CYKL SPRAWNOŚCIOWY

AKTOR
UWAGI O REALIZACJI SPRAWNOŚCI
Nie ma chyba potrzeby przeprowadzać szczegółowej analizy i oceniać pedagogicznych walorów sprawności „aktora”. Wystarczy przypomnieć,
że sprawność ta bodaj najbardziej ze wszystkich sprzyja ośmielaniu zuchów, rozwijaniu ich pomysłowości i inicjatywy. Poza tym, jak wszystkie
sprawności z grypy „ ciekawi ludzi, ciekawy świat”, pozwala nam wzbogacać wiedze zuchów, uczyć współdziałania i współodpowiedzialności za
wykonywana razem prace. W zależności od doboru repertuaru, możemy wprowadzać do zabawy zuchów – aktorów bardzo różnorodne treści.
Sztuki i sztuczki dotyczą, bowiem zawsze jakichś postaw i zawierają mniej lub bardziej ukryty morał. Proponowany poniżej cykl pokazuje jedną z
wielu możliwości zdobywania z zuchami sprawności „Aktora”. Oczywiście możliwości takich jest wiele. Zabawę można równie dobrze
przeprowadzić według zupełnie innej konwencji niż ja proponuję w tym cyklu. Jedna zbiorka może być np. zabawą w teatr pantomimy, druga –
w teatr cieni, trzecia – w teatr lalek, czwarta – w operę itp. Można tez zorganizować zuchowy teatrzyk i prowadzić go dłuższy czas, a kilka
zbiorek – od zaakceptowania przez zuchy idei teatrzyku do wystawienia pierwszej sztuki – potraktować jak zdobywanie sprawności „aktora”.
Przed dwoma niebezpieczeństwami mogącymi zaistnieć podczas zabawy w teatr chciałbym przestrzec: przed kreowaniem bardziej
przedsiębiorczych zuchów na „gwiazdy” oraz przed sileniem się na przekształcenie aktorskich zbiórek w zbyt dosłowne naśladowanie teatru czy
szkoły teatralnej. Traktujmy sprawność „aktora” przede wszystkim, jako zabawę i jako okazje do osiągania pewnych celów wychowawczych
zawartych w 7GZDZ. Planując cykl sprawnościowy nie zapominajmy, że aktor to nie tylko praca w teatrze, ale także aktor to praca w telewizji
/aktor filmowy/, w kabarecie/ aktor kabaretowy/, w radio/ aktor radiowy/. Pamiętać tez należy, że aktorzy nie zawsze grają główne role. Ale tez
te pomniejsze, czy nawet pomocnicze tzw. statystyczne. Warto więc o nich wspomnieć i przybliżyć zuchom te ważne zadania aktorskie.

PLAN CYKLU SPRAWNOŚCIOWEGO „AKTOR”
Temat zbiórki
Najważniejsze zajęcia
1.Spotkanie a aktorem 1. Obejrzenie spektaklu teatralnego.
(w dużym mieście).
2. Zwiedzenie teatru.

1a. Spotkanie z aktorem
(w małej miejscowości
na wsi).
2. Konkurs młodych
talentów.

1.Obejrzenie sztuki teatru telewizyjnego dla dzieci.
2. Teatrzyk samorodny – inscenizacja dalszego ciągu
przygód bohaterów oglądanego przedstawienia.
1.Krąg rady – zapoznanie zuchów z wymaganiami
regulaminu sprawności i podjęcie decyzji o
przystąpieniu do jej zdobywania.
2. Zabawa tematyczna – konkurs młodych talentów.
3. Gry i ćwiczenia aktorskie.

3. Szkoła teatralna

1. Piosenka – lekcja śpiewu.
2. Gry i ćwiczenia aktorskie – lekcja dykcji,
poruszania się, suflerowania, itp.
3. Teatrzyk samorodny – inscenizacja krótkich
fragmentów „Wyprawy na ADRIANIE j. Brzechwy”,
imitująca teatr dramatyczny, operę, teatr
pantomimy.
4. Pląs – lekcja tańca.

Najważniejsze sprawy
Przedstawić bohaterów przyszłych zabaw
sprawnościowych i zapoznać zuchy z ich pracą.
Pokazać, że teatr to nie tylko aktorzy i reżyser, ale i
dekoratorzy, charakteryzatorzy, technicy, suflerzy,
bileterzy, krawcy i inni.
(Jak w wersji dla dużego miasta).

Gawęda
Rozmowa z ludźmi
teatru o ich pracy.

1. Kształtować umiejętności współdecydowania o
sprawach gromady poprzez odwołanie się do kręgu
rady w sprawie rozpoczęcia zdobywania sprawności.
2. Uświadomić zuchom, że jest wiele rodzajów
aktorstwa: teatralne, filmowe, telewizyjne, operowe.
3. Wyjaśnić, że zawód aktora wymaga nie tylko
talentu, ale i umiejętności, które nabywa się w toku
wytrwałej pracy.
4. Dać równe szanse zuchom nieśmiałym i
przedsiębiorczym przez dopuszczenie do konkursu i
ocenianie występów wg. jednakowych kryteriów.
1. Rozbudzić pomysłowość zuchów.
2. Zwracać uwagę na rzetelne wykonywanie ćwiczeń.
3. Wyjaśnić zuchom, że są rożne rodzaje teatru:
żywego aktora, lalek, cieni, pantomimy itp.

Gwiazda.

Agata.

Wyprawa na „Ariadnie”.

4. Organizujemy
zuchowy teatr.

5. Zuchowy teatr
przygotowuje
przedstawienie (1).

6. Zuchowy teatr
przygotowuje
przedstawienie (2).

7. Próba generalna.

5. Krąg rady – podjęcie decyzji o przygotowaniu
przedstawienia „Wyprawa na Ariadnie” dla
zaproszonych gości i zatwierdzenie repertuaru.
1. Krąg rady – ustalenie zasad pracy teatru, podział
ról i funkcji.
2. Zabawa tematyczna – próba głosów i gestów,
projektowanie kostiumów i dekoracji.
3. Gry i ćwiczenia aktorskie.
4. Majsterkowanie – wykonanie części rekwizytów
niezbędnych do przedstawienia.
5. Zadanie międzyzbiórkowe – nauczyć się czytać
role.
1. Teatrzyk – próba.
2. Gry i ćwiczenia aktorskie.
3. Majsterkowanie – cd. prac nad rekwizytami i
strojami.
4. Zadanie międzyzbiórkowe dla szóstek –
przygotować materiał na plakaty, zaproszenia, bilety.
1. Teatrzyk – próba.
2. Majsterkowanie – zakończenie prac nad strojami i
rekwizytami, wykonanie plakatów, zaproszeń,
biletów na przedstawienie.
3. Gry i ćwiczenia aktorskie.
4. Zadanie międzyzbiórkowe dla szóstek – rozlepić
plakaty, rozesłać zaproszenia.
1. Krąg rady – sprawozdanie z wykonania zadania
międzyzbiórkowego.
2. Zabawa tematyczna – próba generalna.
3. Krąg rady – ocena przebiegu próby.

1.Ksztaltować nawyk współdecydowania o sprawach
gromady w kręgu rady.
2. Wytłumaczyć i przekonać, że każda rola w teatrze i
każda funkcja jest ważna.
3. Rozwijać pomysłowość zuchów.

Rozmowa z zuchami,
podczas, której
drużynowy przedstawi
wizje zuchowego teatru,
rozbudzi wyobraźnię
zuchów i zachęci do
wystawienia stuki.

1. Podczas prób i majsterkowania zwracać uwagę na
współdziałanie zuchów ze sobą.
2. Wyrabiać dyscyplinę – aktor musi się
podporządkować reżyserowi, nie może się spóźniać
na próbę ani na przedstawienie.

Dziadek i teatr.

1. W dalszym ciągu zwracać uwagę na
współdziałanie w pracy i w zabawie.
2. Ocenić wykonane przez zuchy stroje i rekwizyty.

Stefan Jaracz.

1. Zostawić zuchom dużo swobody podczas próby,
ingerować tylko wtedy, gdy zaistnieje potrzeba.
2. Podczas oceny przebiegu próby w kręgu, aby
zwrócić uwagę, że od tej chwili każdy zuch powinien
bez przypominania wiedzieć, co do niego należy;
zwrócić uwagę na błędy dostrzeżone podczas próby.

Ostatnie wskazówki
drużynowego – reżysera
przeplatane anegdotami
teatralnymi.

8. Premiera i nadanie
sprawności „Aktora”.

1. Przedstawienie dla zaproszonych gości /tych z
zaproszeń i z ogłoszenia/.
2. Krąg rady – ocena przedstawienia i prac
wykonanych podczas zdobywania sprawności.
3. Obrzęd nadania sprawności.

1. Dopilnować, by zuchy dobrze wywiązały się z roli
gospodarzy.
2. Podziękować zespołowi zuchowego teatru za trud
włożony w przedstawienie, a także ewentualnie
zadbać o wpis do kroniki gromady przez
zaproszonych gości.
3. Uczyć zuchy sprawiedliwie oceniać własną pracę.

Uroczyste
przemówienie
drużynowego z okazji
premierowego
przedstawienia w
zuchowym teatrze.

MATERIAŁY DO ZBIÓREK
GAWĘDY:
„Agata”
Agata była zwykłym pluszowym misiem. Jak wszystkie misie, maiła sympatyczną mordkę i miękkie, brązowe futerko. Do czasu pamiętnej wizyty wujka
Michała nic nie wskazywało na to, że Agata zrobi karierę teatrze. Było to chyba we środę. Wujek Michał przyszedł do nas w odwiedziny i od razu
zainteresował się Agatą. – Pokaż no mi tego swojego misia. Pierwszorzędny. I zniszczony tyle, ile trzeba. Czy nie byłabyś skłonna rozstać się z nim na jakiś
czas? Bo widzisz, przygotowujemy nową sztukę teatralną i właśnie taki rekwizyt jest nam potrzebny. Rekwizyt – właśnie tak powiedział. Nie bardzo
wiedziałam, co to znaczy, więc wujek, który pracuje w teatrze, wyjaśnił mi, że na scenie oprócz aktorów występują także różne przedmioty. Maszyna, na
której pisze aktorka grająca rolę sekretarki, krzesło, kwiaty – wszystko to są rekwizyty. Rada nierada, przyjęłam propozycje wujka i wypożyczyłam Agatę do
teatru. Choć była tylko rekwizytem, grała nie byle, jaką rolę: ulubionej zabawki chorowitego, rozkapryszonego chłopca. Podczas premiery Agata przeżyła
swoją pierwszą teatralna przygodę. Otóż, kiedy główny bohater rozłoszczony rzucił ją na podłogę – potoczyła się i wpadła wprost do budki suflera. Kto wie,
jaki byłby los premiery, gdyby nie przytomność umysłu suflerki. Spróbujcie sobie wyobrazić przedstawienie, w którym główny bohater zostaje
nieoczekiwanie pozbawiony najważniejszego rekwizytu – misia, z którym ma się bawić, rozmawiać, ciągną go za uszy.. Bez Agaty najlepsza nawet gra aktora
byłaby śmieszna i do niczego. Na szczęście suflerka szybko zorientowała się w sytuacji i podrzuciła Agatę z powrotem dyskretnie Na scenę. Widzowie niczego
nie zauważyli, lecz na inspicjencie podobno skóra ścierpł. Tak przynajmniej twierdzi Agata, która choć tylko była zwykłym pluszowym misiem, miała zwyczaj
rozmawiać ze mną w tamtych czasach po misiowemu o różnych swoich sprawach i sprawkach.

Co Agata widziała w teatrze? Kogo tam poznał? Od tych pytań zacznijcie rozmowę z zuchami o teatrze. Zorientujcie się, co zuchy wiedza na
temat bohaterów sprawności. Niektóre wiadomości uzupełnijcie, niektóre błędne wyobrażenia sprostujcie, a po wspólnym obejrzeniu
spektaklu teatru telewizyjnego wystawiającego jakąś sztukę dla dzieci – przeprowadźcie ciąg dalszy rozmowy.
„Gwiazda”
Iza będzie aktorką. To było dal każdego oczywiste. Bo wszystkim o tym mówiła. Nikt w to nie wątpił: Iza była przecież ładna, a aktorka musi być
ładna – wiadomo. W szkole występowała na akademiach i wszystkie dziewczęta jej zazdrościły tego, że tak ładnie wygląda w dobrze dobranej
sukience, zgrabnych pantofelkach i barwnej przepasce na głowie pasującej do koloru sukienki. – Po maturze będziesz zdawała egzamin do
szkoły aktorskiej, prawda? Pytali znajomi. Ale Iza kręciła głową i twierdziła: -- Nie chcę czekać tak długo. Szkoła dramatyczna czy filmowa to
przecież kilka lat nauki. Musze zacząć grać prędko. Zaraz. – Zastanów się dziewczyno – przekonywali ją nauczyciele – nie można być aktorem
bez pracy i nauki. Iza wzruszała ramionami. – Dawniej nie było szkól aktorskich, a ilu świetnych aktorów grało na scenach teatrów. – Nie było
szkół, masz rację, i dlatego aktorstwa uczono się w teatrze obserwując grę wielkich, ćwicząc dykcję, wkuwając rolę i grając małe rólki. Wielkie
role, o jakich ty marzysz, udawało się dostać często dopiero po wielu latach. Uważaj, żebyś nie zrobiła głupstwa, Masz ładną buzię, to prawda,
ale to naprawdę niewiele. Talentu może też jest w tobie trochę, ale i to nie wystarczy. Iza nie zwierzała się nikomu, w jaki sposób chce dojść do
upragnionego celu. Chciała wszystkich zaskoczyć swoim sukcesem. Zgłosiła się na konkurs młodych talentów i bez specjalnej tremy stanęła
przed komisją egzaminacyjną. – W dość ciekawy sposób interpretuje pani tekst – ogłosiła wyrok komisja, – ale dykcja nie najlepsza i ruszać się
na scenie nie potrafi pani zupełnie: brak swobody, za dużo drewnianej sztywności. Dlaczego nie zdawała pani egzaminu na studia aktorskie?
Szkoda, rok akademicki już się rozpoczął. Trzeba teraz czekać z egzaminem do następnych wakacji. W szkole, być może, zrobią z pani aktorkę,
ale bez nauki nic z tego nie będzie. Iza wyszła zgnębiona. Jak to? Cale miasteczko wie, że ona ma talent. Ci z komisji chyba na złość ją utrącili.
Pewnie, dlatego, że się ich nie bała ani trochę. Ruszać się nie potrafi? Też coś! A kto najlepiej tańczył w całej szkole? Bez łaski! I tak zostanę
aktorką! – złościła się Iza. Spakowała walizkę i pojechała spróbować szczęścia w łódzkiej wytworni filmowej. – Nie, proszę pani, nie mamy dla
pani roli. Czy pani wie, ile dziewcząt zgłasza się do nas codziennie? Mnóstwo. Każdej się zdaje, że ładna buzia i zgrabna figurka to dość, żeby
zostać aktorką. Może i ma pani talent, temu nikt nie zaprzecza. My jednak jesteśmy wytwornią, a nie szkołą. No cóż, możemy pani
zaproponować rolę statystki. Statyści są zawsze potrzebni. Akcja filmu rozgrywa się często na ulicy, w teatrze, w kawiarni, na stadionie, w
miejscach, w których kręci się wiele osób. Będzie pani jedna z nich. Cóż było robić, nie można przecież wracać do domu z niczym. I tak Iza
została statystką.

Minął rok i Iza zjawiła się w swoim miasteczku. Odwiedziła szkole i z dumą pokazała swój indeks studencki szkoły dramatycznej. Nikt jej nie
dokuczał przycinkami w rodzaju „a widzisz. Mówiliśmy ci”, bo widać było, że w ciągu tego ostatniego, trudnego roku Iza zrozumiała, co znaczy
zawód aktora. – Wyobraźcie sobie, że moje koleżanki wcale nie są pięknościami. Rozczarowałam się w pierwszej chwili, ale potem… Wiecie, ile
aktor musi umieć? Nie wystarczy ładnie mówić, wszystko musi grać: i twarz, i oczy, i ręce, i cale ciało. Nie wystarczy nauczyć się tekstu, trzeba
go rozumieć. Nie przypuszczałam nawet, że będę się jeszcze w życiu musiała nauczyć literatury i historii teatru! Albo dykcja – Wydawałoby się,
że człowiek mówi poprawnie, wyraźnie, – ale gdzie tam! Specjalista doszuka się takiej masy błędów, że aż się wierzyć nie chce. Niektórzy z
moich kolegów mają dużo kłopotów z nauka. Bo, powiedzmy, że ktoś chce zostać aktorem dramatycznym, tymczasem każą mu do znudzenia
tańczyć i śpiewać. Nie wszyscy potrafią śpiewać. A aktor musi przecież umieć wszystko. Szkoda mi bardzo tego zmarnowanego roku, no, ale
trudno, za błędy się płaci. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, zaproszę was potem na przedstawienie dyplomowe.

Autor tekstu E. Drobnik
„Dziadek i teatr”
Co roku przyjeżdżaliśmy na wakacje do Dziadka. A że Dziadek miał dzieci kilkoro, wnuków dochował się mrowia. Mrowie to rozpełzło się po
domu, okupowało podwórko, stanowiło groźbę pożaru stodoły, płoszyło kry, słowem – było istną laga egipska. I wtedy Bogusia, nie dla żadnych
wzniosłych celów pedagogicznych, ale dla świętego spokoju, mianowała nas zastępem. No cóż, przynależność do zorganizowanej jakoś
społeczności zobowiązuje do dyscypliny. Wtedy, więc, gdy gotowano w domu obiad, my posłusznie ćwiczyliśmy musztrę na pobliskiej łące,
wbijając gorliwie gołe pięty w trawę w kroku defiladowym. W ramach dyżurów bez szemrania obieraliśmy wiadro ziemniaków na obiad, a kiedy
dorośli chcieli mieć chwilę spokoju, urządzaliśmy zawody sportowe. W dni deszczowe meblowaliśmy sobie izbę na strychu. Z czasem jednak te
atrakcje, łącznie z wycieczkami do lasu, spowszedniały. By, więc uchronić przed ponownym zdziczeniem rozdokazywaną bandę, Bogusia
wymyśliła…, Ale prawda – przedstawiłem jej do tej pory. Bogusia też była jedną z nas, to znaczy wnuczką Dziadka. Była jednak z nas najstarsza,
dużo starsza, bo liczyła sobie „Aż” piętnaście lat. No, więc Bogusia wymyśliła zabawę w Teatr. Duże T w tym wyrazie nie jest przeoczeniem
korekty. Tego się nie da napisać małą literą, bo i zabawa, i pomysł, i Teatr były genialne. Na gorączkowo zadawane pytanie:, co będziemy grali?
Bogusia odpowiedział: -- To, co chcecie. Ta postawa dyrektora, założyciela Teatru, a także jego reżysera, dająca nieograniczone możliwości

wpływu całego zespołu aktorskiego na charakter repertuaru, doprowadziła do.. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Ano, chcielibyśmy, żeby to, co
pokażemy, było zabawne, żeby cala widownia zanosiła się śmiechem. Zrobiliśmy, więc spis wszystkich najśmieszniejszych rzeczy, jakie
kiedykolwiek na jakichś tam ogniskach czy z różnych amatorskich desek scenicznych słyszeliśmy. Odtwarzaliśmy pracowicie teksty skeczy i
monologów, które kiedyś nas rozbawiły. Ćwiczyliśmy w nieskończoność każdy, przydatny dla podkreślenia dowcipu, niezgrabny ruch czy
potknięcie. Po paru dniach byliśmy gotowi. Przed uprzednio zaproszonymi widzami, dla których wstawiono kilka rzędów krzeseł, mogliśmy
nareszcie unieść kurtynę. Unosić to ona, co prawda, nie bardzo chciała. Rozwierała się ze skrzypieniem, zakończonym charakterystycznym
głośnym klapnięciem. Naszą kurtyną były, bowiem drzwi do stodoły, a sceną boisko( w innych rejonach kraju nazywa się to klepiskiem). Kiedy
się rozwarła kurtyna, my zaczęliśmy prezentować nasz komiczny program. Rozbieraliśmy się z niezliczonej ilości sukienek i koszul u lekarza,
gasiliśmy świece wykrzywionymi w prawo, w lewo, w górę, w dół astami, popisywaliśmy się historyjkami, bohaterami, których byli głupawi
osobnicy o bardzo oryginalnych, trochę nieprzyzwoitych nazwiskach. Spektakl trwał, a my ciągle nie mogliśmy porwać widowni. Nawe dziadek,
który jak żaden inny dorosły rozumiał nasze dowcipy – nie śmiał się. Tracą już trochę pewność siebie, pokazaliśmy gwóźdź programu, skecz, w
którym opracowaliśmy każdy niemal wyraz, by brzmiał gwarowo, mieszając jednak dialekty. Pamiętam go do dziś, choć od chwili tego
pierwszego przedstawienia minęło już ze dwadzieścia lat.
Naprzeciw siebie z dwu stron sceny wybiegły dwie z chłopska ubrane aktorki i po uprzednim trąceniu się rozpoczynały:
-- Dzień dobry wam, moja kumo!—Dzień doby wam. – Skądeście? – Z Grójca. – O Święta Trójco, jo tyż z Grójca! Jako wos wolajom? – Weronika!
– A idźta do piernika, mnie tyz Weronika! – Cym wos chłop? – Śmieciarzem. – No, chwała Bogu, bo mój gałganiarzem.
I wtedy Dziadek wstał i wyszedł. Zbaranieliśmy –tego nikt się nie mógł spodziewać. Klapa. Ponieśliśmy generalną klapę. Nie było rady, choć
troszkę obrażeni i zażenowani, udaliśmy się do Dziadka i dowiedzieliśmy się, dlaczego nasze przedstawienie wcale nie było zabawne. Nie jest
wcale zabawne to, że ktoś jest inny niż wszyscy, że ma krzywe zęby lub krótsza nogę. Nie jest wcale zabawne to, że ktoś trudni się wywożeniem
śmieci – gdyby nikt tego nie robił, brnęlibyśmy w nich po kolana. Nie jest zabawne i to, że ktoś mówi gwarą, a nie językiem literackim. Nie jest
także dowcipne używanie brzydkich wyrazów. Powiedziawszy to wszystko, używając ślicznego dialektu podhalańskiego, powlókł się Dziadek do
domu opierając na lasce. Było mam głupio, tak głupio, że jeszcze dziś pamiętam to uczucie i powraca ono zawsze ilekroć słyszę żenujące teksty
„dowcipnych „skeczy. Nie tylko nam było głupio. Bogusia uznała, że była to kompromitacja. Zorganizowała ten Teatr dla świętego spokoju i
dopiero po generalnej klapie zdała sobie sprawę, że taka zabawa może być dobra lub zła. Postanowiła, więc, że nasz Teatr będzie wystawiał
tylko dobre teksty. Rozpisywała na dialogi baśnie Andersena, a pomagali jej w tym trochę starsi spośród nas, ci, którzy umieli pisać nieco więcej
niż zdania zawarte w elementarzu. Wkuwaliśmy na pamięć swoje role, oczekując na odległy termin następnej premiery. Długaśne kwestie nie
chciały się trzymać głowy. Dochodziliśmy do wniosku, że dużo łatwiejszym zajęciem jest nauka zadanych w szkole wierszy. A na próbach

ogarniało nas zniechęcenie, kiedy słuchaliśmy odklepywanych mechanicznie ról kuzynów – aktorów. Każdy tak pedantycznie pilnował tekstu, że
nie stać go było na jakąkolwiek indywidualną interpretację – ba, nawet na naturalność. – To jest okropnie nudne zawyrokował Dziadek
przysłuchując się jednej z prób. – Wszyscy wygłaszacie wszystko takim samym tonem, jakbyście wyklepywali tabliczkę mnożenia. Czy musicie
powtarzać słowo w słowo to, co jest w scenariuszu? Każdy z was wie, co ma powiedzieć – a jak ma to zrobić, niech sam zdecyduje. Bogusia
spróbowała wprowadzić w życie radę Dziadka. Wyniki okazały się rewelacyjne. Możliwość improwizowania na zadany temat wyzwoliła z
aktorów oryginalne umiejętności interpretacji, naturalność, wdzięk. Sztywność zginęła bez śladu. No, tak zupełnie bez śladu, to nieprawda, bo
Krysia … Krysia miała złote kędziory na zgrabnej główce, modro czeta i filigranową, proporcjonalną figurkę. Słowem – wymażona heroina
baśniowych perypetii. Bogusia, więc, z naszą zresztą aprobatą, powierzyła jaj główną rolę w pierwszym przedstawieniu zreformowanego
Teatru. Póki wszyscy poruszaliśmy się po scenie jak gadające kije, sztywność Krysi wydawała się taka jak każdego z nas. Ale potem, kiedy dzięki
mądrej radzie Dziadka odzyskaliśmy swobodę, drewniana postawa Krysi zaczęła wyraźnie podbijać i ogromnie denerwować. Wygłaszając każde
słowo stawała na baczność, przenosiła rytmicznie ciężar ciała z pięt na palce, z palców na pięty i znowu na palce. Gwałtowne wyrzucanie ramion
na przemian w prawo i lewo stanowiło całą gestykulację i grę aktorską. Pomyłka była oczywista, ale za późno było na zmiany. Nie można było
robić Krysi przykrości. Reżyser i aktorzy wynieśli z tej pomyłki naukę, że uroda nie zastąpi talentu.

Znów premiera. Wspomnienie nieudanego spektaklu powoduje tremę. Ekipa techniczna, usadowiona nad klepiskiem, ściska w garści trociny.
Wystawiamy „Królowa Śniegu”, więc nie może zabraknąć spływających z nieba białych płatków. Powiew przeciągu rzucił trocinowy śnieg na
krzesła widowni. Dziadek złapał laskę i śmiejąc się uciekł do ostatniego rzędu. Graliśmy jak nigdy na próbie. Nawet denerwujące kołysanie stóp
naszej złotowłosej bohaterki nie było tak rażące. Niezdarny patos, którego nie udało się uniknąć niemal żadnemu z nas, bawił widownię bardziej
niż niegdyś starannie dobierane „Śmieszne kawałki”. Dziś naszym zamiarem było, co prawda nie tyle rozśmieszanie, co wzruszenie publiczności
– niemniej sukces był niewątpliwy. Świadczyły o nim gorące oklaski i ogromna torba irysów dla zespołu, którą Dziadek wręczył reżyserowi.
Autor tekstu E. Drobnik
„Stefan Jaracz”
24 grudnia 1883 roku w Żukowicach Starych koło Tarnowa urodził się Stefan Jaracz, jeden z najwybitniejszych aktorów polskich XX wieku.,
Twórca warszawskiego „Ateneum”, człowiek, który cale swoje życie poświęcił teatrowi. Droga Stefana Jaracza do teatru była trudna. Pochodził
z niezamożnej, wielodzietnej rodziny nauczycielskiej i od wczesnej młodości musiał zarabiać na życie. Urodę miał według panujących w czasach
jego młodości gustów, niesceniczną. Przygotowanie do pracy aktorskiej – żadne i do tego jeszcze był nieśmiały. Kiedy w 1904 roku zagrał swoją

pierwszą, epizodyczną rolę w Teatrze Ludowym w Krakowie, nikt nie przypuszczał, że zostanie wybitnym aktorem. Wiadomo było wprawdzie,
że Jaracz kocha teatr, ale czyż to wystarczy? Wkrótce okazało się, że początkujący aktor wytrwale pracuje nad swoimi rolkami, że podpatruje
starszych kolegów, a na scenie jest bardziej niż inni naturalny. W niespełna rok po swoim debiucie Jaracz został beż pracy. Teatr Ludowy
zamknięto. A gdy udało mu się zaangażować do letniego teatru w Krynicy, w którym miał występować ze sławnym wówczas Kazimierzem
Kamińskim, okazało się, że nie może zagrać swojego epizodu. Na próbie znakomity partner Jaracza zawyrokował: „Pan nie może grać tej roli.
Pan się do niej nie nadaje”. Po wielu perypetiach Jaracz jednak zagrał w Krynicy, ale w innej sztuce. Następnie przeniósł się do Poznania.
Występował tu przez dwa sezony, zaczął nawet, zdobywać uznanie i popularność, ale kariery jeszcze nie zrobił. Władze Austrii, której był
poddanym, powołały go, bowiem do wojska. Po powrocie z wojaka Jaracz grał Łodzi i tu nauczył się aktorstwa, tu odniósł prawdziwe sukcesy.
Następnie grał w rożnych teatrach w wielu miastach. Stał się sławny. Marzył jednak o założeniu własnego teatru, teatru, w którym wystawiano
by ambitne sztuki, w którym nie byłoby kopciuszków i gwiazdorów dyktujących swoje prawa, w którym panowałaby koleżeńska atmosfera,
szacunek dla sztuki dla pracy każdego aktora. W 1930 roku Stefan Jaracz zrealizował swoje marzenia. Założył na warszawskim Powiślu teatr
„Ateneum”. Był to teatr ambitny i postępowy. Jego twórca i dyrektor nie miał jednak łatwego życia. Nieustannie nękały go kłopoty finansowe, a
z czasem zaczęły się także kłopoty z cenzurą, dla której repertuar „Ateneum” był zbyt rewolucyjny. Mimo trudności teatr Jaracza przetrwał do
wybuch II wojny światowej. W 1939 roku spotkał go los innych teatrów polskich: został zamknięty przez okupantów. Wkrótce jego dyrektor
został osadzony na Pawiaku i następnie wywieziony do obozu w Oświęcimiu. W obozie koncentracyjnym Jaracz zachowa się godnie.
Uczestniczył także w obozowym ruchu oporu. Przetrwał, ale nabawił się ciężkiej choroby. Zmarł 11 sierpnia 1945 roku. Do historii teatru
przeszedł nie tylko dzięki swemu talentowi. Jego znakomite kreacje powstawały w wyniku olbrzymiego nakładu pracy. Sam kiedyś napisał, że
przygotowując jedną z ról jedno tylko trudne zdanie powtarzał kilkaset razy, dotąd, dopóki nie uzyskał zamierzonego efektu.

„Z pamiętnika aktora”
Przytoczone poniżej cztery fragmenty ze wspomnień Jerzego Leszczyńskiego mogą być wykorzystane łącznie, jako materiałów do jednej gawędy
pokazującej pracę aktora od strony humorystycznej. Można tez zdarzenie opowiedzieć zuchom oddzielnie wtedy, gdy zaistnieją sytuacje
wymagające rozładowania napięcia, w czasie przerw w próbach lub dla zilustrowania jakiegoś prawdziwego, choć banalnego stwierdzenia np.,
że aktor misi być człowiekiem z refleksem. Autor wspomnień, Jerzy leszczyński, był znanym aktorem, synem aktorów: Bolesława i Honoraty
Leszczyńskich. Żył w latach 18884 – 1959. Zadebiutował na scenie w 1902 roku. Czasy jego młodości przypadały na okres, gdy Polska podzielona
była miedzy trzech zaborców; stąd w jego wspomnieniach mowa o carach, cesarzach i generałach ich cesarskich mości.

„Senator Longin Gudowski”
Senator Gudowski, mały, zasuszony, siwiutki staruszek, zadziwiał pracowitością i energią. Żelazną ręką trzymał za łeb urzędniczą czeredę. We
wszystkich działaniach administracji teatralnej panował dryl iście Mikołajewski. Przyznać trzeb, że za jego rządów machina biurowa obracała się
z niezwykłą precyzją. Oliwił ją też dość często pieniężnymi karami i ostrymi „wymogami”. Na scenie, aktorach nie znał się prawie zupełnie,
przyznając się do tego z całą szczerością. Oddal się bez reszty biurowym czynnościom. Pływał jak ryba w wodzie we wszystkich „bumagach”,
pieczątkach, podpisach i cyfrach. Pan senator do każdego pracownika mówił „ty”, bez względu na rangę i stanowisko. Nikomu nie podawał ręki,
nikt w jego gabinecie nie śmiał usiąść choćby na chwile. Wszystkich przyjmował na stojąco, załatwiając każda sprawę szybko i apodyktycznie.
Dla jednego Żółkowskiego robił wyjątek ściskając mu dłoń i uchylając z lekka cylindra, z którym nie rozstawał się cały rok. Pewnego dnia zjawił
się w gabinecie Gudowskiego sławny, znakomity bas Seydeman, odnoszący tryumfy śpiewacze w całej Europie. Stawił się na rozkaz
Gudowskiego w celu podpisania kontraktu na sezon następny. Seydeman zażądał podwyżki gaży do łącznej sumy 800 rubli miesięcznie. Był to
rok 1880, więc suma na owe czasy zawrotna. Gudowski zbladł, zerwał się z fotela, wściekły i oburzony krzyknął – Czyś ty oszalał, Seydeman!.
Zgłupiałeś kompletnie! Powodzenie odebrało ci resztki rozumu. Łeb masz pusty jak tenor, chociażeś bas. Jak to? Więc ja, senator cesarstwa
rosyjskiego, prezes Rządowych Teatrów, kawaler orderu świętego Stanisława I klasy, świętej Anny na szyję, świętego Włodzimierza – w tym
miejscu wyliczył mu wszystkich świętych, specjalistów od orderów -- ja mam 500 rubli, a ty, bas, chcesz mieć 800. Czyś ty się zastanowił nad
tym, co pleciesz? Na to Seydeman z całym spokojem, nie przejmując się ani przez sekundę furią Godowskiego, odpowiedział: -- Panie senatorze,
jeżeli najmiłościwiej nam panujący Najjaśniejszy Pan, Cesarz Wszechrosji, Aleksander II powie do mnie: „Seydeman, będziesz senatorem” – to ja
będę senatorem. Ale jak Najjaśniejszy Pan powie do pana senatora: „Gudowski, będziesz śpiewał Mefista” – to, co wtedy będzie? Aha?
Gudowski zbaraniał. Argument był nieodparty. Targowali się parę dni, wreszcie Seydeman otrzymał żądaną podwyżkę.
Na podstawie książki J. Leszczyński „Z pamiętnika aktora”.

„Klasyczna SYPKA”
Bolesław Leszczyński, bawiąc się na występach w Łodzi, wystąpił m.in., jako Cześnik we fredrowskiej „Zemście”. Rolą Dyndalskiego grał
doskonały aktor epizodyczny Ceremużyński, pełniący jednocześnie funkcje teatralnego fryzjera. Ponieważ próby gościnnych występów w owych
czasach ograniczały się do 2 -3 zaledwie, Ceremużyński stremowany podwójnie, gdyż pierwszy raz grał Dyndalskiego i pierwszy raz grał
Leszczyńskim. W scenie rozpoczynającej „Zemstę” „sypnął się” historycznie. Nalewając Cześnikowi zupę, delikatnie i z trwogą odmawia go od
żeniaczki, wymieniając różne mankamenty fizyczne, które gnębią już Cześnika: -- Tylko, że to jaśnie panie, w kawalerskim ciężką stanie, Pan zaś,

mówiąc między nami, masz podagrę. – Ot, czasami, -- Kurcz żołądka. – Po przepiciu. – Rumatyzmy jakieś łupią… na to Cześnik, waląc pięścią w
stół, wściekły, odpowiada: -- Ot, co powiesz, wszystko głupio. Stremowany Ceremużyński „sypnął się” w tym miejscu fatalnie i drżącym głosem
wyjąkał: -- Rumatyzmy jakieś gniotą. Nastąpiła straszna, śmiertelna cisza. Leszczyński spojrzał na Ceremużyńskiego wzrokiem, w którym
malowały się wszystkie tortury i męczarnie, na jakie go skazywał. Biedny, trzęsący się jak osika Ceremużyński skurczył się i zmalał. Przez
sekundę zaświtała mu w głowie myśl, by dać drapaka ze sceny, ale przygwożdżony wzrokiem Leszczyńskiego, chciał czy nie chciał, musiał zostać.
Po tej krótkiej chwili Leszczyński pokiwał pobłażliwie głową i powiedział mu: --Och, ty stary idyjoto! Rytm i rym Fredry został zachowany.
Na podstawie książki J. Leszczyński „Z pamiętnika aktora”.
ZABAWY TEMATYCZNE
„Konkurs młodych talentów”
Rozpocząć należy go od ogłoszenie jego regulaminu i wybrania jury. W regulaminie trzeba określić, kto może brać udział w konkursie, jaki
charakter maja mieć popisy(recytacje, śpiew, solowy, czy inscenizacja mimiczna(, jak punktowane będą występy i w jaki sposób wyłonienie
zostaną zwycięzcy. Najlepiej ustalić kilka kategorii konkursowych i oceniać uczestniczące w konkursie zuchy według jednolitej dla danej
kategorii kryteriów. Trudno, bowiem będzie porównywać, kto był lepszy: recytator, min czy śpiewak. Znacznie łatwiej porównać kilku
śpiewaków i kilku recytatorów. Premiować należy rzeczy uchwytne i wymierne, a więc dobre opanowanie tekstu, wyraźną wymowę,
wyrazistość gestu, itp. Prawo udziału w konkursie powinny mieć wszystkie zuchy, ale nikogo nie należy zmuszać do występów, ani forować.
Prawo udziału w jury poza drużynowym winni mieć „specjaliści” – może, to być ktoś spoza drużyny: kilku harcerzy, drużynowi innych gromad
zuchowych, może zaproszony gość – aktor. Oceny jury powinny być jawne i mierzone w punktach, a skala ocen ustalona przed rozpoczęciem
popisów. Zdobywcy pierwszych miejsce mają prawo do nagród: do okrzyku na swoją cześć, „rakiety”, honorowego tytułu, wpisania swego
nazwiska do kroniki gromady.
„Próba generalna”
To wielka zabawa, na całą zbiórkę. Obejmie ona to, co dziać się będzie podczas przedstawienia dla zaproszonych gości. Przed jej rozpoczęciem
przypominamy, jaką kto pełni funkcję i co należy do jego obowiązków. Na umówiony znak rozpoczyna się zabawa. Ekipa techniczna
przygotowuje dekoracje i rekwizyty, aktorzy przebierają i charakteryzują się, inspicjent sprawdza, czy wszyscy są na miejscach, bileterzy
oczekują przy wejściu na publiczność, której dziś nie będzie, ale to nie ma znaczenia. I wreszcie dzwonek.. Dyrektor zajmuje miejsce na
widowni, kurtyna idzie w górę. W czasie tej próby drużynowy powstrzymuje się od uwag, nikogo nie poucza, jest po prostu widzem. A po

przedstawieniu – krąg rady. Dopiero teraz można korygować, oceniać, zwracać uwagę, co było nie tak jak należy, co poprawić, zmienić,
udoskonalić. Oceniają wszyscy – jeden drugiego.
OBRZĘDY
Codzienne zwyczaje teatru są dość wdzięcznym tworzywem dla tak zwanej małej obrzędowości. Wprowadzenie jej na zbiórki zuchów—aktorów
nie tylko uatrakcyjni zabawę, ale przede wszystkim pozwoli wzbogacić wiedze zuchów. Aktorskie zbiórki rozpocząć można dzwonkami, tak jak
przedstawienie w teatrze. Pierwszy dzwonek – zuchy kończą rozmowy i zajęcia, którymi skracały sobie czas oczekiwania na zbiórkę, drugi
dzwonek – szóstki zajmują swoje stałe miejsca. Trzeci dzwonek – to sygnał bezwzględnej ciszy. Przerywa ja powitalny okrzyk drużynowego i
zbiórkę można uznać za rozpoczętą. Podczas zdobywania sprawności zuchy mogą używać „ artystycznych” pseudonimów. Można taż
zastosować teatralne nazewnictwo do określania miejsc zabaw. Terminy: scena, sala prób, kulisy, garderoba – powinny na czas zdobywania
sprawności zastąpić takie określenia, jak świetlica, korytarz, szatnia. Od momentu, gdy na zbiorki wprowadzimy zabawę w teatr, musimy także
wprowadzić stałe teatralne funkcje. Niech, więc drużynowy będzie dyrektorem teatru, zuch kierujący przygotowaniem inscenizacji – reżyserem,
a sprawujący pieczę nad skarbcem gromady – kierownikiem rekwizytorni. Zamiast sprawdzania obecności można wprowadzić zwyczaj
przychodzenia na aktorskie zbiorki z biletami wstępu. Każdy zuch ma własny bilet, którego kupon oznaczony jakimś charakterystycznym
znaczkiem odrywany jest na początku zbiórki przez szóstkowego – biletera i zanoszony do kasjera kontrolera – przybocznego. Zuchowe „Czuj”
nie zawsze dobrze zabrzmi w teatrze, dlatego jako okrzyku dyscyplinującego można używać np.: „Aktorzy, na plan”! W zamieszczonym wyżej
cyklu występuje tylko jeden duży obrzęd – nadanie sprawności. Można go przeprowadzić np. tak po ocenie prac wykonanych przez zuchy na
sprawność drużynowy ogłasza, że nadszedł czas złożenia dyplomowego egzaminu aktorskiego. Za stołem zasiada „wysoka komisja
egzaminacyjna” w składzie: drużynowy, przyboczni, opiekun drużyny, zaproszony gość. Przewodniczący komisji wyczytuje kolejno nazwiska
zuchów, które według oceny kręgu rady zasłużyły na otrzymanie sprawności. Każdy egzaminowany zuch otrzymuje temat pracy dyplomowej:
zainscenizować przysłowie, wyrazić gestem i mimiką zdumienie, radość, gniew, przedstawić przyszywanie guzika itp. Wszystkie zadania
powinny być możliwe do wykonania przez zuchy i tak dobrane, by najtrudniejsze przypadły zuchom III gwiazdki, a najłatwiejsze – zuchom I
gwiazdki. Po wykonaniu przez zuchy zadań komisja udaje się na kilkuminutową naradę i wraca z decyzją, komu można wydać dyplom, czyli
przyznać znaczek sprawności. Na znak drużynowego zuchy staja w kręgu, przedstawiciel komisji odczytuje werdykt, strażnik znaku wraz z
innymi przedstawicielami komisji przytwierdza do totemu znaczek sprawności „Aktora”. Następnie znaczki sprawności otrzymują poszczególne
zuchy.

GRY, ĆWICZENIA I ZBAWY
„Ćwiczenie dykcji”
W każdym języku istnieją trudne do poprawnego wymówienia, sztucznie tworzone powiedzonka, na których „łamią sobie język” nie tylko
cudzoziemcy, lecz czasami także ludzie od urodzenia posługujący się danym językiem. Aktorowi jednak żaden tekst nie powinien sprawiać
trudności. Dlatego też warto będzie sprawdzić, jak radzą sobie z tymi „językowymi łamańcami” kandydaci na zuchów – aktorów. Gromada siada
w kręgu, a drużynowy zadaje zuchom kolejno ćwiczenie: Powiedzieć wyraźnie i poprawnie: W SZCZEBRZESZYNIE CHRZĄSZCZ BRZMI W
TRZCINIE, STÓŁ Z POWYŁAMYWANYMI NOGAMI, W CZASIE SUSZY SZOSA JEST SUCHA itp. Pomyłka wyklucza z gry.

Ćwiczenie ruchów”
Aktor musi umieć ładnie i zręcznie się poruszać. Umiejętność tę przećwiczymy organizując sztafetę. Każda szóstka otrzymuje płaskie pudełko
napełnione grochem. Zuchy muszą przebyć kolejno odległość z pudełkiem na głowie (np. odległość do drzwi i z powrotem). Wygrywa ta szóstka,
która wykona zadanie szybciej, nie wysypując grochu. Jeśli ktoś w czasie wykonywania zadania upuści pudełko i wysypie groch, musi pozbierać
ziarenka, ulokować pudełko na głowie i dopiero wtedy wolno mu kontynuować spacer. Przytrzymywanie pudełka ręką jest niedozwolone.
„Na scenę”
W czasie przedstawienia aktorzy często muszą kilkakrotnie zmieniać kostium. Przećwiczmy szybkie przebieranie się organizując kolejna sztafetę.
Z koców lub prześcieradeł sporządzamy tyle parawanów, ile jest szóstek. Szóstki staja w rzędach w odległości 5 m od parawanów. Każdy zuch
trzyma w ręku swój płaszcz, kurtkę, kostium gimnastyczny (zależy od pory roku i miejsca zbiórki). Na znak gwizdkiem pierwsi z rzędów biegną za
parawan, przebierają się, wychodzą przed parawan, żeby się pokazać, ze dokonali zmiany stroju i wracają za zasłonę, by ponownie się przebrać.
Po złożeniu kostiumu „w kostkę” i doprowadzeniu własnego stroju do porządku wracają z powrotem do swoich rzędów by następny zawodnik
mógł ruszyć do przebieralni. Wygrywa ta szóstka, która szybciej zakończy bieg i porządniej wykona ćwiczenia.
„Ćwiczenia mimów”
1. Każdy zuch otrzymuje na karteczce zadanie przedstawienia jakiejś prostej scenki przy pomocy min i gestów, np.: przyszywanie guzika,
przyklejanie znaczka na kopertę, wbijanie gwoździ, prasowanie, pranie, malowanie, czyszczenie plam, itp. Aktorzy mają minutę czasu na
zastanowienie się, po czym gromada siada w kręgu i rozpoczyna się konkurs. Zuchy kolejno przedstawiają, a reszta gromady zgaduje.

Odpowiedzi udziela się na karteczkach. Każdy mim otrzymuje tyle punktów, ile zuchów prawidłowo odpowiedziało, co było
przedstawiane. Zwycięzca zostaje zdobywca największej ilości punktów.
2. Stojący w kręgu zuch inscenizuje znaną piosenkę, nie śpiewając jej jednak. Kto pierwszy odgadnie, co to za piosenka i zanuci jej melodię,
zdobywa prawo zostania mimem i zainscenizowania kolejnej piosenki.
3. Każda szóstka otrzymuje zadanie zainscenizowania jednego przysłowia. Wygrywa ta, której przysłowie odgadnie więcej zuchów z
pozostałych szóstek.
„Konkurs suflerów”
Dzielimy gromadę na 2 – osobowe zespoły składające się z suflera i aktora. Zespoły kolejno biorą udział w grze. Aktor otrzymuje krótki tekst
( wszystkie muszą być o tym samym stopniu trudności) i 5 minut czasu na przygotowanie się do wygłoszenia go. Po 5 minutach sufler
zabiera tekst i staje w odległości 5 m od aktora. Pozostałe zuchy, które na razie nie uczestniczą w grze, zajmują miejsca także w odległości 5
m od aktorów, ale w przeciwnym kierunku Sali niż sufler. Aktor zaczyna wygłaszać swoją kwestię, a zadaniem suflera jest podpowiadanie
mu, gdy zajdzie potrzeba. Wygrywa zespół, którego sufler był najmniej słyszany przez salę – widownię.
„Z kim rozmawiasz”
Gromada zasiada w kręgu, a jeden z zuchów przeprowadza „na niby” rozmowę telefoniczną. Zadaniem siedzących jest odgadnąć, kim jest
rozmówca ich kolegi/koleżanki: mężczyzną czy kobietą, osoba starszą czy młoda, jaki wykonuje zawód itp. Ten zuch, który szybciej
odgadnie, zajmuje miejsce rozmawiającego i prowadzi rozmowę już z inną, wymyśloną przez siebie osobą. Grę można powtarzać
kilkakrotnie. Można ją skomplikować np. zadając rozmawiającemu, oczywiście w tajemnicy przed resztą zuchów, temat rozmowy lub
określając cechy osoby, z którą ma przeprowadzić rozmowę itp.
„Ćwiczenie refleksu”
Zuchy stoją w kręgu, drużynowy chodzi po obwodzie koła i opowiada o jakimś zdarzeniu. W pewnym momencie, określając jakąś sytuację, w
której należy natychmiast zareagować, zwraca się do któregoś z zuchów. Zagadnięty powinien natychmiast wejść do środka koła i odegrać,
jak postąpi w opisanej sytuacji. (Przykład opowiadania: Jest piękny letni dzień. Idziesz chodnikiem, oglądasz wszystkie wystawy sklepowe. W
pewnej chwili jeden z przechodniów upuszcza walizkę/ siatkę, z której wysypują się różne przedmioty i co wtedy robisz?).
„Interpretacja tekstu”

Szóstki to zespoły aktorskie. Każdy zespól otrzymuje ten sam fragment tekstu np. („Na brzegu stal tłum ludzi, A wszyscy byli rudzi, Wszyscy
zielonoskórzy, Półnadzy, a niektórzy mieli mądre miny, I sztuczne nosy z gliny, A wydłużone tak, że siadał na nich ptak”). Zdaniem każdej
szóstki jest „namówić się” w ciągu 5 minut i następnie wygłosić i zainscenizować tekst. Zespoły maja prawo wyboru interpretacji: mogą
tekst wyśpiewać, deklamować chórem, mogą poszczególne słowa pokazywać gestem, mogą wybierać narratora, który wygłosi tekst, a
szóstka go zilustruje ruchami, mogą wreszcie tekst podzielić na role. Warunkiem zabawy powinno być to, by każda szóstka inaczej
przedstawiła ten sam tekst. Kolejność występów losujemy. Na podobnej zasadzie można organizować konkursy inscenizowania bajek,
wierszy, przysłów, itp.

ZWIADY
Teatralny zwiad radzę połączyć z obejrzeniem spektaklu. Dla gromad działających w większych miastach sprawa jest raczej prosta. W innych
gromadach obejrzenie teatru wymaga zorganizowania wycieczki. Program zwiadu musi być szczegółowo uzgodniony z dyrekcja teatru,
ponieważ koniecznie trzeba zuchy zaprowadzić za kulisy i do teatralnych pracowni i pomieszczeń. W czasie zwiadu zuchy powinny
dowiedzieć się:
•
•
•
•

Jak jest zorganizowana praca w teatrze,
Jakich fachowców zatrudnia teatr i jaką funkcję każdy z nich pełni w przygotowaniu przedstawienia,
Jak współdziałają ze sobą różni pracownicy teatru,
Jak wygląda dzień pracy aktora i jakie są etapy opracowywania roli.

Nie radze natomiast obciążać pamięci zuchów szczegółami technicznymi pracy teatru ani faktami z jego historii. Formą zwiadu może być także
spotkanie z jakimś pracownikiem teatru zaproszonym na zbiórkę, spotkanie z przedstawicielami teatru amatorskiego działającego w pobliżu.
Oczywiście wtedy zwiad trzeba inaczej zaprogramować i bardziej nastawić się na zdobycie informacji, jak się organizuje przedstawienia teatru
amatorskiego, niż na poznawanie mechanizmu działania teatru zawodowego.
PRACE POŻYTECZNE

Poważna praca pożyteczna zuchów – aktorów to przygotowanie przedstawienia dla publiczności. Ale nie zawsze przecież będzie to możliwe i
wtedy trzeba pomyśleć o jakiejś innej formie pożytecznego działania. Oto kilka propozycji pod rozwagę:
»
»
»
»

Przygotowanie fragmentu programu szkolnej akademii,
Przygotowanie teatralnego kominka z udziałem innych gromad zuchowych,
Zorganizowanie przez najstarsze zuchy „teatralnych” gier i zabaw w szkole, środowisku działania,
Zorganizowanie wieczoru bajek dla młodszego rodzeństwa zuchów lub występ w przedszkolu.
MAJSTERKOWANIE

O tym jak zrobić kukiełki, jak zbudować scenę dla teatru lalek, jak przygotować ekran i rekwizyty dla teatrzyku cieni znajdziecie dokładnie
opisane w książce „Zuchy” M. Wardęckiego. Dlatego też ograniczę siu tu do dwóch spraw związanych z majsterka aktora, a więc do wykonania
prostej peruki dla każdego zucha i do charakteryzacji zuchów przebierających się za aktora.
PREUKA ZE SZNURKA
Prawdziwe peruki wykonuje się z włosów ludzkich lub z materiałów zastępczych. Podstawą każdej peruki jest tzw. kalotka/ z francuskiego:
colate = czapeczka). Robi się ją z mocnej gazy, tiulu, batystu lub stosuje się opatrunkową siateczkę ( kodofiks). Główna część wykonana jest z
czterech klinów zbiegających się na środku głowy. Za uszami peruka schodzi trochę niżej, tworząc karczek. Kalotkę pokrywa się włosami, które
nakłada się szydełkiem zaciągając każdy pęczek w węzełek. Dla potrzeb zuchowego teatru radze wykonać peruki ze starej pończochy lub siatki
opatrunkowej i ze sznurka ( najlepiej konopnego, choć dobre afekty można uzyskać także stosując sznurek papierowy czy tez włóczkę lub
konopie hydrauliczne). Od czystej pończochy odcinamy jej górną część, oczka ściągamy mocną nitką i zszywamy tworząc czapeczkę ( rys. 1a, 1b)
lub nakładamy opatrunek na głowę zucha odcinamy nadmiar, a powstałą w ten sposób kopułkę zawiązujemy mocną nitką czy też sznurkiem.
Następnie na powierzchni całej czapeczki przewlekamy kawałki sznurka, pocięte uprzednio na odpowiedniej długości odcinki. Najlepiej będzie,
jeśli do nawlekania użyjemy szydełka. Każdy kawałek sznurka zawiązujemy na supełek ( por. rys. 1c). Po uzyskaniu czupryny perukę należy
odpowiednio przystrzyc i można nałożyć na głowę ( rys. 1d). Sznurkowe peruki doskonale nadają się dla czarownic, straszydeł, rozbójników i
innych baśniowych stworów. Taka perukę można też wykonać z kolorowych włóczek czy tę ją fantazyjnie pomalować.

JAK CHRAKTERYZOWAĆ ZUCHY?
Charakteryzacja jest sztuką trudną, ale bez niej nie ma prawdziwego teatru. Dlatego tez podaję kilka prostych rad, które mogą okazać się
pomocne podczas przygotowania zuchów do występu. Zmianę wyrazu twarzy uzyskuje się przez rozświetlenie lub zaciemnienie poszczególnych
jej części kredkami, pudrami i szminkami, malowanie linii i kropek oraz przyczepianie wąsów, bród, bokobrodów. Do charakteryzacji powinno
się używać szminek teatralnych. Ponieważ jednak są one dość drogie i trudno dostępne, można je zastąpić zwykłymi kosmetykami lub farbkami
czy tez kredkami do malowania twarzy. Przed przystąpieniem do malowania twarzy należy pokryć ją warstwą kremu ( obojętnego do twarzy np.
Wazeliny kosmetycznej), a następnie lekko ją przypudrować czy też pomalować. Jeśli chcemy twarz wyszczuplić --- skronie i policzki przy uszach
powlekamy warstwą ciemnego pudru. Wyraz zdziwienia uzyskujemy przez namalowanie ciemnych kropek na środkowych częściach górnych
powiek. Nos można zwęzić i wydłużyć malując wzdłuż jego grzbietu kreską białą szminką oraz przyciemniając skrzydełka nosa szminką ciemno –
beżową. Twarz postarza się przez namalowanie pod oczyma cieni i narysowanie na czole ciemnych, poziomych linii imitujących zmarszczki.
Groźny wyraz nadają twarzy pionowe kreski na czole. Zawsze przed występem należy podkreślić brwi i usta aktorów. Gdy wszystkie cienie i
kreski będą już zrobione, całą twarz trzeba równomiernie przypudrować. Brody i wąsy powinny być przyklejone do twarzy przed jej
umalowaniem. Najlepiej byłoby używać do tego specjalnej żywicy zwanej mastyksem. Ponieważ jednak mastyks trudno zdobyć, radzę zastąpić

go bezbarwną taśmą klejącą. Dobre efekty daje także malowanie wąsów wprost na skórze kredką do powiek. Makijaż usuwa się za pomocą
tłustego kremu i waty oraz ciepłej wody z mydłem do twarzy. Mycie twarzy zimną wodą jest w takich przypadkach nieskuteczne.
Charakteryzację, taką jak rolę, należy wypróbować. Dlatego konieczne jest dobranie makijażu na kila dni prze przedstawieniem. W przeciwnym
wypadku może się, bowiem zdarzyć, że ucharakteryzowany nieodpowiednio zuch rozbawi nieumyślnie widownię swoim wyglądem i zepsuje
zamierzony efekt przedstawienia.

Przydatne piosenki

„Hymn Lalkarza”
http://chomikuj.pl/sias/zuchy/formy+pracy/piosenki/kukielkowe+bractwo,2683441482.mp3(audio)?fbclid=IwAR1CwaG0rAXMkVEKKabXHkV4b
PAudM3N33rYsxstYbDaxuMaTkIwCR-tSEM
1. Chodzi lalkarz światem,

2. Gdzie parawan stanie,

3. Chodził tam mój dziadek,

Serce w nim rogate

Tam nasze mieszkanie.

Pra i pra pra dziadek.

Chodzi z wiatrem z pluchą

Gdzie się lalkarz zjawi

I ja nie przestanę

Z lalką za pazuchą

Każdy się zabawi.

Chodzić z parawanem.
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Hej, hej jak wędrowne ptactwo,

Hej, hej jak wędrowne ptactwo,

Hej, hej jak wędrowne ptactwo,

Hej, hej kukiełkarskie Bractwo.

Hej, hej kukiełkarskie Bractwo.

Hej, hej kukiełkarskie Bractwo.

Zobaczycie teraz

Cztery szumy wiatru,

Ścisnę lalkę w pięści

Najpiękniejszy teatr.

Ot i gmach teatru.

Niech i wam się szczęści.

PRZYKŁADY REPERTUARU ZUCHOWEGO TEATRU

„Okulary”

P
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