury. – Były obietnice, że teatr otrzyma stałą pomoc finansową. Niestety, ostatnie decyzje pozbawiły
nas i złudzeń i marzeń – podsumowuje Antoni Mleczko.
Aktorzy nie dostają pieniędzy za próby, nie biorą ich za premiery. Zarabiają na fuchach. (...)
Wszyscy poświęcają czas dla PARAWANU kosztem rezygnacji z dodatkowych zarobków. Sytuacja stała się dramatyczna. Ostatnią premierę, na którą miasto obiecało pieniądze, przygotowano za 8 tys. zł. Miasto funduszy nie
przekazało i powstał dług. – Groteska nie robi premier za osiem tysięcy i dostaje olbrzymie dotacje – mówi rozgoryczony
Mleczko. Przy tym nikt z osób decydujących o instytucjach kulturalnych nie powiedział, że miasto nie jest zainteresowane działalnością teatru. Wręcz przeciwnie.
Sami się nie utrzymają
Gdy teatr powstawał, Antoni Mleczko wiedział, że trzeba będzie w niego inwestować. Dziś wiadomo, że inwestycje się nie zwrócą, a teatr sam się nie utrzyma. Brak pieniędzy powoduje, że chociaż PARAWAN ma drukowane
plakaty, afisze i ulotki, nie ma szans na ich rozpropagowanie. Szkoły, do których dziesięć razy w roku rozsyłane są
programy, zasypywane są ofertami chałturników, więc kolejne propozycje nie przechodzą bariery sekretariatów.
W 2002 roku wysłano imienne zaproszenia na Dzień Otwarty PARAWANU do nauczycieli odpowiadających za
organizację tego typu imprez. Na 220 rozesłanych ofert odpowiedziało osiem osób. Gotowych jest 16 scenariuszy
z muzyką i projektami scenografii. Tymczasem w maju teatr zawiesił działalność. Co będzie dalej, nie wiadomo.
Monika Frenkiel
„Gazeta Krakowska”, nr 111, czwartek 13 maja 2004
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Nowe otwarcie PARAWANU. Teatr znów ożyje
... Po kilkumiesięcznej przerwie znowu ożyje scena Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora PARAWAN. Działający
pod patronatem Domu Kultury „Podgórze” najmłodszy lalkowy teatr Krakowa zaprasza już w najbliższą niedzielę
tj. 19 września o godz.12. na widowisko O tym jak Jasiek diabła spotykoł. Przyjaciół i gości PARAWANU czeka niespodzianka w postaci odnowionego i przebudowanego kina „Wrzos”, który od tego sezonu staje się Kino-Teatrem.
Zmiany jakich dokonano w czasie remontu służyć mają przede wszystkim scenie teatralnej. Przyznane przez Miasto fundusze na modernizacje „Wrzosu” wykorzystane zostały na unowocześnienie i wyposażenie sceny w nowy
sprzęt oświetleniowy. Szkoda, że zabrakło pieniędzy na bardzo potrzebne nagłośnienie. Zespół Teatru PARAWAN
ma nadzieje, że pozyska życzliwych sponsorów, którzy pomogą w zakupie brakującego sprzętu oraz nowej kurtyny.
Przebudowana i odnowiona siedziba Teatru PARAWAN przy ul. Zamoyskiego 50 ma obecnie 150 miejsc. PARAWAN
od początku swojej działalności ma sprecyzowaną linię repertuarową, którą określić można mianem: edukacyjnoartystycznych przedsięwzięć. Chce uczyć i bawić, edukować i rozweselać. Spektakle, które są w repertuarze sezonu
2004/2005 cele te spełniają. Oprócz pozycji z klasyki światowej literatury teatru dla dzieci jak: Bajka o rybaku i złotej
rybce czy O wilku i koźlętach, proponuje widzom staropolski, ludowy moralitet O tym jak Jasiek diabła spotykoł, a także
widowisko obrzędowe Z szopką na ten Nowy Rok!,
Typowym przedstawieniem o charakterze edukacyjno-artystycznym jest spektakl pt. O królewiczu co tkał dywany.
Próbą współczesnego teatru lalkowego jest widowisko pt. O pięknej mieszczce i królu Kraku. W planach repertuarowych
na najbliższy sezon znajdują się m.in. znana baśń H.Ch. Andersena Brzydkie Kaczątko, widowisko Piotra Augustynka
oparte na legendach ludowych pt. Żywoty siedmiu diabłów polskich, oraz propozycja dla dorosłego widza – Serenada
S. Mrożka. Spektakle te zrealizowane zostaną jeśli teatrowi uda się pozyskać wystarczające fundusze. (...) Swój kolejny, ósmy już sezon teatr PARAWAN rozpoczyna w niezmienionym składzie Zespołu Aktorskiego. Na scenie zobaczymy: Katarzynę Ignatiuk, Agnieszkę Koniak, Annę Majerek, Maję Wojciechowską, Dawida Mareckiego, Mateusza Przyłęckiego i Łukasza Wojtusika. Z teatrem współpracują: Janusz Pokrywka, Piotr Augustynek, Filip Budweil,
Beata i Jerzy Szczepańscy, Bartłomiej Papuga i Murat Kornajew. Kierownikiem artystycznym jest Antoni Mleczko.
Marian Satała
„Gazeta Krakowska”, nr 217, środa 15 września 2004
Moja droga do teatru. Dzieje Teatru PARAWAN
(...) Od samego początku tworzenia nowej sceny lalkowej miałem określony i wytyczony cel jej przyszłej działalności. Chciałem aby była to scena lalkowa dla najmłodszych, to po pierwsze. Po drugie, że ma ona bawić i uczyć
dzieci w przedziale wiekowym od roku do stu lat! Po trzecie: prezentować będzie klasykę światowej i polskiej lite-
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ratury dziecięcej oraz ambitne nowe propozycje współczesnych twórców możliwe do zrealizowania przy pomocy
każdej formy lalek: kukły prostej, kukły zmechanizowanej, pacynki, jawajki, marionetki, lalki nietypowej – łączącej
w sobie kilka możliwości technicznych. Wszystkie spektakle powinny nieść w sobie treści edukacyjne, kształtujące
nie tylko gust młodego widza, ale przede wszystkim te cechy charakteru, sposób myślenia o otaczającym go świecie,
które uczą go odróżniać dobro od zła. Pobudzają i kształtują wrażliwość dziecka na piękno i sztukę. Rozbudzają
w nim wyobraźnię. (...) Kontynuując program prezentowania światowej i polskiej klasyki dziecięcej literatury teatr
PARAWAN sięgnął po następujące pozycje: H.Ch. Andersena Calineczka (premiera 20 IX 1990), O tym jak szewczyk
Skuba smoka pokonał (26 IX 1999), bajkę według braci Grimm O wilku i koźlętach (24 IX 2000). A.S. Puszkina Bajka
o rybaku i złotej rybce (16 II 2003). W celu zainteresowania teatrem lalek młodzieży gimnazjalnej i licealnej powstał
– specjalnie napisany dla naszej sceny – scenariusz Piotr Augustynka pt. Ten szalony Tespis (29 IV 2003), w którym
opisane zostały losy twórcy starożytnego teatru kapłana Tespisa. Próbą wystawienia współcześnie napisanej dla
sceny lalkowej sztuki były m.in. propozycje repertuarowe: J. Pokrywki O królewiczu co tkał dywany (7 IV 2002) a także
Piotra Augustynka O pięknej mieszczce i królu Kraku)1 VI 2003). Ta ostatnia premiera, była również wielkim eksperymentem scenograficznym i inscenizacyjnym, bowiem w roli tradycyjnych lalek wystąpiły dłonie aktorów. Reżyser
tego spektaklu Filip Budweil nazwał tę technikę – dłonizmem. (...) Mamy wrzesień 2006 roku. Teatr Lalki i Aktora
PARAWAN po kilkumiesięcznej przerwie wznawia swoją działalność pod opiekuńczymi skrzydłami Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”. Do reaktywowania najmłodszej. Profesjonalnej, lalkowej sceny Krakowa namówił
mnie mój przyjaciel – dyrektor Andrzej Radniecki, który oddał do dyspozycji teatru pomieszczenia w Klubie Kultury „Wola” ul. Królowej Jadwigi 215, a także salę teatralną przy ul. Papierniczej 2 na niedzielne spektakle. Udało
mi się stworzyć nowy zespół aktorski, z którym przygotowuję spektakl bardzo pouczającego, ludowego moralitetu
pt. O tym jak Jasiek diabła spotykoł. (...) Teatr dla dzieci, a zwłaszcza teatr lalek to nie tylko „wesoła beczka śmiechu”,
ale przede wszystkim miejsce kształtowania się, a więc edukacji, młodych serc i umysłów. To szkoła rozbudzania
wyobraźni i uczuć młodych ludzi, lekcja, która w przyszłości pozwoli im rozróżniać dobro od zła oraz piękno od
brzydoty. (...)
Antoni Mleczko
„Dworzanin. Magazyn Kulturalny”, nr 2 Kraków, jesień 2006
Z szopką na ten Nowy Rok!
... „Latem 2002 roku, kiedy zbliżał się jubileusz 5-lecia Teatru Lalki i Aktora PARAWAN postanowiłem przypomnieć szerszej publiczności moją „sanocką” szopkę. Los raz jeszcze upomniał się o tamte lwowsko-galicyjskie
jasełka. I była to naprawdę ostatnia okazja aby je zapisać. Mam w swoim domowym archiwum jedyny egzemplarz
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„sanockiej” szopki napisany przez mojego śp. Tatę. Zdążył ją spisać na kilka miesięcy przed śmiercią. Nie doczekał
premiery, chociaż „parawanowa” inscenizacja jej fragmentów była Mu dedykowana.
Widowisko pod tytułem Z szopką na ten Nowy Rok!, które z początkiem grudnia 2006 roku wznawia Teatr Lalki
i Aktora PARAWAN, powstało na podstawie tekstów i melodii z mojej „sanockiej” szopki, a także licznych fragmentów bożonarodzeniowych zwyczajów z okolic Przemyśla, Rzeszowa a także Lwowa. Scenariusz pisałem wspólnie
z Januszem Pokrywką, moim przyjacielem, plastykiem, autorem, scenografem i reżyserem. To z jego „podrzeszowskich” jasełek zaczerpnięta została postać niezdarnego, sympatycznego kolędnika – Turonia., który rozśmiesza małych widzów. Nie będę wymieniał wszystkich postaci naszej szopki. Zapraszam do teatru na spektakl. Bożonarodzeniowe przedstawienia są bardzo chętnie wystawiane przez teatry zarówno lalkowe jak i dramatyczne. Szopka,
jasełka – to żelazna pozycja repertuarowa każdej liczącej się sceny. To spektakl na lata, po który chętnie sięgają
zarówno wybitni twórcy, jak i początkujące, amatorskie grupy teatralne. (...)
Przedstawienia szopkowe, które dzisiaj spotkać można jeszcze w niektórych regionach Polski, wywodzą się ze
zwyczajów świąt Bożego Narodzenia, w tym zwyczaju wystawiania w kościele jasełek w okresie od Bożego Narodzenia (25 grudnia) do święta Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego) Za twórcę tych przedstawień uważany jest
św. Franciszek z Asyżu. Do Polski „sprowadzili” w XII wieku z Włoch franciszkanie. (...) Teksty jasełek, pisane najczęściej w gwarze, w większości anonimowe, przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Często bywają uaktualniane
i odnoszą się do najnowszych wydarzeń. Najbardziej znana polską, literacka wersja jasełek jest napisane przez Lucjana Rydla Betlejem polskie, często wystawiane na naszych scenach. Zapraszamy do Teatru Lalki i Aktora PARAWAN
na premierowe wznowienie widowiska obrzędowego Z szopką na ten Nowy Rok!. Niedziela 10 grudnia 2006 r.”.
Antoni Mleczko
„Dworzanin. Magazyn Kulturalny”, nr 3, Kraków, zima 2006
Twórcy teatru. Scenograf. Artysta czy rzemieślnik?
... „Z historią teatru nierozłącznie wiąże się scenografia, jako jeden z podstawowych elementów widowiska. Dla
Greków scenografia oznaczała ozdabianie widowiska oraz dekoracje jako efekt tej sztuki. W renesansie polegała
przede wszystkim na projektowaniu i malowaniu tła scenicznego. Współczesna rola tej dziedziny teatru polega
na wiedzy, umiejętności i sztuce komponowania przestrzeni teatralnej przez współtwórcę spektaklu – scenografa. Staje się często równorzędnym „partnerem” tekstu przedstawienia, a niekiedy góruje na jego treścią i podporządkowuje sobie koncepcję reżyserską, a także narzuca styl gry aktorów. We współczesnym teatrze scenograf jest
(a w każdym razie powinien być) świadomym swego znaczenia, autonomii swej sztuki i swojego oryginalnego wkładu w realizacje spektaklu twórcą. Jego talent i twórcza pracą najbardziej widoczna jest w teatrze lalek. Bo przecież od
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jego twórczej wyobraźni zależy, jak będą wyglądać postacie lalkowego spektaklu, w jakiej formie (pacynka,
kukła, jawajka, marionetka, maska) i z czego zostaną
wykonane, w jakiej scenerii, oświetleniu, kostiumach
poruszać się będą bohaterowie baśni czy bajki. (...)
Antoni Mleczko
„Dworzanin. Magazyn Kulturalny”,
nr 4, Kraków, wiosna 2007
W Teatrze przy ul. Papierniczej 2.
Premiera bajki Przygody Stracha Polnego
27 marca obchodzić będziemy Międzynarodowy
Dzień Teatru. Z tej okazji Teatr Lalki i Aktora PARAWAN działający przy Centrum Kultury „Dworek Białioprądnicki” przygotował prapremierę spektaklu Tomasza Sanowicza Przygody Stracha Polnego. Autorem
scenografii, kostiumów i niezwykle oryginalnych lalek
jest oczywiście Janusz Pokrywka, któremu w ich wykonaniu pomagał mistrz konstruktor Zygmunt Krynicki. To już sto dziesiąta scenografia autorstwa Janusza Pokrywki. A o czym jest najnowsza bajka teatru
PARAWAN? Zdradzę jedynie tyle, że Strach Polny,
z wiernym druhem Psem Zkulawąnogą, szukać będzie
kogoś mu bliskiego. Po drodze spotka wielu przyjaciół
mniej lub bardziej sympatycznych, ale – jak to w bajkach bywa – wszystko skończy się... No, właśnie. Jaki
będzie finał tej strachowej wędrówki? Zapraszam do
Teatru PARAWAN. (...)
Antoni Mleczko
„Dworzanin. Magazyn Kulturalny”, nr 4,
Kraków, wiosna 2007
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Teatrzyk kukiełkowy czy teatr lalek?
„Teatr mój widzę ogromny, wielkie powietrzne przestrzenie, ludzie je pełnią i cienie (...) – tak pisał w 1904
roku Stanisław Wyspiański w wierszu I ciągle widzę ich twarze, który w formie listu przesłał do swojego przyjaciela Adama Chmiela – historyka kultury, archiwisty, znawcy i miłośnika Krakowa. (...) Stali i wnikliwy Czytelnicy „Dworzanina”, wiedza zapewne, że najbliższy mi jest teatr lalek. Czy ogromny? Nie wiem. Ale na pewno
w pełni profesjonalny, ze wszechstronnie uzdolnionym i ambitnym zespołem aktorskim, ciekawymi propozycjami
repertuarowymi, liczną rzeszą współpracujących artystów, których myślenie o teatrze łączy zarówno jego wysoki
poziom artystyczny z edukacyjnym przesłaniem. (...) Przyznam szczerze, że bardzo nie lubię, kiedy dorośli: rodzice, dziadkowie, a zwłaszcza nauczyciele telefonując do naszego teatru, często na wstępie zadają pytanie: „czy to
teatrzyk kukiełkowy?”, nauczyłem się już spokojnie odpowiadać: „nie proszę pani (pana) to Teatr Lalki i Aktora
PARAWAN. Teatr, a nie teatrzyk, i nie kukiełkowy tylko lalek!” Może warto przypomnieć dorosłym, co to takiego
jest ten Teatr Lalek...
A więc w największym skrócie. Teatr lalek to rodzaj teatru, którego aktorami są lalki wyobrażające ludzi, zwierzęta lub postaci fantastyczne. Lalki poruszane są (animowane) przez mechanizm, ale w większości przez człowieka
– aktora, który użycza im swojego głosu. Najwcześniej teatr ten pojawił się w starożytnym Egipcie, później w Azji
i Europie. Znany był w Afryce, obu Amerykach, Chinach i Japonii. (...) Wielką zasługę w jego popularyzacji mają
franciszkanie,, którzy jako pierwsi wprowadzili lalki do kościelnych przedstawień szopkowych i misteriów wielkanocnych. Początki polskiego teatru lalek sięgają XV wieku i wiążą się z szopką. Pierwszym wymienionym z imienia
lalkarzem był Waśko z Wilna. (...) Świadoma działalność teatralna adresowana do dzieci pojawiła się w XVII wieku.
Wiek XIX przyniósł nie tylko bogatą literaturę lalkowych sztuk teatralnych, ale – co niezwykle istotne – dostrzeżono
wówczas dydaktyczne i wychowawcze możliwości teatru lalek w kształtowaniu wyobraźni i osobowości dziecka.
W „złotym wieku bajek” powstały najpiękniejsze utwory dla dzieci Hansa Christiana Andersena, braci Jacoba i Wilhelma Grimmów, Iwana Kryłowa, Lewisa Carolla. Marka Twaina. (...) Pierwszą stałą polska sceną dla dzieci był założony przez Marię Weryho-Radziwiłłowicz, działający w Warszawie w latach 1900–1904 Teatr Lalek. (...) W okresie
międzywojennym powstało wiele teatrów lalek dla dzieci, m.in. krakowski Teatr Miniatur S.Polony-Polońskiego, poznański Teatr Błękitny Pajac i warszawski Teatr Kukiełek Baj. Do najstarszych działających obecnie polskich teatrów
lalkowych należą: Teatr Lalki, Maski i aktora Groteska w Krakowie (1945), Teatr Marionetek (obecnie Teatr Animacji)
w Poznaniu (1945) Teatr lalek Arlekin w Łodzi (1948) oraz Teatr Lalka w Warszawie (1948). Ale dosyć historii... (...)
Teatr Lalki i Aktora PARAWAN, który od czerwca 2006 roku działa w strukturze organizacyjnej Centrum Kultury „Dworek Białopradnicki”, 6 grudnia tego roku obchodzić będzie Jubileusz 10-lecia. Mam nadzieje, że o tych
dziesięciu latach działalności napiszę słów kilka do następnego wydania „Dworzanina”. Dzisiaj natomiast pragnę
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podzielić się z Państwem, a przede wszystkim z naszymi Widzami bardzo radosną nowiną. Otóż najmłodsza scena lalkowa Krakowa, Teatr Lalki i Aktora PARAWAN otrzymuje w tych dniach „urodzinowy prezent”
w postaci nowej siedziby, która mieści się w odrestaurowanym, teraz właśnie oddawanym do użytku Zajeździe Kościuszkowskim przy ul. Białoprądnickiej 3.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planami dyrektorów
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” – panów
Andrzeja Radnieckiego i Jana Gajocha – w ostatnią
niedzielę września zaprosimy wszystkich na szesnastą
premierę teatru PARAWAN, którą będzie inscenizacja
mądrej, wzruszającej i piękniej bajki Hansa Christiana
Andersena Słowik. (...)
Antoni Mleczko
„Dworzanin. Magazyn Kulturalny”, nr 5, Kraków,
wiosna 2007
Co jest za tym PARAWANEM. Najmłodsza scena dla dzieci w nowej siedzibie
Teatr Lalki i Aktora PARAWAN, najmłodsza scena lalkowa Krakowa, obchodzi w tym roku 10-lecie.
Niegdyś, związana z Domem Kultury Podgórze, od
ponad roku działa w ramach Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” – niezmiennie natomiast stoi na
jej czele kompozytor Antoni Mleczko, bo też ów teatr
to jego dzieło. I właśnie Antoni Mleczko zaprasza na
inaugurację nowego sezonu – tę niedzielę o godz. 15
w Dworku Białoprądnickim pokaże Przygody Stracha
Polnego Tomasza Sanowicza – wstęp wolny! Natomiast
tydzień później, także o 15, ale już w swojej siedzibie
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w piękniej klimatyzowanej sali teatralnej w odrestaurowanym Zajeździe Kościuszkowskim (ul. Białoprądnicka 3,
czyli tuz obok) najnowszą, czternastą już premierę – Słowika Andersena, w reżyserii Bogusława Fronia.
Zasługuje ten teatr dla najmłodszych, ale i uczniów z klas I–IV, na uznanie; wszak działa głównie con amore, siłą
woli swego szefa, który, można się domyślać pisze muzykę do kolejnych spektakli, z miłości do sztuki i dzieci. Jak
mówi, mógłby jego „teatr w walizce” i więcej grać, i częściej odwiedzać przedszkola, szkoły, domy kultury, tyle, że
przeszkód na tej drodze nadto wiele. A i tak dał PARAWAN w ciągu tych lat ponad 800 uroczych spektakli, które zobaczyło ok.80 tysięcy widzów, także w USA i Paryżu. W grudniu PARAWAN zaprosi na Śliwiakobranie, czyli przywoła, w formie śpiewogry piękne wiersze nieżyjącego już Tadeusza Śliwiaka. Od 7 października liczący dziewięcioro
aktorów PARAWAN zaprasza zawsze w niedziele o godz. 12. Będą bajki, ale i spotkania edukacyjne, które pozwolą
zobaczyć, co jest z a tym PARAWANEM.
WAK, „Dziennik Polski”, nr 220, czwartek 20 września 2007
Nowa scena PARAWANU w Zajeździe Kościuszkowskim.
Lalkowe przedstawienie opowieści o słowiku
W Chinach, jak zapewne wiecie, cesarz jest Chińczykiem i wszyscy, którzy go otaczają też są Chińczykami. Ta
historia, którą wam opowiemy, wydarzyła się bardzo dawno, dawno temu – właśnie w Chinach. Tak rozpoczyna
się baśń Hansa Chrystiana Andersena Słowik, której premiera odbędzie się w najbliższą niedzielę na scenie teatru
lalki i aktora PARAWAN. Najmłodszy, lalkowy teatr Krakowa inauguruje działalność w nowej siedzibie, w Zajeździe
Kościuszkowskim przy ul. Białoprądnickiej 3. To już dziesiąty, jubileuszowy sezon PARAWANU i kolejna, piętnasta
premiera. Autorem adaptacji, tekstów piosenek i scenografii jest Piotr Augustynek. Muzykę skomponował Antoni
Mleczko. Spektakl wyreżyserował Bogusław Froń. Wprawdzie w nowej siedzibie teatru aktorzy czują się już jak na
„starych śmieciach”, ale wciąż nie mogą uwierzyć, iż ta wspaniała scena należy do nich. W pięknie odrestaurowanym Zajeździe Kościuszkowskim, w piwnicach, znalazła miejsce kameralna, ale bardzo nowocześnie wyposażona sala teatralna oraz niezbędne zaplecze do działalności lalkowej sceny. PARAWAN od czerwca 2006 roku działa
w strukturze organizacyjnej Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, którego dyrekcja sprawiła ten piękny prezent na 10-lecie teatru. Słowik Andersena należy do najbardziej znanych i lubianych baśni dziecięcych, która doczekała się wielu inscenizacji i jest stałą pozycją repertuarową lalkowych teatrów.
W „parawanowej” wersji debiutują w zespole: Joanna Bąk i Kamil Gajdek, którym partnerować będą: Katarzyna
Ignatiuk, Anna Makowska i Tomasz Tomczuk. Przesłaniem przedstawienia są słowa piosenki Słowika: „Spójrz wkoło na świat, na ludzi jak brat. Możesz szczęście mieć, musisz tylko chcieć”.
MAS, „Gazeta Krakowska. Tydzień”, nr 227, piątek 28 września 2007
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Janusz Pokrywka – reżyser, scenograf
Z krakowskim teatrem PARAWAN związany jestem od dziesięciu lat. Mogę nawet powiedzieć, że byłem świadkiem jego narodzin a nieskromnie dodam, że przypuszczam również iż impulsem do powstania PARAWANU
były właśnie moje doświadczenia ze Sceną Propozycji – pierwszym teatrem kreacyjnym w Rzeszowie.
Trzeba tu wyjaśnić, że Antoni Mleczko – znakomity muzyk, założyciel i obecny kierownik artystyczny PARAWANU – do dzisiaj jest tym kompozytorem, z którym jako reżyser współpracowałem najczęściej. Jego twórcza
postawa, ciekawość świata i szczera otwartość na artystyczną przygodę zawsze mi imponowały i mobilizowały
do realizacji nowych zadań. Wiem, że w okresie dziesięciu lat w PARAWANIE szukało swoich scenicznych satysfakcji wielu świetnych aktorów – lalkarzy, z którymi i ja również miałem przyjemność pracować bądź to jako
reżyser, bądź jako scenograf – aż w ośmiu premierach. Wypada mi także wspomnieć, że jedno z takich PARAWANOWYCH widowisk stanowiło potem bardzo znaczący element mojej pracy doktorskiej bronionej w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. (2002 r.).
Pozdrawiając serdecznie z okazji tego jubileuszu wszystkich współpracujących z PARAWANEM autorów, reżyserów, scenografów, plastyków, krawców i techników – mechanizatorów zapewniam jednocześnie, że jestem
ogromnie wdzięczny losowi za możliwość spotkania wielu z nich właśnie w tym teatrze.
Cieszę się z faktu, iż po wielu latach dzielenia sali widowiskowej z kinem „Wrzos” w Podgórskim Domu Kultury –
teatr PARAWAN znalazł wreszcie (może zbyt kameralną, ale przecież własną?!) scenę w Dworku Białoprądnickim.

Anna Potoniec-Majerek – aktorka
Kiedy myślę PARAWAN trudno znaleźć początek dla tej historii. I ciągle mam cichą nadzieję, że mój romans
z teatrem jeszcze się nie zakończył... Dlatego trudno usiąść i podsumować w kilku zdaniach to wszystko, co się
zdarzyło wokół tej sceny. Bo wokół niej przez kilka lat toczyło się nasze życie – i to nie tylko zawodowe. Całe
życie. Na próby przychodziło się z bagażem problemów, które można było zostawić za kulisami na godzinę spektaklu. Na początku stałam zupełnie z boku teatru. Grała Ola Maj – moja przyjaciółka, z którą wtedy wspólnie
mieszkałyśmy w kamienicy przy ul. Kalwaryjskiej. Pamiętam te niedziele, kiedy w każde przedpołudnie wiązałam jej warkoczyki przed wyjściem do teatru. W repertuarze teatru pierwszy spektakl Co się przyśniło Czerwonemu
Kapturkowi?. Mnie jeszcze się nie śniło, że stanę na tych deskach... A wszystko potoczyło się tak szybko – koniec
szkoły teatralnej, Ola wyjechała z Krakowa. Dostałam propozycję od Antoniego Mleczki, żeby ją zastąpić. Zgodziłam się bez wahania. I odtąd bywałam jednocześnie studentką teatrologii i Calineczką, Szewczykiem Skubą,
mamą Kozą i innymi postaciami.
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Chyba każdy z nas pamięta te poranki. Kraków jeszcze spał w najlepsze, a nasz zespół zbierał się przed „Wrzosem”
– punktualnie – bo punktualność to jedna z wielu rzeczy, których nauczył nas pan Antoni. Do naszego białego
busa pakowaliśmy – jeszcze zaspani – scenografie i kostiumy. Na koniec pakowaliśmy się sami, i ruszaliśmy w trasę. Nieraz przytuleni do siebie dosypialiśmy zarwaną noc, śniąc o ciepłej kawie... A na miejscu szybkie rozprostowanie kości, bo pan Antoni narzucał tempo – scenografia musiała stanąć szybciutko, lalki i rekwizyty perfekcyjnie
poukładane. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Wtedy czekając na widzów mogliśmy napić się kawy i porozmawiać, pożartować, wspólnie się pośmiać. Nabrać pewności, że jeszcze wszystko, co najlepsze przed nami, niezależnie od tego jak jest teraz. Pierwsze śmiechy dzieci w korytarzu były dla nas teatralnym dzwonkiem. Ostatnie
poprawianie kostiumów, jeszcze tradycyjny kopniak na szczęście i ... wychodzimy na scenę, zostawiając w zawieszeniu cały realny świat. Teraz my tworzyliśmy nowy niby dokładnie opisany w scenariuszu, a jednak za każdym
razem inny, magiczny, w który porywaliśmy i dużych i małych. I w którym za każdym razem gubiliśmy się sami
z radości. I w tym chyba tkwiła magia i siła naszego teatru. To były spektakle ludzi absolutnie teatralnie zakręconych.
A przede wszystkim przyjaciół, którzy mogli zawsze na siebie liczyć – na scenie i poza nią. I wszystko to emanowało z nas w każdą niedzielę. Chyba dlatego mieliśmy wśród małych widzów takich fanów, którzy w każde niedzielne przedpołudnie ciągnęli do „Wrzosu” swoich rodziców, mimo, że niektóre spektakle znali już na pamięć.
Do dziś mam złotą rybkę, którą narysowała mała Ania. Przychodziła do PARAWANU z mamą na każdy spektakl...
Pamiętam przedstawienie, podczas którego poślizgnęłam się i spadłam ze sceny. Wylądowałam pod nogami widzów z pierwszego rzędu... Na szczęście scenę można było zgrabnie „ograć”. Graliśmy z Łukaszem jeszcze pół
godziny. Dopiero na końcowych brawach poczułam ból – podbite oko, stłuczone żebra. Ale podczas spektaklu
zapominaliśmy absolutnie o wszystkim i żyliśmy tylko sceną.
Te niedziele, te wyjazdy, te nocne próby do kolejnych spektakli, te piosenki ćwiczone przy pianinie było jak fenomenalny magnez, który przyciągał mnie, pana Antoniego, Łukasza, Dawida, Kasię, Majkę i innych. Czuliśmy, że
to nasz czas i nasze miejsce. I za to wszystko bardzo Wam dziękuję. I nie wiem jak Wy, ale ja ciągle mam nadzieję,
że to jeszcze nie koniec!

Łukasz Wojtusik – aktor
Moja przygoda z PARAWANEM
To zawsze zaczyna się tak samo, przypadkowe spotkanie, przypadkowe pytanie, pierwsza próba i nagle orientujesz się, że w twoim życiu dzieją się ważne rzeczy. Rzeczy, o których po kilku latach opowiada się z dużą przyjemnością i satysfakcją, i chociaż życie płynie dalej miło czasem powspominać.
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Pierwsza próba
Hall Kina „Wrzos”, rozstawiona dekoracja do Calineczki i jakiś facet przebrany za kreta, powtarzający wychodzenie i wchodzenie z zapadni. W sali teatralno-kinowej stoją dekoracje do Czerwonego Kapturka. Mam tu być leśniczym i babcią. Ale za jakie grzechy babcią? Wydaje mi się to dość nieprawdopodobne – przekonać maluchów, że
mężczyzna też może być babcią. Przymierzam strój; pasuje, tylko te okulary z drutu trochę za duże. Po założeniu
stroju całość zaczyna mi się wydawać dość absurdalna, i zarazem śmieszna, bo okazuje się, że w tym stroju będę
musiał jeszcze zatańczyć. No cóż, tańczy śpiewa recytuje, tylko że chciał śpiewać Osiecką i recytować Norwida,
a tymczasem jest babcią w PARAWANIE.
Pierwsze spektakle
Dzieci są niesamowite, czyli jak by powiedział wilk – do zjedzenia. Reagują na każde pytanie ze sceny, każdy
gest, na najmniejsze zaproszenie do zabawy. I co najdziwniejsze – dzieciaki nigdy nie kłamią. Kiedy widzą fałsz
na scenie, od razu reagują, jeśli przez przypadek zgubisz jakiś rekwizyt – nie zastanawiają się, jak dorośli, co
autor chciał przez to powiedzieć, tylko krzyczą: „Kapturku, wypadły Ci kwiatki!”. Szczerość przede wszystkim.
Po prostu ładne kwiatki.
Pytania dzieci
Najdziwniejsze pytanie dzieci podczas spektakli – było ich całe mnóstwo. Gaśnie światło – na sali dzieciak pyta
rodzica: „Tatusiu, zgasło światło, to już koniec bajki?”. Podczas naszego wyjazdu do Chicago przed jednym ze
spektakli dzieciak zobaczył dekoracje do Smoka Wawelskiego rozstawioną na scenie – i rzucił: „Mamusiu, jak my
tu będziemy oglądać bajkę, jak tu nie ma telewizora?”. Po jednym z przedstawień lalka smoka leży w kącie sceny
– podchodzi maluch – chwyta ją za pysk, i mówi: „Wcale się ciebie nie boję, a jak mnie pożresz to powiem tacie”.
I na koniec moje ulubione: po spektaklu pokazujemy dzieciakom lalki, podchodzi do mnie trzylatek i mówi:
„Wiesz co, nawet niezły byłeś.” Ot i recenzja.
Zespół
To grupa ludzi, która nawet jeśli nie bardzo chce ze sobą pracować – musi. A jak spotykają się młodzi aktorzy to
wiadomo że będzie ostro, bo przecież każdy z nich jest „wielkim artystom z ambicjami”. Nam jakoś udawało się
to omijać. Raz lepiej raz gorzej. Zawsze uważałem, że to czego nam brakuje jako grupie teatralnej, czyli zaplecze,
warsztaty, dotacje itp., nadrabialiśmy zespołem. Chyba nam się po prostu chciało, bo wiedzieliśmy, że robimy coś
fajnego, co sprawia nam frajdę. I wiedzieliśmy, jak tą frajdą i zabawą w teatr podzielić się z dzieciakami, które
przychodziły nas oglądać.
I za to zawsze będę wdzięczny ludziom, z którymi wtedy pracowałem.
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Mój najważniejszy spektakl
Pewnie szef Antoni mnie za to pogoni, ale to przecież prawda. Czasem graliśmy dla niewielu widzów. Jakoś pod
koniec sezonu mieliśmy jeden z ostatnich spektakli Calineczki przed wakacjami. Na przedstawienie sprzedano
cztery bilety. Były to siostry, które już ten spektakl widziały kiedyś w szkole, a teraz przyszły z rodzicami. Antoni
Mleczko spojrzał na nas – i zapytał: „Gracie?”. I zagraliśmy. Nie wiem jak to się stało, to ponoć jest tak, że człowiek
wychodzi tysiąc razy na scenę, a potem przychodzi ten jeden raz i jest w nim coś zupełnie niezwykłego. Przez
tych kilka chwil. I tak było tym razem. To był nasz najlepszy spektakl i wie o tym jeszcze tylko czworo widzów.
O reszcie – cicho sza.
Listy od Pana Antoniego
Zawsze po premierze i w istotnych dla teatru momentach pan Antoni pisał do nas listy. Każdy aktor PARAWANU mógł liczyć na kartkę papieru, na której szef pisał do nas o rzeczach ważnych i tych pozaartystycznych.
Ale zawsze od siebie do nas – osobiście. Traktowaliśmy te listy jak nagrodę za dobrze wykonaną robotę. Listy
do mnie leżą teraz posegregowane w szufladzie i czekają na kolejne otwarcie. Trochę jak te moje wspomnienia
z PARAWANU.
Resùme
Mógłbym tu jeszcze pisać i wymieniać gdzie i co zagrałem, z kim pracowałem i jak długo, ale PARAWAN przecież jest nadal żywym organizmem teatralnym. A jeśli będzie cieszył mnie i moją dwójkę chłopaków, Mikołaja
i Maksymiliana – to będę szczęśliwy bardziej, niż kiedy byłem w środku tego organizmu. Choć przyznaję szczerze – brakuje mi spotkań po drugiej stronie PARAWANU. Czasem nawet bardzo. Panie Antoni, dziękuję.

Dawid Marecki – aktor
Wspomnienie o PARAWANIE
Kiedy jestem pierwszy raz w nowym miejscu zawsze zapamiętuję zapach... zapach tego miejsca. Teraz kiedy
oglądam się za siebie, moje nozdrza podpowiadają mi wiele aromatów – niektóre ledwo wyczuwalne, zatarte,
jak gdybym wąchał przez ścianę. Inne głębokie, nasycone. Wystarczy zamknąć oczy aby ujrzeć miejsce, ludzi,
usłyszeć muzykę... rozpoznać uczucia, które głębokim śladem odcisnęły się w duszy... Pamiętam TEN zapach...
Czuję suchość w gardle kiedy pierwszy raz spotykam Antoniego Mleczkę. W odpowiedzi na Jego telefon, pożyczonym od teścia rozklekotanym polonezem gnałem do Krakowa. Kilka dni temu na świat przyszedł mój
syn – Szymon. Po wakacjach wracam z rodziną do mojego ukochanego Krakowa. Czyżbym miał także pracować
w teatrze?! Plątanina myśli w głowie, radosne podniecenie i... niedowierzanie: Tyle szczęścia naraz? No cóż...
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póki co siedzę w małym dusznym pomieszczeniu Domu Kultury Podgórze i słucham swojego przyszłego dyrektora... kulturalny, elegancko ubrany Pan po pięćdziesiątce, uśmiecha się przyjaźnie, mówi konkretnie. No i nieźle
pachnie. Czuję... czuję że się dogadamy.
Teatr PARAWAN to fuzja zapachów. Zupełnie inaczej smuży z garderoby, nazywanej przez nas kanciapą. Jest
to zapach kawy i plastiku. No dopóki nie przyjdzie Anna – ona pachnie tak, że każdy zdrowy facet zaczyna
ukradkowo oglądać swoje paznokcie i zastanawia się czy równo „pociągnął się” przy goleniu. Co za kobieta! No
spokojnie, chłopie masz żonę, dziecko poza tym znacie się jeszcze ze szkoły, mógłbyś się w końcu przyzwyczaić
– ganię sam siebie.
Trzeba wynieść scenografię na scenę. Cotygodniowy rytuał wprowadzki i wyprowadzki. Kochamy i nienawidzimy tę czynność. Scenografia to taka stara, wymagająca kochanka. Musisz się nieźle napocić aby było przyjemnie.
Najmniejszy błąd przy montażu zemści się podczas spektaklu. A zapach? Ach! To maraton różnych tajemniczych
woni... Wychodzimy na zewnątrz. W zależności od pory roku czujesz tu kasztanowce, jakieś rosnące nieopodal
byliny albo lekko gnilne aromaty późnej jesieni lub świeżość niedzielnego, wiosennego „do południa” po nieśmiałym deszczu. Następnie zapach pomieszczenia. Nazywaliśmy je... kanciapą. Swoją drogą to dziwne ale każdy wiedział czy „kanciapa” oznacza w danej chwili garderobę czy pomieszczenia ze scenografią. A więc w kanciapie mówiąc bez ogródek capi. Wali w nozdrza zapach wilgoci. Nasze skrzynie, materiały, lalki, metalowe rurki,
nasz pot... uwielbiam ten zapach. Przenosimy to wszystko. Jak najszybciej na Scenę. Tak... Scena... to dziwne ale
bez względu na to w jakim byłem nastroju, kondycji fizycznej czy ogólnym „sobie byciu” kiedy wchodziłem na
Salę a następnie na Scenę czułem lęk mieszający się z podnieceniem niczym przed skokiem w czarną nieznaną
topiel. Woń tajemnicy i obietnicy. Słodki zapach śmiertelnego zejścia Wilka, którego wykończył dziarski gajowy
albo siarkowa chmura unosząca się z trzewi wawelskiego Smoka, wykończonego dla odmiany przez sprytnego
Szewczyka Skubę. Były też inne zapachy... pamiętam je... Pamiętam?
Wspominam ludzi, którzy jak skromnie zwykli mawiać „odwalali kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty”:
Pana Antoniego, Annę, Kasię, Łukasza, Bartka, Agnieszkę... i innych Ta „robota” była jednak komuś potrzebna.
Przede wszystkim naszym widzom ale także... nam. Mnie konkretnie. Kiedy dzisiaj biegam pomiędzy jednym
telewizyjnym studiem a drugim. Gdy nabijam na liczniku przejechanych kilometrów kolejny tysiąc... w tym pędzie niekiedy w nozdrza bije dziwny zapach... Mówiąc szczerze zawsze się wtedy zasępiam. Staram się odpędzić
myśli i wspomnienia, które choć piękne i przyjemne uświadamiają mi że zostawiłem za sobą coś co było moją
psychiczną higieną. Coś za czym być może tęsknię. Coś co utraciłem bo nie można mieć wszystkiego... pędzę
więc dalej a w nosie wciąż wierci... TEN zapach.
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Katarzyna Ignatiuk – aktorka
Początek parawanowych zmagań
Pierwsze wspomnienia związane z Teatrem PARAWAN ściśle związane są z postacią naszego „Ojca-dyrektora”.
Postacią niezwykle klarowną w swej początkowej powściągliwości, postacią mocną, energiczną i niezaprzeczalnie sympatyczną, mimo srogich min jakie nawykł chyba okazywać światu. Niezwykły ten człowiek o miękkim
sercu i artystycznej duszy posiadł dar ściągania do swojego Teatru ludzi prawdziwe zapalonych do sztuki, nieco
nienormalnych, o pokrewnej duszy, w myśl zasady „Swój do swego ciągnie”. Tym, którzy mieli początkowe
opory, co do ożywiania materii martwej (LALKI) tłumaczył (robi to zresztą do dzisiaj), że wystarczy cierpliwość i
serce, a wszystko się ułoży, wszystko się da, bo nie ma rzeczy niemożliwych. Sama przekonuję się o tym do dziś.
Do Teatru Lalek trzeba mieć serce i ogrom cierpliwości. Początkową rozpacz i żal, że nasza postać zaklęta w lalkę
ciągle nie żyje, potrafi ukoić tylko jej cudowne „zmartwychwstanie”. Jednak owo ożywienie okupione jest ciężką
pracą nad sobą i nad rolą. Osobiście stoczyłam ciężki i dość długotrwały bój o zdolność ożywiania lalek, jednak
bardziej dotkliwa okazała się walka z nieustępliwym (o wiele bardziej niż nasz OJCIEC DYREKTOR) CZASEM!
Walka to była nierówna, gdyż jak niemal każdy młody człowiek do czegoś tak prozaicznego jak czas, uwagi
nigdy nie przywiązywałam, ignorując zegarki, z założenia traktując je jako zło najgorsze. Upływ czasu sam
w sobie był dla mnie osobiście równie nieznaczący jak przysłowiowy zeszłoroczny śnieg. Mając jednak tak luźne
podejście do jednostek czasu można było się spodziewać kłopotów (których do dziś zresztą nie unika żaden ze
spóźniających się nowych aktorów parawanowych). Oczywiście przyczynił się do tego Nasz Dyrektor, Strażnik
Punktualności, człowiek nie znoszący wręcz spóźnień, a nawet „spaźniań”. Walczyliśmy najpierw ze sobą, a potem stanąwszy razem w szeregu, wzmacniając ten sposób siły, pokonaliśmy moją własną, pielęgnowaną przez
całe dotychczasowe życie ignorancję wobec czasu i spóźnień Kasi I. stało się zadość!!! I tu wielki ukłon w stronę
wielkiego (duchem) pana Antoniego!!!
Początkowe wspomnienia z PARAWANU są również nierozerwalnie związane z ówczesnym Zespołem Aktorskim, do którego grona miałam przyjemność przystąpić. Dzięki któremu uczyłam się pierwszych kroków na
scenie. I chociaż czasem bywało naprawdę ciężko w tzw. „docieraniu się” zespołu (wielogodzinne próby, walka
z sobą samym, nasze wspólne kłótnie) i nierzadko łzy drażniły gardło to jednak spore doświadczenie zawdzięczam właśnie owym WETERANOM Naszej Sceny Lalkowej. I za to im WIELKIE DZIĘKI!!! A Naszemu srogiemu w ocenach – czasem zupełnie niesprawiedliwych – Kochanemu Panu Antoniemu WIELKIE BUZIAKI!!! Bo
skromnie uważam, że to zaszczyt dla mnie tkwić i zdobywać doświadczenia teatralne przy Antosiowym boku:)
Nasz Teatr to prawdziwy kreator osobowości. Nasz Teatr to fantastyczna odskocznia od okrutnej, szarej rzeczywistości. Nasz Teatr to magia sama w sobie. Takiej magii życzyłabym wszystkim.
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Tadeusz Czwakiel – reżyser
Jubileuszowo...
Twórcy Teatru PARAWAN – Antoniemu Mleczce składam dzisiaj serdeczne gratulacje, za jego wytrwałość. Tworząc teatr lalek (1997) dla najmłodszej widowni, i to gdzie – w Krakowie – nie było łatwym zadaniem, a nawet wielkim ryzykiem. PARAWAN znalazł siedzibę w Domu Kultury „Podgórze”. Warunki bardzo skromne,
bez wsparcia finansowego. Antoni znakomity kompozytor o wielkim doświadczeniu muzycznym, twórca tylu
teatralnych ilustracji muzycznych, wspaniałych piosenek współpracował z prawie wszystkimi teatrami lalkowymi w kraju. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień przez wiele lat związany był z Teatrem Lalek „Kacperek”
w Rzeszowie, dla którego skomponował muzykę do 38 przedstawień. Wspaniale współpracował podczas prób
z aktorami. Był i jest perfekcjonistą w przygotowywaniu muzycznej strony spektakli. Moja przyjaźń z Antonim
Mleczką jeszcze bardziej zacieśniła się w teatrze Scena Propozycji, założonym przez Janusza Pokrywkę przy
Rzeszowskiej Estradzie.
Scena Propozycji istniała 13 lat, a Antoni był jej głównym kompozytorem.. Moja współpraca z PARAWANEM rozpoczęła się od wykonywania środków inscenizacyjnych do spektakli autorstwa i w reżyserii Janusza Pokrywki
m.in. do przedstawienia Zaczarowany lalek świat. Jednak najwięcej satysfakcji sprawiła mi możliwość wyreżyserowania baśni O wilku i koźlętach. Miałem prawdziwą przyjemność spotkania ze znakomitym Zespołem Aktorskim.
To była wielka frajda! Młodzi, zapaleni aktorzy – w pełni profesjonaliści. Praca z nimi dała mi wielką satysfakcję
Wiem, że PARAWAN ma swoich stałych, wiernych widzów. To bardzo ważne dla każdej lalkowej sceny. Antoni!
Drogi Przyjacielu! Na twoje ręce przesyłam wszystkim „parawaniarzom” życzenia dalszych wspaniałych osiągnięć teatralnych. Niech twórcza, owocna praca da Wam zdrowie i wiarę, że Wasz trud, poparty talentem nie
idzie na marne!
Serdecznie pozdrawiam!
Tadeusz Czwakiel
PS. Piszę te słowa, leżąc na szpitalnym łóżku, dlatego są nieco chaotyczne i może nerwowe. Proszę Cię, kontynuuj swoje teatralne dzieło. Pamiętaj, że ja 50. lat swego życia oddałem Teatrowi.

Aleksandra Maj – aktorka
Początek drugiego roku studia aktorskiego SPOT. Pracowita i twórcza grupa: ja – oczywiście i moi koledzy, bo od
nich się zaczęło. Okres zimowy bardzo sprzyjał nauce i rozwijaniu zdolności, ale też planowaniu tego co dalej
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po szkole? A to dla mnie pamiętam nieprzyjemny temat i dosyć bolesny z dwóch powodów. Pierwszy – banalny
– kompleks, że za mało umiem i nikt mnie nigdzie nie zatrudni, a drugi to ból rozstania się z przyjaciółmi – nie
banalny, bo oto dla mnie przyjaźń jedną z najważniejszych rzeczy na świecie jest! Któregoś dnia w przerwie
koledzy sprzedali mi informacje... pewien tajemniczy Pan zakłada teatr. Oj, coś się we mnie radosnego obudziło, co rozwiewa wszelkie strachy o przyszłość, zwłaszcza, że chłopaki jakoś tak dziwnie (według mojej oceny
wówczas) mnie podchodzą, coś niejasno precyzują. Ja staję się niecierpliwa.: Mówcie! (Myślę w duchu), szybko
o co chodzi z tym panem i po co właściwie mi mówicie, dlaczego akurat mnie... W końcu wykrztusili, że ów Pan
poszukuje aktorki, bo chłopaki już zaklepani w zespole, więc moi kochani koledzy zaproponowali Panu moją
skromną osobę.. Ale mi fajnie było... Nie za fajnie, bo Pan mnie nie zna i jak to tak mnie w ciemno, a zresztą, myślę nieważne. Zapaliłam się! Duże pierwszoplanowe role, niezwykle twórcza praca, znakomici reżyserzy itp....
mojej zapalonej wyobraźni historie. I oto pierwsze spotkanie z tajemniczym Panem Antonim, kochanym Panem
Antonim, co to pamiętam był bardziej wystraszony i onieśmielony niż ja sama ze sobą wzięta.
Na początek przedmowa o charakterze pracy, ideach, zasadach i w końcu najważniejsze przydział ról... A ja,
przepraszam. Najpierw tytuł pierwszej sztuki.. ale mnie zatkało..
Czerwony Kapturek!... I od razu mi wyskoczył na policzkach czerwony kapturek, no, bo jaki ze mnie Czerwony
Kapturek? No i teraz to pan Antoni na pewno ze mnie zrezygnuje, bo ja przecież raczej z tych dużych charakterystycznych osób scenicznych. Dziękować Bozi nie zrezygnował i oto moja pierwsza rola w Teatrze PARAWAN
– Czerwony Kapturek.. w otoczeniu wilków i gajowych jak również uczącego śpiewania piosenek Panów Antonich.
Pierwsza premiera – chciałam uciekać do domu, bo wstyd mi było, nie wiem czemu, ale Pan Antoni nie pozwolił
czmychnąć. Bardzo się wszystkim podobało i tak oto od premiery co niedzielę rano wstawałam z hukiem, nie
bacząc na moich współlokatorów, przygotowując się do spektaklu, a nieocenioną pomocą w wiązaniu warkoczy
była moja kochana Ania, która i tak nie miała szans na dłuższy sen.
A potem kolejna praca we dwójeczkę z Krzysiem Prystupą nad spektaklem Zaczarowany lalek świat. Bardzo pouczająca i dla mnie samej i przede wszystkim dla dzieciaków. Dopiero wówczas nauczyłam się podstaw pracy
z lalką.. Ha! Wszystko się w życiu może przydać. Właśnie dostałam rolę małej Mi w spektaklu o Muminkach,
i mam zadanie pracy właśnie z lalką. Zaczarowany lalek świat – tytuł z którym odwiedziliśmy wiele ciekawych
miast i miasteczek. Bardzo lubiłam ten spektakl i to co w nim grałam. Przyszło lato 1998 i czas rozstania. Dostałam
prace w teatrze Dramatycznym i z bólem serca pożegnałam się z PARAWANEM. Dziękuję panie Antoni za zaufanie i wiarę we mnie. Nie pożegnałam się tak naprawdę z PARAWANEM. Często tam wracam duchem, zwłaszcza
żeby siebie odnaleźć i Ciebie wspierać Najnowszy, Najdroższy TEATRZE PARAWANIE. Życzę Ci powodzenia!
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Piotr Augustynek – scenograf, kierownik literacki
Magia Lalki
„Dorosły człowiek, a lalkami się bawi” – taką pogardliwą wypowiedź słyszy się czasem o pracy aktora–lalkarza.
Nie trzeba dodawać, że wypowiedź ta jest tyle głupia, co nieprawdziwa.
Bo jakże nazwać zabawą zajęcie wymagające wielotygodniowych przygotowań, okupione litrami potu wylewanego na próbach i spektaklach. Tego przecież młody ani starszy widz nie dostrzega.
Widzi jedynie efekt końcowy. Oklaski, ukłony po spektaklu. Przeżycia maluchów i reakcje widowni, które jak
rzadko gdzie indziej, właśnie w teatrze lalek doskonale wpisują się w przedstawienie.
Magia lalki...
Lalka: nie człowiek, sztuczny człowiek, zwierzę – niezwierzę, czasem manekin, przedmiot ożywający pod dotknięciem aktora. Niezliczone kształty, nieograniczona kolorystyka, skomplikowana lub prosta konstrukcja, krzyżujące się konwencje i zamysły formalne...
Z czego? Ano, ze wszystkiego. Od wyszukanych i drogich materiałów po surowce wtórne. Nieograniczone możliwości transformacji.
Lalka i aktor: nieuchwytna, magiczna symbioza. Symbioza czarująca, gdy aktor i lalka to jedno. Symbioza żenująca, gdy lalka „nie słucha” swego animatora, gdy stawia opór, robi nieprzewidziane kawały.
Zanim dojdzie do premiery, jest ekstaza i udręka. Ekstaza, gdy aktor po raz pierwszy zobaczy „swoją” lalkę.
Udręka, bo teraz trzeba ten zestaw patyków, drutów masy papierowej i szmatek jakoś ożywić. Ożywić tak, aby
widz zapomniał o tym, że tam, za PARAWANEM jest ktoś, kto nadaje lalce cechy życia.
I tu pora na wątek wspomnieniowy
Dziesięć lat temu Antoni Mleczko zaproponował mi współpracę. Chodziło o lalki i scenografię do spektaklu
O tym jak szewczyk Skuba smoka pokonał.
Wtedy właśnie zobaczyłem grupkę młodych, bardzo młodych ludzi pochłoniętych przygotowaniami do premiery. Gdyby użyć współczesnego slangu, można by to określić mianem totalnego zakręcenia, odlotu i jeszcze
innych wyrażeń jasno oddających ich stan.
Widziałem ciężką pracę nad tym, by zmusić oporną materię lalki do posłuszeństwa. Było w działaniu tych młodych ludzi coś, co wzbudziło we mnie niekłamany szacunek. Otóż Ania, Agnieszka, Kasia, Maja, Ola, Dawid,
Łukasz, a po nich i inni, młodsi nigdy nie okazali zniechęcenia, rezygnacji. Nigdy. Owszem, bywały bunty, że coś
nie wychodzi tak, jak być powinno. Bywała wściekłość aż do łez. Ale nigdy nie było bylejakości i drogi na skróty.
Zwrot: „jakoś to będzie” nie istniał.

Kartki z kalendarza

Magia teatru PARAWAN to przedziwne, czasem trudne relacje między Antonim a resztą zespołu. Antoni – prywatnie już przecież dziadek i oni, młodsi niż jego syn i córka.
Antoni – człowiek o gołębim sercu i wulkanicznym temperamencie. Całkowicie „niedyrektorski” w zachowaniach. Gdy trzeba było składał i rozkładał dekoracje, nosił, sprzątał, wykonywał najcięższe prace. Gdy trzeba było
znalazł ostre słowo, właściwie oddające jego niezadowolenie, gdy coś nie szło.
Gdy trzeba, łagodny i cierpliwy. Ale zawsze nieprzewidywalny. Jedną z tajemnic Antoniego Mleczki są jego listy
do Zespołu. Listy te wręczane są z okazji każdej premiery wszystkim, którzy przy niej pracowali. Listów nie
wolno otwierać na ogólnym spotkaniu. Dopiero w domu, gdy premierowa gorączka minie. Co jest w tych listach
Antoniego do Zespołu? Ciekawe, ale nikt nigdy nie opowiadał kolegom o tym, co wyczytał w liście do siebie. To
też jest magia.
Chciałbym kiedyś napisać bajkę o tym, co się dzieje nocą, za teatralnym PARAWANEM, gdy wszystkim się wydaje, że lalki śpią. Chciałbym to podejrzeć, podsłuchać i potem opisać. Toby dopiero była magia.

Bogusław Froń – reżyser
Metoda cierpliwego chałupnika doprowadziła do 10-lecia TEATRU PARAWAN. Ta teza dotyczy Antoniego Mleczko, którego talent muzyczny i literacki, a także umiejętności organizacyjne i własne fundusze doprowadziły do
17 premier oraz skupienia wokół siebie ludzi, którzy chętnie współtworzą scenę PARAWAN. I mam nadzieję, że
to dopiero początek stałej, systematycznej, cierpliwej pracy, która ściągnie na sobie uwagę świata lalkarzy, władz
miasta i co najważniejsze młodej widowni. A ta skromna scena jaką TEATR PARAWAN otrzymał od Dyrekcji
„Dworku Białopradnickiego” świadczy, że Kraków stać na druga stałą scenę dla najmłodszych. Myślę, że za tym
pójdzie stabilizacja zespołu artystycznego i rzeczywistość będzie mniej chocholasta, a piętnastolecie Teatru będziemy obchodzić co najmniej 30 premierą.
Reżyser trzech „parawanowych” premier BF.
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Zespół aktorski w jubileuszowym X sezonie 2007/2008
Joanna BĄK
Katarzyna IGNATIUK
Anna MAKOWSKA
Ewa TRZEWICARZ
Maja WOJCIECHOWSKA
Agnieszka ZIELEZIECKA
Mariusz DĄBROWSKI
Kamil GAJDEK
Mateusz PRZYŁĘCKI
Tomasz TOMCZUK
Łukasz WOJTUSIK

Twórcy współpracujący na stałe z teatrem
Piotr AUGUSTYNEK
autor, scenograf
Filip BUDWEIL
reżyser
Bogusław FROŃ
reżyser
Rafał JĘDRZEJCZYK
reżyser
Zygmunt KRYNICKI
plastyk – mechanizator
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Wioletta MACIEJEWSKA
choreograf
Janusz POKRYWKA
autor, scenograf, reżyser
Przemysław POKRYWKA
artysta plastyk, scenograf
Tomasz SANOWICZ
autor, scenarzysta

Współpracownicy, zespół techniczny
Jolanta BILSKA
kostiumy
Krzysztof TUTAK
mechanizator
Michał KORPANTY, Marcin PIEKŁO
realizatorzy światła i dźwięku

Kierownictwo teatru
Piotr AUGUSTYNEK
kierownik literacki, autor, scenograf
Antoni MLECZKO
autor, kompozytor, kierownik artystyczny, twórca i szef Teatru PARAWAN
Teatr Lalki i Aktora PARAWAN działa w strukturach organizacyjnych
Centrum Kultury „Dworek Białopradnicki” w Krakowie.
Dyrektor CK „Dworek Białopradnicki” – mgr Andrzej Radniecki
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