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Dziękujemy! 

Każdy zespół czy placówka mają swoją historię przez duże „H" ... Dzień 8 grudnia 
1952 roku pozostanie już na zawsze w takiej właśnie Historii Teatru Lalek przy 
Państwowym Teatrze Ziemi Opolskiej. Dnia tego została podpisana umowa pomiędzy 
Komitetem Miejskim PZPR a Teatrem o najem sali przy ul. Kośnego 2. 

Czynsz ustalono symboliczny (10 zł w stosunku rocznym). Zespół lalkowy 
nie posiadał się z radości: oto nareszcie własny kąt na próby, własna scena na 
występy. 

Niestety radość była krótka. W 1954 roku władze orzekły kategorycznie, że 

gmach nie odpowiada podstawowym wymaganiom bezpieczeństwa i należy się zeń 
wycofać. 

Teatr Lalek pozostał nadal bez osobnej siedziby. 

Od tego czasu rozpoczęły się nasze usilne starania o uzyskanie funduszy na 
remont kapitalny. Odbudowę gmachu przy ul. Kośnego 2 rozpoczęto jednak dopiero 
w IV kwartale 1956 roku. Kosztorysy sporządzone w latach 54/55 okazały się nie
wystarczające. Podczas rozbiórki stwierdzono zniszczenia o wiele większe niż to 
wykazały próby pierwotne. Trudności się piętrzyły. Po kosztorysie - fundusze ... 
Każdy chyba wie jak niełatwo uzyskać dodatkowe dotacje. 

Wreszcie jednak budowę rozpoczęto. Prace zainaugurowało Zjednoczenie Budow
nictwa Miejskiego w Opolu. W czasie budowy dalsze roboty wykonywały: Spółdziel
nia Metalowców w Opolu, Spółdzielnia „Mechanik" w Strzelcach Opolskich i wiele 
innych podwykonawców, a w tym również i warsztaty naszego teatru. 

Dokumentację robót budowlanych sporządzili inż. Małysa i kier. Kijas z Opola. 
Projekty architektoniczne wnętrz i fasady wykonał scenograf Państw. Teatru Ziemi 



Opolskiej - Zygmunt Smandzik. Dokumentację instalacji elektrycznej wykonał -
\Viktor lVIaciążek. „ 

* * 
Biedy jak widać były różne z naszym Teatrem Lalek, a wszystkie poważne. 

\Viadomo zaś, że tylko w biedzie poznaje się przyjaciół. Spotkaliśmy ich na szczęście 
i nigdy im nie zapomnimy pomocy. 

Chcielibyśmy chociaż tu - w naszym skro;mnym programie inauguracyjnej 
premiery dać wyraz wdzięczności: 

Dziękujemy więc jak najgoręcej \Voj. Komitetowi Odbudowy Kraju i Stolicy, \Vo
jewódzkiemu Komitetowi Odbudowy Szkół oraz Prezydium \Voj. Rady Narodowej 
za pomoc finansową, bez której odbudowa gmachu Teatru Lalek byłaby niemożliwa. 
Dziękujemy też wszystkim wykonawcom. 

Dziękujemy w imieniu całego zespołu, który wreszcie będzie pracował w dob
rych warunkach i odpoczywał w tej pracy po trudach objazdu - oraz w imieniu 
wszystkich dzieci opolskich, które otrzymują piękny prezent: nowy, wesoły, śliczny 
i własny teatr. 
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Felicja Sroczyńska Mieczysław Głowacki Kazimiera Smandzik 

Do dorosłych o teatrze lalki i dziecka 
Powiedzmy sobie szczerze, bez przemilczeń i bez okolicznościowej frazeologii: 

wśród przeciętnych widzów, a nawet wśród „znawców" (lub jeśli kto woli - „fa 
chowców" - bo to słowo ostatnio modne) pokutuje jakieś lekkie poczucie „wyższoś
ci" wcbec teatru lalkowego, jakieś lekceważenie i obojętność. Jest to stosunek po
ważnego człowieka do maluczkiej imprezy„. odbiorcy wykształconego do prymitywu. 

Oczywiście nie miejsce tu na szeroko zakrojony artykuł problemowy, nawet na 
felieton polruniczny. Po prostu chcielibyśmy przy okazji otwarcia nowego, troskliwie 
i długo odbudowywanego gmachu opolskiego teatru lalek, zjawisko to zasygnalizować 
i na jego marginesie rzucić kilka refleksji. Uwagi nasze pomogą może zastanowić 
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się nad istotą tego przykrego nieporozumienia, może nawet coś z tego nieporozumienia 
zlikwidują, a jeżeli nie - pozostaną wyz11aniem naszej, teatralnej „wiary", wyrazem 
naszego stosunku do sztuki lalkowej. Pisząc „naszej" bierzemy oczywiście pod uwagę 
pracowników tak sceny żywego planu jak lalki. 

Tak jak prawdą jest, że teatr lalkowy jest sztuką odrębnej, specyficznej formy 
i techniki - tak też prawdą jest, że jego zasięg oddziaływania i artystyczne moż
liwości nie są nic mniejsze od teatru „żywego aktora". Prawdę tę zresztą spraw
dzamy ostatnio w Polsce co krok. Osiągnięcia scen lalkowych głośne są w kraju 
i zagranicą. O wielu przedstawieniach lalkowych pisze się i mówi ani mniej, 
ani nie mniej poważnie niż w polemikach nad spektaklami teatrów dramatycznych. 



Danuta Marzec Ada:n Po!iwoda Ryszard Bajor 

Nie będziemy jednak tym razem dyskutowali nad kryteriami oceny samej twór
czości teatru lalek. Podstawowym argumentem naszego apelu o zrewidowanie poku
tujących jeszcze uprzedzeń - będzie widz teatru lalkowego. Widzem tym jest 
przede wszystkim dziecko. 

I tu właśnie rozpoczynają się sprawy, których nie można skwitować machnię
ciem ręki. Dziecku nie wystarcza „cokolwiek''. Dziecku „czegokolwiek" dawać nie 
można. 

Dzieci są wrażliwe i mądre. Żeby wykorzystać ich świeżość, ich szczerą impul
sywność, ich oryginalną wyobraźnię, - żeby to wszystko właściwie rozwijać -
trzeba sztuki dobrej, szlachetnej, słowem sztuki p r a w d z i w e j. 

JANINA MORAWSKA 

'lJziadek !ll.mroi:, Oezk0-

osnute na motywach 
bajek Ch. Andersena 

w trzech aktach z prologiem i epilogiem 
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Ludzie nie rodzą się bez wyczucia na barwę, na muzykę, bez wyczulenia na 
piękno, poezję, myśl.„ Nie rodzą się bez polotu i niepokoju moralnego. Często 
niestety stają się tacy później. Tępi i martw.i; źyjący jakby „z przyzwyczajenia", 
ani weseli ani smutni, tacy, których trzeba, bawić, bo nudzą się ze sobą i z życiem. 

Gdzie się zagubiła dziecięca kolorowość ich świata? 
Może zabito ją gdzieś po drodze do dorosłości? I właśnie dlatego sztuka dla 

dziecka musi być ogromnie odpowiedzialna: Musi wystrzegać się łatwizny, kłamstwa 
sztampy i wszelakiej płaskości - musi być sztuką bez taryfy ulgowej tak w tresci 
jak w formie. 

Chcielibyśmy, żeby to zrozumieli wszyscy dorośli. Chcielibyśmy wspólnie z ro-
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dzicami i pedagogami rozwijać w dziecku nie tylko potrzebę dobrego teatru, nie 
tylko miłość piękna ale i kulturę odbioru sztuki. Kulturę taką, często możemy budo
wać wyjaśnianiem mechanicznych nakazów, takich jak: nie kręć się, nie rozmawiaj, nie 
hałasuj„. Dziecko zwolna zacznie rozumieć czym się objawia szacunek dla aktora, 
teatru i dla swojego sąsiada - widza. 

Skoro wszyscy wspólnie zaczniemy zwracać uwagę na ważność teatru w życiu 
naszych dzieci - dostrzeżemy napewno jak wiele w nich teatr ujawnia i buduje, 
jak pomaga w wychowaniu... Zobaczymy jak budzi się samodzielność myśli jak 
kształtuje ich wrażliwość moralną, jak wzbogaca wyczucie koloru i formy, jak 
powiększa ich słownictwo, jak umuzykalnia ... Moglibyśmy wymienić tych „jak" dużo 
więcej. Jesteśmy już jednak chyba wszyscy przekonani... 

Dzieci to widownia wdzięczna ale trudna, ale narzucająca ogromną odpowie
dzialność. Mamy przecież nierzadko wrażenie, że z całą swoją ufnością i gotowością 
wchłaniania życia są one zdane na uczciwość nas dorosłych. Ich sztuka musi być 
traktowana serio. 

W naszej teatralnej pracy, często osamotnionej i niedocenianej, wielką pomocą 
będzie zrozumienie tej prawdy przez pedagogów i rodziców. Wszelka życzliwa oce
na, rada, krytyka, każda dyskusja, każdy przejaw rozsądnej opieki nad młodą wi
downią - będą witane przez nas z szczerą radością. 

My zaś będziemy dokładali najgorętszych starań aby opolskie dzieci miały teatr 
dobry i coraz lepszy. Może i dzięki nam wyrosną z nich ludzie szlachetni, inteli
gentni i uczciwi obywatele, wrażliwi odbiorcy sztuki i bogate osobowości. 

Z historii Opolskiego Teatru Lalek 
I n f o r mac j e, cy fr y, i y i u ł y 

Teatr Lalek rozpoczyna swą działalność w Opolu w roku 1937. Jest to stały 
zespół ochotniczy, zorganizowany i prowadzony przez obecnego Kierownika Sceny 
Lalkowej - Alojzego Smolkę. Ostatnie przedwojenne przedstawienia tego zespołu 
odbywają się w lipcu 1939 roku w Wiedniu, na obozie zuchów ze Śląska Opolskiego. 
Teatr ma charakter wyraźnie objazdowy. Obsługuje wszystkie większe skupiska 
Polaków spełniając, w tym najcięższym okresie tłamszenia wszelkich przejawów 
polskości ziem Opolskich, ogromną rolę polityczną i moralną. Warunki pracy i ob
jazdny - niezwykle trudne. Do transportu kukieł, kostiumów, kulis i ludzi służy 
mały DKW z przyczepą! 

Od 1937 roku do roku 1939 teatr daje w sumie dwieście przedstawień. Kolejne 
premiery przedwojenne: 

Cztery mile za piec; O Kasi, co gąski zgubiła; O szewczyku, królewiczu i smoku; 
Historia o niebieskich migdałach; O Jasiu brudasiu i duszku - czyśc.iuszku i o Se
werysiu, który się uczył tabliczki mnożenia. 

Po wojnie - mimo, iż Teatr Dramatyczny powstaje w roku 1945 (po krótkirr. 
okresie działalności ochotniczej - już zawodowy i państwowy) scenę lalkową udaje, 
się powołać do życia dopiero w roku 1949, za dyrekcji Byrskich. 

We wrześniu 1949 roku odbywa się pierwsza powojenna premiera lalkowa. 
Kierownikiem jest nadal Alojzy Smolka. Nawiązując do tradycji przedwojennych 
wystawia jako pierwszą - sztukę Marii Kownack;iej pt. „O Kasi, co gąski zgubiła". 

Od tego czasu Scena Lalkowa działa do chwili obecnej bez przerwy osiągając 
coraz to ciekawsze rezulaty artystyczne, rozszerzając zasięg objazdu i zdobywając 
publiczność. 



Praca Teatru Lalek od 1949 r. do r. 1959 wygląda następująco: 

Rok Przed8tawień Widzów 

1949 2S 5.706 
1950 147 35.599 
1951 33:3 86.504 
1952 25ll 75.514 
1953 311 93.024 
1954 365 96.275 
1955 3.19 99.542 
1956 370 88.407 
1957 253 55.639 
1958 290 73.911 

Razem: 2709 710.121 

PREMIERY W IG KOLEJNOŚCI: 

O Kasi co gąski zgubiła 
Karabas Barabas 
Złota Rybka 
Czarodziejski kalosz 
Szewc Dratewka 
Gęgorek i jak się Jez zagalopował 
żart Olszowiecki (prapremiera) 
Leśny Teatr 
·wiosenne omioty 
Wilk koza i koźlęta 
Czarodziejski bęben 
Miała babuleńka 
Teatr Pietruszki 

Krzesiwo 
Cztery mile za piec 
Błyszczący klucz 
Smok w Nieswarowie 
Nowe szaty króla 
Anait 
Żołnierz i bieda 
Drewniany źołnierzyk 

Baśń o pięknej Parysadzie 
Historia cała o niebieskich migda
łach 

Polanka 
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