


Łomżyński Teatr Lalki i Aktora rozpoczął swoją działalność 
w 1987 roku. Przez piętnaście lat wystawiał swoje spektakle 
w skromnych pomieszczeniach Wojewódzkiego Domu Kultury 
przy ul. Sadowej 12. W tym czasie przygotowano 36 premier 
i zagrano około 3 tysięcy spektakli. 

Od 1987 roku trwały starania o nową siedzibę. Po latach 
konsekwentnych działań w 1998 roku zapadła decyzja 
o zaadaptowaniu budynku po Straży Pożarnej na potrzeby 
teatru. Po remoncie nowy obiekt stał się wizytówką nie tylko 
teatru, ale i miasta. Dodatkową atrakcją w budynku jest wieża 
widokowa, z której rozciąga się piękny widok na panoramę 
Łomży i okolic. Uroczyste otwarcie nastąpiło 27 marca 2002 roku 
w Międzynarodowy Dzień Teatru oraz jubileusz XV- lecia istnienia 
teatru. W ciągu 7 lat pracy w nowym teatrze wystawiliśmy 15 
premier i zagraliśmy około 1800 spektakli. 

Repertuar adresowany jest nie tylko do najmłodszej widowni 
m.in.: „Opowieści tysiąca i jednej nocy", „Czerwony Kapturek", 
„Tygrys Pietrek", „Karius i Baktus", „Królowa Śniegu", „Ubogi 
Książę", „Kominiarczyk". Oferta programowa wzbogacona jest 
też o propozycje dla młodzieży i dorosłych m.in.: „Szczęśli
wy Książę", „Balladyna", „Mewa", „Madejowe łoże", „Opowieść 
o Lejzorku Rojtszwańcu". 

Teatr od początku istnienia jest organizatorem 
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA / kolejna 
edycja 2-5.06.2009r./ oraz cyklu edukacji teatralnej „Poznajemy 
teatr" dla najmłodszej publiczności i młodzieży. Ponadto 
poszerza swoją działalność o promocje twórczości dzieci 
i młodzieży m.in. plastyczne, literackie. 

Nasz teatr bierze udział w wielu znaczących festiwalach, 
konkursach, przeglądach . Odnosi liczne sukcesy, zdobywając 
wiele nagród i wyróżnień . Dorobek teatru dał się poznać w kraju 
m.in. w Łodzi, Lublinie, Krakowie, Gdańsku, Kłodzku, Warszawie, 
Toruniu, Białymstoku, Olsztynie oraz za granicą m.in. w Kazaniu 
/Rosja/, Le Puy/Francja/, Wilnie /Litwa/, Lwowie /Ukraina/, 
Symferopolu /Republika Krymska/, Brześciu /Białoruś/, Łucku 
/Ukraina/, Suboticy i Kragujevcu /Serbia/, Banja Luka /Bośnia 
i Hercegowina/, Ljubljanie /Słowenia/. 

Oskar Wilde 
(urodzony 16 października 1854r. 
w Dublinie - zmarł 30 listopada 
1900r. w Paryżu) - angielski 
poeta, prozaik i dramatopisarz 
pochodzenia irlandzkiego. Był 
synem znanego chirurga Sir Wil 
liama Wilde'a i Lady Jane Wilde, 
poetki, która prowadziła jeden 
z najznamienitszych salo
nów literackich Dubli,na. Wy
kształcenie młody Oskar 
Wilde pobierał najpierw w Por
tora Royal School w Enniskil
len (1864 - 1871), a następnie 
w Trinity College w Dublin ie 

(1871- 1874). Już tam zyskał opinię wybitnie zdolnego, któ
rą potwierdził studiując w latach 1874-1878 w Magdalen 
College w Oxfordzie. We wszystkich szkołach wyróżniał się, 
zdobywał nagrody i stypendia. W Oxfordzie w roku 1878 
zdobył pierwszy laur poetycki za wiersz „Ravenna". Na uni
wersytecie znany był szczególnie ze swego błyskotliwego 
humoru i daru wymowy. 

W roku 1888 napisał „Szczęśliwego Księcia i inne 
opowiadania" (The Happy Prince and Other Tales).Bajki 
Oskara Wilde'a to lektura fascynująca i rzadkiej urody. 
Należą do najchętniej czytanych jego utworów, a krytycy 
i czytelnicy uważają je za prawdziwe klejnoty literatury. 
Pełne poetyckiego nastroju, kunsztownie wystylizowane 
pod względem estetycznym ukazują wartości i prawdy 
ponadczasowe : miłość, oddanie, przyjaźń, poświęcenie, 
ale także samolubstwo, pychę i zachłanność. W tych krót
kich utworach, mocniej niż w rozbudowanych dziełach 
literackich, brzmi artystyczne credo Wilde'a: „Wartością 
sztuki jest nie piękno, lecz prawość". 



Szczęśliwy Książę 

Bajka „Szczęśliwy Książę" jest przypowieścią 
o nieszczęśliwej miłości i o poświęceniu. Książę, kiedy 
miał ludzkie serce, nie wiedział, co to jest ból, współczucie, 
smutek. Żył w luksusie, odizolowany wysokim murem od 
świata, szczęśliwy - jeśli radość oznacza szczęście. Gdy 
po śmierci stanął wysoko na cokole, oczami z szafirów 
oglądając całą nędzę swego miasta, jego serce z ołowiu 
musiało zapłakać. 

Książę z cokołu widzi hafciarkę, która choremu sy
nowi może podać tylko wodę, bo nie stać jej na le
karstwa i jedzenie. Widzi dziewczynkę bezskutecznie 
próbującą sprzedać komuś pudełko zapałek. I młode
go poetę w klitce na poddaszu, który nie może pisać, 
sparaliżowany zimnem i głodem. Przytwierdzony do 
postumentu posąg nie może nikomu pospieszyć z po
mocą. Prosi Jaskółkę, by zaniosła tym biednym i nie
szczęśliwym ludziom rubin z jego pierścienia, szafiry 
z oczu, złote szaty okrywające jego postać. Jaskół
ka spełnia kolejne prośby, wciąż przekładając ter
min odlotu do ciepłej krainy nad Nilem. Dobro
wolnie dokonuje wyboru, na który Książę za życia 
nie umiał się zdobyć - poświęca siebie dla innych. 

Odarty z klejnotów, szary posąg szpeci park, bur
mistrz każe go przetopić. Przestał być ładny, więc jest 
bezużyteczny, stwierdzają mieszkańcy miasta. I tylko 
Poeta wie, że gdyby Bóg kazał aniołowi przynieść dwie 
najcenniejsze rzeczy z tego miasta, anioł przyniósłby 
pęknięte ołowiane serce ze złomowiska i martwego pta
ka. 

Poetycki, sugestywny w nastroju tekst Oskara Wilde'a 
najprostszymi środkami pobudza wrażliwość dziecka 
i skłania do zadumy nad odwieczną sprawiedliwością, 
dobrem, które rozgrzewa serca w największy chłód. 
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