


„Życie każdego człowieka 
jest baśnią napisaną przez Boga" 

(H.Ch. Andersen) 

Syn ubogiego szewca przyszedł na świat w 1805r. w duńskim Odense. 
Powieściopisarz, autor humoresek i wierszy. Nieprzemijającą sławę 

przyniosły mu jednak baśnie dla dzieci, które podejmują tematykę walki 
dobra ze złem, kpią z głupoty władców, chwalą cnoty ludzi prostych, w 
delikatny i przejmujący sposób ukazują najwyższe wartości: miłość, 

dobroć, troskę o drugiego człowieka. W swych utworach odzwierciedlał 
świat człowieka -dobry i zły. 

Andersen jako pierwszy wykorzystał własne pomysły i użył do tego 
potocznego, pełnego humoru stylu. Ponadto wyposażył w myśli, uczucia 
i mowę zwierzęta, rośliny i zabawki. Kaczuszki czujące jak ludzie, 
zakochany ołowiany żołnierzyk, szyjka od butelki snująca wspomnienia 
- te wszystkie pomysły Andersena stały się warsztatem wielu 
późniejszych autorów, ponieważ dzieci go pokochały, bo taki właśnie -
magiczny -jest świat dziecka . Andersena zaś kochają wszyscy - i dzieci, 
i dorośli na całym świecie, wszędzie tam, gdzie kocha się stokrotki, 
słowiki, róże, łabędzie 

i motyle( ... ) 

Baśń „Królowa Śniegu" to klasyczna pozycja w światowej literaturze 
dla dzieci. Opowieść o Kaju i Gerdzie, dwojgu dzieciach rozdz ielonych 
przez złą Królową Śniegu . Do serca chłopca wpada odłamek szkła 
z lustra stłuczonego przez uczniów czarciej szkoły, jego serce staje się 
jak sopel lodu i dlatego daje się podstępem uprowadzić do lodowego 
królestwa. Gerda, nie chcąc uwierzyć w jego śmierć, wyrusza na 
poszukiwanie Kaja( ... ) 

Jest to piękna opowieść o wędrowaniu i sile uczuć. Gerda pragnie 
uwolnić Kaja z lodowego świata Królowej Śniegu - niesie miłość i ciepło 
serca, by stopić chłód jego duszy. Przejmująca baśń o miłości siostry do 
brata, miłości, która jest w stanie pokonać nie tylko mróz i zimno, ale 
także odmienić serce zaklęte w bryłę lodu. 

Cierpliwa konsekwencja w pokonywaniu przeciwieństw pozwala 
dotrzeć dziewczynce do lodowego pałacu i ocalić Kaja od siły 

bezwzględnej królowej . Magiczną moc ma pocałunek Gerdy, pocałunek, 
który „odmraża serce brata" Kaj znowu zaczyna kochać. Czuć. 

Cieszyć się. Zyć( ... ) 

(opr. Dorota Kaczyńska) 





O TEATRZE 

Teatr Lalki i Aktora w Łomży powstał w 1987 roku. W ciągu 
dziewiętnastu lat działalności zrealizował 44 premiery, które 
obejrzało ponad 850 tysięcy widzów. Corocznie teatr wystawia 
ponad 250 spektakli obejmując swoim zasięgiem większość 

placówek oświatowych w regionie północno-wschodnim. 
Teatr sięga do najnowszych osiągnięć techniki lalkarskiej jak 

również uprawia z dużym powodzeniem różne gatunki scenicznej 
wypowiedzi: baśń, balladę poetycką, komedię. Repertuar 
adresowany jest nie tylko do najmłodszej widowni, ale oferta 
programowa wzbogacona jest propozycjami dla młodzieży 

i dorosłych . 

Na scenie obok przedstawień prowadzony jest całoroczny 
cykl edukacji teatralnej pod hasłem „ Poznajemy teatr" -
skierowanej do dzieci i młodzieży. Celem jej jest wychowanie 
przez sztukę, wykształcenie aktywnego stosunku do sztuki, 
uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz inspirowanie teatralnych 
form działalności w przedszkolach i szkołach . 

Oferta kulturalna wzbogacona jest o scenę impresaryjną, 
na której prezentowane są przedstawienia dla młodzieży 
i dorosłych. 

Teatr od początku swej działalności jest organizatorem 
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „WALIZKA". Jest to 
impreza promująca nasz teatr i nasze miasto. Festiwal umożliwia 
obejrzenie naJCiekawszych realizacji powstałych w teatrach 
krajowych i zagranicznych (najbliższa edycja 30 maja 
- 2 czerwca 2006 r.) 

Łomżyński teatr znany jest i ceniony w kraju . Bierze udział 
w przeglądach teatralnych, festiwalach i gościnnych występach 
m.in. Łodzi, Lublinie, Krakowie, Gdańsku, Kłodzku, Warszawie, 
Pabianicach, Białymstoku, Czechowicach-Dziedzicach, Włodawie. 

Ponadto teatr jest zapraszany za granicę. Wystawia/ swoje 
sztuki w wielu krajach Europy m.in. Kazaniu (Rosja) 1989; 
Le Puy (Francja) 1992; Wilnie (Litwa) 1994, 1995, 1996, 
1997, 2000, 2003; Lwowie (Ukraina) 1995, 1996, 2001; 
Symferopolu (Republika Krymska) 2001; Brześciu (Białoruś) 
2004; Suboticy (Serbia i Czarnogóra) 1999; Banja Luke (Bośnia 
i Hercegowina) 2003. 
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