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ANDERSEN XXI WIEKU 
W ZIELONYM SADZIE BAJEK 

( ... ) Jiri Walker był patronem wielu pokoleń buntowników 
młodniejących w swoim człowieczeństwie . Jego dewizą było: 
SERCE OTWARTE NA ŻYCIE . A miłość stanowiła dlań mądrość 
najwyższą ... 

Słońce się śmieje aż dudni 
w niebie. 
Spiżowym głosem woła woła na ciebie: 
Chłopaku! 

Już masz całą wiedzę swoich dwudziestu lat. 
Rzuć mi świat 
prosto w ręce, 
by się nie potłukł -
owiń go w serce. 

To samo serce, o którym napisze, że boli i rośnie dla jutra, a jutro 
będzie z niego stół. To było jego serce. Przestało bić 3 stycznia 
1924 roku. Poeta miał dwadzieścia cztery lata. 

Pięć bajek, które pozostawił po sobie Walker można śmiało 
postawić obok bajek Andersena i Janusza Korczaka. Pełne 

andersenowskiej poezji są to bajki o rzeczach zwyczajnych, 
o ludziach, którzy cierpią i potrafią kochać, o ludziach, którzy 
potrafią współczuć. Walka dobrego ze ziem toczy się w nich 
w scenerii współczesnego świata, i współcześni są bohaterowie. 
Z klasyczną bajką łączy je motyw cudowności . 

Na przykładach swoich bajkowych postaci Walker pokazuje, 
jak mogą nieoczekiwanie splatać się czyjeś losy, co zbliża ludzi 
a co oddala, że można z godnością znosić ubóstwo, a cierpienie 
przeobrażać w wiersze, które innym dają silę i nadzieję ( ... ) 
( ... ) Bajki Walkera, podobnie jak bajki Korczaka, są jedną 

z ostatnich przestróg przed końcem świata, który nadchodzi ... 
( ... ) Walker, tak jak Andersen, jest autorem smutnych bajek, 

ale równocześnie jak Korczak nasyca swoje utwory optymizmem. 
Jego optymizm nie wynika z wiary w doskonałość zastanego 
świata, lecz z wiary w możliwość jego ulepszania („.) 

Włodzimierz Felenczak 

O TEATRZE 

Początki Teatru Lalki i Aktora w Łomży sięgają 1987 roku. 
Choć instytucja działa dopiero od osiemnastu lat, udało się w tym 
czasie zrealizować 42 premiery, a na widowni zasiadło ponad 800 
tysięcy widzów. 

Bazując na najnowszych osiągnięciach techniki lalkarskiej 
teatr wystawia spektakle adresowane do różnych grup wiekowych 
- można tu zatem obejrzeć sztuki skierowane do widza 
najmłodszego, poprzez młodzież, aż do dorosłego odbiorcy. 

Aby sprostać oczekiwaniom, teatr sięga do różnych gatunków 
scenicznej wypowiedzi, uprawiając z powodzeniem m.in. baśń, 
przypowieść ludową, poetycką balladę, komedię. Repertuar 
obejmuje zarówno najwybitniejsze dzieła klasyków, jak również 
swobodne interpretacje inspirowane utworami polskich 
i zagranicznych autorów. 

Charakterystyczne dla TLiA w Łomży są artystyczne podróże. 
Jego spektakle są znane przez widzów niemal w całej Polsce. 
Odwiedziły m.in . Warszawę, Lublin, Łódź, Kraków, Gdańsk, 
Toruń, ale najbardziej wyczekiwane są w tych, nawet najmniej
szych miejscowościach regionu północno-wschodniego, w któ
rych przyjazd teatru jest rzadką okazją do obcowania ze sztuką. 

Łomżyński TLiA znany jest również, a może przede wszystkim 
z tego powodu, iż bierze udział w licznych konkursach i festi
walach, odnosząc liczne sukcesy, zdobywając wiele nagród i wy
różnień . Dorobek teatru dał się również poznać za granicą dzięki 
temu, że zawitał na sceny Serbii i Czarnogóry, Bośni i Herce
gowiny, Białorusi, Krymu, Litwy, Ukrainy, Rosji oraz Francji. 

TLiA stanowi spełnienie ambicji miejscowego środowiska 
kulturalnego. W nowej siedzibie przy Placu Niepodległości 14, 
doskonale przystosowanej do potrzeb scenicznych, sukcesywnie 
poszerza swoją ofertę . 

Niezwykle cenioną jest działalność oparta na całorocznym 
cyklu edukacji teatralnej „Poznajemy teatr", skierowana do dzieci 
i młodzieży z łomżyńskich szkól i przedszkoli. 
W teatrze mają też miejsce liczne konkursy recytatorskie, 
plastyczne, odbywają się przeglądy amatorskich teatrów 
dziecięcych i szkolnych. 

Swoistym świętem teatralnym dla całego miasta i okolicy stal 
się, odbywający się niezmiennie co roku, Międzynarodowy 
Festiwal Teatralny „Walizka", którego TLiA jest organizatorem, 
a dzięki któremu łomżanie mogą się zetknąć z niezwykle 
interesującą i różnorodną ofertą z kraju i zagranicy. 



Najkrócej ujmując „Kominiarczyk", to historia o braku 
uczuć i o kodzie, który każdy z nas otrzymuje w chwili 
narodzin. Czy w takim razie młody człowiek ma możliwość 
wpływu na własne życie? Odpowiadam, że tak, jednak 
muszą temu sprzyjać odpowiednie okoliczności. 

Chłopca znajdują na ulicy kominiarze i poprzez 
symboliczne podarowanie serca dają energię oraz życie. 
W społecznej, i to w dodatku błędnej opinii, jest on inny, 
gdyż jest małym cygankiem„. Ma krucze włosy, czarne 
oczy i niewinne spojrzenie. Jednak, tak jak my wszyscy, 
chce być szczęśliwy, chce mieć przyjaciół i ma cudowne 
marzenia. Marzy o chrupiącym rogalu, o rodzicach, 
których nigdy nie poznał, o wesołym miasteczku i o 
jabłkach„. Ciesząc się i radując z każdej chwili podąża 
tam, gdzie może go spotkać szczęście i gdzie może znaleźć 
przyjaciół. 

Tym przysłowiowym symbolem do szczęścia jest zwykły 
guzik, którego mu brakuje. Jeśli kiedykolwiek znajdzie ten 
guzik, to zapewne będzie szczęśliwy. Spotyka różne 

postaci m.in. anioła bez skrzydeł, który spadł z chmur 
i dziewczynkę, z którą się zaprzyjaźnia. Podczas zabawy 
dziewczynka gubi guzik, który dla Jesenika jest niczym 
innym, tylko szczęściem. Ale, czy to jest jego szczęście, 
czy przypadkiem tego guzika przewrotnie nie ukradł. .. 

W bogactwie metafor i symboli spektakl powinien 
pozostawić widzowi prawo do własnej interpretacji oraz 
dać obszerny materiał do przemyśleń na temat własnego 
świata wartości. 

Jarosław Antoniuk 



JAROSŁAW ANTONIUK 

KOMINIARCZYK 
NA MOTYWACH B~JKI JiRi WOLKERA 

„O KOMINIARZU" W TŁUMACZENIU WŁODZIMIERZA FEŁENCZAKA 

REŻYSERIA 
Jarosław Antoniuk 

SCENOGRAFIA 
Jarosław Perszko 

MUZYKA 
Bogdan Szczepański 

KONSULTAOA CHOREOGRAFICZNA 
Kazimierz Pawczyński 

INSPICJENT 
Marek Tyszkiewicz 

OBSADA: 

TOMASZ RYNKOWSKI - Jesenik 

BEATA ANTONIUK - Anioł, Milka, Pani H, 
Kominiarz E 

MAREK JANIK - Kominiarz czarny, Pan A, 
Kominiarz B 

MARZANNA GAWRYCH - Kominiarzowa, Kupcowa, 
Pies Bim, Kominiarz D 

ZDZISŁAW REJ - Rzeźnik, Kominiarz A 

MAREK TYSZKIEWICZ - Kominiarz C, Pan B 
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TEATR LALKI I AKTORA W ŁOMŻY 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Kierownik Muzyczny 

Jarosław Antoniuk 
Bogdan Szczepański 

Przemysław Karwowski Scenograf 

Koordynator Pracy Artystycznej 
Maszynista sceny 

Dorota Kaczyńska 
Marcin Bienias 

Leszek Truskolaski 
Grzegorz Korzeniecki 

Akustyk 
Elektryk 

Dekoracje wykonała pracownia teatru w składzie: 
Ewa Filochowska-Karwowska (kierownik pracowni), 

Marcin Bienias, Andrzej Chojnowski, Ryszard Olkuśnik, 
Antoni Szmltko, Przemysław Karwowski 

W REPERTUARZE 
JAN OŚNICA - BAŚŃ O DWÓCH NIEUSTRASZONYCH RYCERZACH 

ZBIGNIEW GŁOWACKI - PRZYGODY RUDEGO DŻILA 
ILIA ERENBURG - OPOWIEŚĆ O LEJZORKU ROJTSZWAŃCU 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN - UBOGI KSIĄŻĘ 
HENRYK JURKOWSKI - LUDOWA SZOPKA POLSKA 

JAROSŁAW ANTONIUK - MADEJOWE ŁOŻE 
HANS CHRISTIAN ANDERSEN - DZIKIE ŁABĘDZIE 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW I REKLAMY 
Pl. Niepodległości 14, 18-400 Łomża 

tel./fax (086) 216 59 55, 473 55 66, tel. (086) 473 55 67 
www.teatrlomza.hi.pl e-mail:teatrlomza@hi.pl 

czynne w godz. 8.30 - 16.00 
Mariola Kamińska, Dorota Prusaczyk 

- udziela informacji o repertuarze i terminach przedstawień 
- organizuje spektakle: zamknięte, w terenie, edukacyjne 

PATRONAT MEDIALNY: 

'" SKORPION ~aJ PRODUCENT TELEWIZYJNY I REKLAMOWY 
-.tvlomza.pl 

SPONSOR: 

Q. H°ESTIA'. 

PROGRAM TEATRU LALKI I AKTORA W ŁOMŻY FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY 


