


„Cudowna lampa Alladyna" 
Zaczarowany świat „Baśni 

1001 nocy" to pełen fantazji i 
prawdy obraz Bliski go '\ 1scho
du. Potężni kalifowie, piękne 

księżniczki, zamożni kupcy i 
ubodzy rzemieślnicy przewija
ją się barwnym korowodem 
baśni „Ali Baba i czterdziestu 
rozbójników", w „Opowieści o 
Sindbadzie Żeglarzu" i wielu 
innych opowiadaniach stąd wła
śnie czerpiących natchnienie. 
Wschodnie stroje, urok bajko
wych pałaców, tętniące życic~1 
miasta arabskie, zaułki i gwar
ne bazary i obok tego cal. 
świat fantastycznych istot -
geniuszów, dżinów, wróżek i 
czarodziejów - oto mozaika 
kolorowa żywo poruszająca wy
obraźnię młodszego i starszego 
czytelnika. 

W ten zaczarowany świat 

„Baśni 1001 nocy'' wprowadza 
nas „Cudowna lampa Allad\•
na", ztuka pióra Franta i Wa
ganta, wystawiona przez teatr 
lalek „Banialuka". Bohat 1· 

sztuki, Alladyn, jest synem 
biednej wdowy i pasterzem kóz, 
stanowiących jedyny majątek 

tej ubogiej rodziny. Alladyn 
jednak posiada wielki skarb 
(o którym nic nie wie) cudow
ną lampę, zapewniającą mu 
spełnienie wszelkich życzeń i 
marzeń. Zły czarodziej, Maga
-Gaga, znający tajemnicę cu
downej lampy, pragnie wydrzeć 
Alladynowi jego skarb podstę
pem. „Cudowna lampa Allady
na" nie byłaby „Baśnią 1001 
nocy", gdyby zabrakło w niej 
pięknej księżniczki. Jest nią 

córka potężnego sułtana, mło
dziutka Budur, w której Alla
dyn zakochuje się cxl pierwsze
go spojrzenia. 

Pełne napięcia przygody Al
latlyna, dzielnie walcząc go ze 
swollill wrogami pozwalają 

młodemu widzowi zbliżyć się 

i lepiej poznać egzotyczny świat 
Bliskiego Wschodu. Będzie to 

tym cenniejsze, że chwila obec
na budzi szczególn' zaintereso
wani i powszechną ciekawość 
w sto ·unku do te o wszystkie
go, co się tyczy ż cia ludó\ 
arabskich. T atr dołożył sta
rań, aby kostium i dckoracj · 
sztuki .,Cudowna lampa Alla
dyna" byly jak na 'bliż w 
prawdy - nic nie tracąc z 
równocześnie ze wschodni j 
fantastyki. W ten sposób tre!'ić 

sztuki została należycie podl e
ślona oprawą sceniczną. 

Warto przy tym dodać, iż 

sztukę „Cudowna lampa Alla
dyna" graly przodujące teatrv 
lalkowe naszego kraju, a dzh ·
nym zbiegiem okoliczności sztu
ka. nie znalazła się dotychczns 
w repertuarze „Banialuki'". 
W związku z tym teatr posta
nowił z tym większą dbałosc.ią 
i starannością wystawić sztuki;. 
na którą widzO\vie nasi musieli 
dość długo czekać. Bajkowe d -
korucje, o Mórych w pcmina
li ·m , kilkadziesiąt n· prawd~ 
pięknych lalek, bogactwo kolo
rów i świat ł czyni;i z przed
stawienia „Lampy Alladyna" 
jedno z bardziej efekto\Ynych 
-.: •idowisk lalkowych na ?ego 
teatru. 

Banja-Luka zniszczona trzęsie

niem ziemi 

Jugoslawiańskie miasto Ban
ja Luka z tu o zniszczone trzę-
ieniem zien i. Na wiadomość o 

tym straszliwym nieszczęściu 

natvchmiast odpowiedzieli pra
cownicy teatru „Banialuk· ". 
Ofiarowali oni za pośrednic
twem Polskiego Czerwoneg 
Krzyża dar w postaci krwi dla 
dzieci rannych w katas'rof~ 

trzęsienia ziemi w Banja Luce. 

Warto dodać, że teatr „Bania
luka" już dość dawno nawiązał 
przyjaźń z teatrem lalkowym. 
który znajdował się w jugosło-
iańskiej Ban 'a Luce. W roku 

1964 przebywał w Bielsku-Bia
łej i był gościem „Ban aluki'' 
ak or wspomnianego teatru ju-
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gosłowial1skiego, Hajrudin Cau
sevic. Wzruszony serdecznym 
przyjęciem zapisał w kroni ' 
teatru: 

„„.l\lam nadzieję, że moj · 
potkanie ze sympatycznym 

ze polem lalkarskim „Bania
luki" nie jest moim ostatnim 
spotl·aniem z tym teatr m i 
że w przyszłości dojdzie do 
zac1e nienia węzłów przy
jaźni z naszymi tea trami„." 
W tragicznych chwilach, kie-

dy Banja Luka runęła w gru-
7ach, doszło do najbardziej 
wzruszającego zacieśnienia wi -
zów przyja7ni, o ja.kich mówi 
jugcsłowiai' ki aktor - do za
cieśnienia więzów krwi - szla
c:hetne o daru pracowników 
„Banialuki" dla dzieci nieszczę
snego miasta. 

Klub Przyjaciół Teatru 

„Bania I ul-a" 

Ocl początku nowego roku 
1970 otwieramy uroczyściP 

Klub Przyjaciół Teatru „Bania
luka". Członkiem klubu moż 
zostać kużdy, klo po oglądnię
ciu przedstawienia naszego te
atru napisze list lub pocztówkt, 
z uwagami na temat widowiska. 
Na każdy list lub pocztówk 
odpowie Wam kronikarz klubu, 
zawiadamiając o przyjęciu do 
grona przyjaciół „Banialuki". 

Wytrwali korespondenci -
a mamy ich obecnie kilkus t 

otrzymają z początki m 
przyszłego roku specjalne od
znaki klubowe, ~wiadczące o 
tym, że są stałymi członkami 

Klubu Przyjaciół Teatru „Ba
nialuka". Planujemy równi ez. 
w przyszłym roku zorganizo\ ·a
nie na wiosnę zlotu naszych • 
przyjaciół, których zamierzamy 
zaprosić do Bielska-Białej na 
uroczyste przedstawienie \\ 
okresie festiwalu, jaki ma się 

u nas odbyć. 

Oczekujemy Waszych listów 
Piszcie na adres: Państwowy 

Teatr Lalek „Banialuka", Biel
sko-Biała, ul. Mickiewicza 20 
- z dopiskiem: Klub Przyja
ciół Teatru ,,Banialuka". 




