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Państwowy Teatr Lalki w Słupsku

Teatr mój widzę potrzebny

Zofia Miklińska
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lat. Dużo to czy mało?
Cóż to jest 25 lat w życiu teatru? Nasz życiorys
zaczyna się przed stuleciami. A jednak o epokach w tym
życiorysie decydowały czasem dziesięciolecia.
Czy nasze 25 lat o czymś zadecydowało? Czy też
trzeba na to następnych 25-ciu lat? Dr Jurkowski na
zwał nas ostatnim teatrem ludowym, a wywiódł nas
z daleka i pięknie. W ostatnim zdaniu artykułu stwier
dza, że w swym dniu bieżącym „Tęcza” nie jest już
teatrem ludowym.
O dniu bieżącym „Tęczy” zatem będzie.
Ale jak pisać o dniu dzisiejszym w naszej dobie?
Każdy dzień dzisiejszy natychmiast staje się wczorajszy.
Należałoby raczej pisać o jutrze. Tylko jak się ustrzec
fałszywych prognoz, utopijnych wizji?
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Nie będę więc pisać jak jest, czy być powinno.
Będę pisać o tym, o czym myślimy, co czujemy, jak
nam się wydaje i o czym marzymy.
„Tęcza” nie jest już teatrem ludowym...
Trudno zaprzeczyć, a żal potwierdzić. Bo „ludowy”
to znaczy powszechny i spontaniczny. To znaczy po
trzebny. Jeżeli potrzebny, to może... prawdziwy?
Jaki to jest teatr prawdziwy? Czy można go zapro
gramować? Czy też rodzi się z potrzeby? A z czego
rodzi się potrzeba? Czy można jej nauczyć? Bo my
właśnie najbardziej chcemy być potrzebni.
Prof. Miller pisze: „Dobrze prowadzona edukacja
teatralna w szkole podstawowej jest podstawą przy
jaźni z teatrem na całe życie”.
Nie wiemy, czy szkoła chce i będzie chciała aktyw
nie współdziałać z nami w kształtowaniu tej przyjaźni.
Ale wierzymy w siłę edukacji teatralnej w teatrze.
Wierzymy w siłę teatru — siłę wywoływania przeżyć
głębokich, rozmaitych, długotrwałych.
Wierzymy, że teatr jest w stanie „zjadaczy chleba
w aniołów przemienić” — przynajmniej na tym szczeblu
wieku...

Jerzy Miszczyszyn
dyrektor teatru

Zofia Miklińska
kierownik artystyczny
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— że uczy — w sposób jemu właściwy — czym jest
człowiek, co jest sensem życia, a może nawet jak żyć
w trudnym świecie...
— że zaspokaja potrzeby — kontaktu, uznania, eks
presji...
— że wprowadza w świat nowych wartości...
Wierzymy, że współdziała w kształtowaniu człowieka
na miarę naszych czasów.
Czujemy się związani z wielką rodziną zwaną Teatr.
Wielowiekowa historia teatru jest naszą własną historią.
Uważamy się za spadkobierców tradycji Sztuki teatru,
która zrodziła się z magii, obrzędu, zaklinania świata,
która zrodziła się z Potrzeby. Losy kolejnych awangard
— przemijanie i następowanie — są dla nas źródłem
nadziei. Bo przecież teatr wciąż jest. Nie ginie, chociaż
zmienia swoje ... maski. Raz nazwany zwierciadłem —
ciągle odbija.
Jednocześnie czujemy się związani z tradycją naszej
narodowej kultury i dniem dzisiejszym naszego narodu.
Jeżeli wprowadzamy do repertuaru „Od Polski
śpiewanie”, to decyzja ta ma podkład wielowarstwowy.

To nawiązanie do źródeł kultury narodu i nawiązanie
do źródeł teatru-obrzędu i teatru-zabawy.
Jeżeli moralitetowe opowiastki o Kotku Protku uj
mujemy w ramy widowiska pt. „Z nami przygoda”,
w którym aktorzy prowadzą zabawę ze sobą, z dziećmi
i z lalkami, to liczymy na to, że może ten spektakl po
wróci do naszego widza za ileś lat przy okazji oglądania
komedii tych Wielkich.
„Kaszubi pod Wiedniem” — to autentyczny kawałek
historii — wspólnej historii — Polski i Kaszub. To coś
więcej, niż ukłon w stronę regionu. To próba konfron
tacji i rehabilitacji.
Widowisko „Co za dzień” — arlekinada z dystansem
— próba nauki teatru antyiluzjonistycznego.
„Leo-King” — teatr iluzji, rzecz o odwadze, przy
jaźni, odpowiedzialności...
Szukamy formuły teatru dla współczesnych dzieci,
teatru zwanego umownie „teatrem lalki”.
„W teatrze jest ładnie, bo są aktorzy. A gdyby nie
było aktorów, to by nie było teatru”. Ten najkrótszy
esej o teatrze napisało dziecko z drugiej klasy.
Aktor i widz. Obyśmy byli sobie potrzebni.

Moje wspomnienia

Elżbieta Czaplińska
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^ ^ pierwszych dniach września 1946 r. we
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wsi Tuchomie w powiecie bytowskim zrodziła się myśl
stworzenia objazdowego teatru marionetek. Inicjatorzy
tej koncepcji — Elżbieta t Tadeusz Czaplińscy — po jej
szczegółowym opracowaniu przedstawili konkretny plan
władzom powiatowym i wojewódzkim, które go zaaprobowały. Poparcia udzieliło także Ministerstwo Kultury
i Sztuki. W taki oto sposób stworzono podwaliny pod
dzisiejszy teatr TĘCZA.

I"

Zycie tych dwojga ludzi od wielu, wielu lat związane
było ze sztuką. Tadeusz Czapliński — artysta, scenograf,
lalkarz był współtwórcą Pomorskiego Teatru BUMCYK,
współudziałowcem „Wielkopolskiej Rodziny Marionetkarzy” stanowiącej późniejszy fundament odradzającego
się po wojnie lalkarstwa w Polsce. Przejawiało się to
szczególnie wspaniale w Teatrze BŁĘKITNY PAJAC
w Poznaniu. Był róumież współpracownikiem wytwórni
marionetek w Poznaniu, która odniosła znaczny sukces
w turnieju marionetkowym, gdy po raz pierwszy w dzie
jach wystaw w kraju, kukiełki demonstrowano na Mię
dzynarodowych Targach w Poznaniu.
Elżbieta Czaplińska — śpiewaczka operowa, absol
wentka Konserwatorium Muzycznego w Padze, pracę
w teatrze lalek rozpoczęła w 1946 r. W jej rękach spoczy
wała praca reżyserska, opracowanie muzyczne sztuk.
Grała jednocześnie jako aktorka-lalkarka. Oddajmy Jej
głos:
— Po paru miesiącach prób, 26 grudnia 1946 r. odbyła
się w Tuchomiu pierwsza premiera „Szopki polskiej”
Szczepańskiego i „Pana Twardowskiego” Rydla. Po pre-

Założyciele

Tadeusz Czapliński

Teatru

Elżbieta Czaplińska
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mierze zespól w składzie: ja z mężem, Jan Lubiński, Jan
Kowalczyk i Kazimierz Jaszul, wyjechał w teren.
Tu pozwolę sobie na małą dygresję. Otóż nic często
się zdarza, by marzenia dziecka ziściły się tak dokładnie
jak w przypadku K. Jaszula. Będąc jednym z wielu
młodych widzów w teatrze lalek BUMCYK, który wystę
pował w Lipuszu w pow. Kościerzyna, Kazio rozpro
mieniony, oczarowany sztuką powiedział rodzicom, że
jak dorośnie będzie grał lalkami razem z panem Czapliń
skim. Przypadek zrządził, że po wojnę rodzice K.
Jaszula oraz ja z mężem osiedliliśmy się w Tuchomiu,
dzięki czemu Kazio miał możliwości podjęcia pracy
w teatrze lalek.

18

Nasz teatr rozpoczynał pracę w terenie w niezmiernie
trudnych warunkach. Środkami lokomocji były naj
częściej wozy i sanie. Jechała więc szopka od wsi do wsi
z lalkami i akordeonem, a za saniami, jakże często, cały
zespół szedł pieszo, gdyż koń ledwie mógł wyciągnąć
sanie z zasp. Ludzie nie załamywali się, znosili trudy,
niewygody. Zawsze witano ich bardzo serdecznie. To było
tą dodatkową, a jakże miłą nagrodą. Wszyscy pracowali

z caiym oddaniem, radością. Starano się dotrzeć do
każdego, najbardziej zapadłego zakątka, do ludzi sprag
nionych żywego słowa polskiego i polskiej piosenki.
W lalach 1946-47 na widowni dominował widz starszy.
Objazdowy nasz teatr lalek przy Inspektoracie Szkol
nym w Bytowie działał pod patronatem Kuratorium
Szkolnego w Szczecinie (wówczas nie było jeszcze woje
wództwa koszalińskiego). Nazwa TĘCZA zrodziła się przy
padkowo. Jako kierownik artystyczny lubiłam dyskretnie
obserwować widownię podczas spektaklu. Widziałam na
młodych twarzach wielobarwną skalę przeżyć. Któregoś
dnia powiedziałam do zespołu: popatrzcie, przecież to..
ęt.sa. I tak już zostało.
Największą naszą bolączką był oczywiście środek
lokomocji. Z pomocą przyszedł nam Bank Rolny, który
udzielił pożyczki. Sprzedaliśmy trochę rzeczy osobistych
i łącząc pieniądze kupiliśmy samochód ciężarowy w urzę
dzie likwidacyjnym. Był to 8-cylindrowy „ford”. Wszys
tkie sprawy związane z kupnem i remontem samochodu
załatwiał mąż w Bytowie, odległym od Tuchomia o 14
km. Ja tego samochodu nie widziałam. Po załatwieniu
formalności mąż oddał wehikuł do remontu i miał go
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odebrać po miesiącu. Nadszedł ten dzień. Czekaliśmy wiele
godzin na triumfalny przyjazd naszego upragnionego sa
mochodu. Jest!... Wjechało na podwórze coś strasznego
i ogromniastego. W wielu miejscach widniała farba
ochronna zielono-szaro-żółta. Na karoserii znać było
miejsca od kul zręcznie zaspawane. Szoferka nie miała
szyb, brak było reflektorów... Na stopniu szoferki szczęśli
wy i roześmiany stał mąż. Na widok tego grata ogarnęła
mnie czarna rozpacz. Zespół otoczył to nasze „cudo”, a ja
uciekłam na strych, by się dowoli wypłakać.
Z kłopotliwej sytuacji finansowej wyciągnęło nas
przezacne małżeństwo Maria i Emil Gdańcowie. Po mojej
rozmowie z p. Marią przyszedł do nas p. Emil z prośbą
byśmy nie odmówili przyjęcia od nich pożyczki do czasu
możliwości zwrotu. Przyjęliśmy z radością. 12 listopada
1947 r. TĘCZA wyruszyła w teren własnym samocho
dem ze sztuką M. Kownackiej pt. „Szewc Dratewka”.
23 maja w 1950 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki
zatwierdziło nazwę teatru — Objazdowy Teatr Lalki
TĘCZA ze stałą siedzibą w Tuchomiu. Ministerstwo
zatwierdziło również dotychczasowe kierownictwo teatru
i przyznało stałą miesięczną subwencję.

We wrześniu tego roku do pracy w teatrze został
zaangażowany wieloletni artysta-lalkarz, Julian Sójka.
Już jako dziecko zetknął się on z teatrem lalek. Jego
wujek był wędrownym lalkarzem. W tym maleńkim
wędrownym teatrzyku Julian był statystą. Pracę w za
wodzie podjął niemal natychmiast po wyjściu z obozu
w 1945 r. Występy w TĘCZY rozpoczął w sztuce „Bajka
0 rybaku i złotej rybce” Puszkina, następnie w „Dziad
1 baba” Kraszewskiego, „Nowej szacie króla” Ander
sena i in.
W 1953 r. na wniosek dyrekcji teatru Ministerstwo
Kultury i Sztuki zmienia formę prawną teatru, który
staje się stowarzyszeniem. Tegoż roku Prez. GRN w Tu
chomiu odebrało teatrowi budynek na inne potrzeby wsi.
TĘCZA przeniosła się do Brus w pow. Chojnice w woj.
bydgoskim, z tym że nadal swą działalnością obejmowała
woj. koszalińskie. Na prośbę władz wojewódzkich Mini
sterstwo KiS wyraziło zgodę na przeniesienie teatru na
teren województwa. Gościny udzieliło Prez. MRN
w Słupsku przydzielając teatrowi lokal przy Al. Popław
skiego 3 (ob. Al. Sienkiewicza). Nową siedzibę objęliśmy
w posiadanie 1 września 1956 r.
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W okresie dziesięcioletniej działalności TĘCZA obsłu
giwała całe województwo koszalińskie i szczecińskie oraz
wiele miejscowości sąsiadujących z województwami —
gdańskim i bydgoskim. Wystawiono 17 premier, dano
2.051 przedstawień w 266 miejscowościach w tym w 203
wsiach. Spektakle oglądało 555.800 widzów.
W tym czasie TĘCZA zatrudniała 11 pracowników
w tym 7 artystycznych. Warto przypomnieć, że teatr
posiadał pracownię plastyczną, krawiecką, stolarską, ma
larską. Podczas przygotowywania sztuk od strony tech
nicznej w pracowniach tych pracował cały zespół. Sceno
grafię robił T. Czapliński, główki lalek Julian Sójka
i T. Czapliński, konstrukcję i mechanizację lalek —
Alojzy Błaszkiewicz i Alojzy Lidtke, stroje lalek i ostate
czny montaż — ja, a pomocnicze prace krawieckie —
Zofia Armatowska i Maria Lidtke. Reżyseria i opracowa
nie muzyczne spoczywało w moich rękach. Teatr nie było
stać na zaangażowanie fachowców w każdej z tych
specjalności. Wszystkie te prace zespół robił społecznie.
Odnotujmy jeszcze to, że teatr dorobił się wreszcie
własnych środków lokomocji: samochodu z obudową jako
wozu mieszkalnego, dwóch przyczep mieszkalnych, jedne

go traktora. Było iuż znacznie lżej, warunki pracy w te
renie stały się wyraźnie lepsze.
18 listopada 1956 r. w nowej sali w Słupsku odbyło
się uroczyste otwarcie sezonu teatralnego sztuką S.
Michałkowa „Żołnierz i bieda” w tłumaczeniu i adaptacji
H. Jurkowskiego. Ostatniego grudnia TĘCZA obchodziła
dziesięciolecie swej działalności sztuką Andersena „Dzikie
łabędzie”. Wznowiono „Lisa Przecherę” Gurewicza
„Zaczarowany trunek” i „Wesołe przygody Kubusia”
J. Sójki oraz „Dziada i babę” Kraszewskiego. Teatr
zaszczycił swą obecnością znakomity fraszkopisarz, miłoś
nik i patron teatrów lalek, Jan Izydor Sztaudynger.
W uznaniu zasług w krzewieniu kultury i niesieniu
żywego słowa do najdalej położonych zakątków ziem
Polski północnej, na wniosek władz wojewódzkich Rada
Państwa przyznała Tadeuszowi Czaplińskiemu Srebrny
Krzyż Zasługi.
Miłym wydarzeniem w życiu teatru były dwa jubileu
sze — dwudziestopięciolecie zawodowej pracy artystyczńej mego męża i Juliana Sójki. Na ręce jubilatów
wpłynęło wiele telegramów z gratulacjami.
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W styczniu 1958 r. teatr rozpoczął organizowanie
imprez choinkowych dla dzieci w zakładach pracy. Od
tego czasu owe „choinki” stały się tradycją tak dla teatru
jak i zakładów pracy w Słupsku i województwie.
Na wniosek Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kosza
linie w 1960 r. teatr zorganizował dwa kursy lalkarskoamatorskie dla nauczycieli. Udział w nich wzięło 81 osób.
Rezultatem kursów było stworzenie 14 amatorskich
zespołów lalkowych na terenie Polski północnej. W tym
też roku MKiS, Wydział Lalkowy SPATiF zorganizował
II Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalkowych w Warsza
wie. Na Festiwal wytypowano 8 teatrów wśród których
znalazła się TĘCZA. Przygotowaliśmy dwie sztuki
„O dwóch takich co ukradli księżyc” K. Makuszyńskiego
i „Zając chwalipięta” Michałkowa. Niestety z braku
dotacji nie mogliśmy wziąć udziału w tej ogólnopolskiej
imprezie. Zespół musiał się zadowolić satysfakcją płynącą
z faktu wytypowania teatru na festiwal. Natomiast na
Festiwalu Teatrów Lalkowych Ziem Polski Północnej,
który odbył się w dniach 1.06 do 10.06.1960 r. w Toruniu,
teatr nasz otrzymał wyróżnienie za sztukę „O dwóch
takich co ukradli księżyc”.

Piętnastolecie (a właściwie 16-lecie), spóźnione o rok
z powodu przeniesienia się teatru do nowego obiektu
przy ul. Waryńskiego 2, TĘCZA obchodziła w 1962 r.
Jubileusz ten upamiętniło specjalne wydawnictwo poświę
cone historii naszego teatru.
Sytuacja finansowa teatru zdecydowanie się popra
wiła. Pozwoliło to zaprosić na gościnną reżyserię dyrekto
ra i reżysera Teatru Lalek ŚWIERSZCZ z Białegostoku,
Joannę Piekarską do sztuki „Baśń o pięknej Parysadzie”
Bolesława Leśmiana w adaptacji N. Gołębskiej i sceno
grafii J. Łabanowskiego. Odnotujmy jeszcze drugą
gościnną reżyserię sztuki „Piast i Popiel”, dyrektora
Teatru Lalek CHOCHLIK we Wrocławiu, Stanisława
Stapfa, w scenografii Alego Bunscha i opracowaniu mu
zycznym Wandy Dubanowicz.
W końcu maja 1964 r. teatr TĘCZA wyjechał na
gościnne występy do NRD ze sztuką „Lis Przechera”
(w języku niemieckim) i „Baśnią o pięknej Parysadzie”.
Obie sztuki zdobyły ogromne uznanie. Zespół przywiózł

wiele podziękowań i pamiątek od wdzięcznych młodych
widzów Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Na tym kończę tę garść wspomnień dotyczących tea
tru TĘCZA, który wielu ludzi związał ze sobą na dobre
i złe.

Zespół artystyczny

Zygmunt Andrzej Januszkiewicz
kierownik muzyczny

35

Julian Sójka

37

MU.

Wanda Wojtaniec

7

Teresa Kaczorowska

Zenona Berezowska

Marek Pawlak

45

*

Jerzy Lipnicki

i

Anna Lipnicka

.

50

51

O ostatnim teatrze ludowym

Henryk Jurkowski

jl eśli mówimy o ludowym teatrze lalek, od
razu myślimy — szopka. I słusznie. Należała i często jesz
cze należy do bożenarodzeniowego obyczaju. Ale znamy
jeszcze inne teatry ludowe, wychodzące poza obyczaj.
„Ludowe tym, że dla ludu, lub że zgodnie z możli
wościami ludu i jego smakiem tworzone.
Teatry "takie rzadko spotykaliśmy w naszym kraju.
Są one typowe dla krajów zachodnich, gdzie kultura
miejska ostatnich stuleci miała dwa poziomy: warstw
wykształconych i ludowy albo plebejski. W Niemczech,
Francji i Czechach, a także we Włoszech i prawie
wszystkich krajach zachodniej Europy, rozwijał się taki

właśnie teatr ludowy. Teatr zawodowy, ale przeznaczony
dla ludu i prowadzony przez artystów z Bożej łaski —
ludzi, którzy miast dyplomu legitymowali się inicjatywą
i dziedzictwem tradycji.
Czy w naszym kraju nie było zalążków takiego
teatru? Chyba tak. Wystarczy wspomnieć o Ezenekierach,
znakomitych szopkarzach krakowskich. Jednakże obraz
takich lalkarzy-rzemieślników mąci fakt, że szopkarstwo
uprawiali oni doraźnie, okolicznościowo. Byli to więc
półzawodowcy.
Siadów tradycji teatru ludowego trzeba by szukać
poza tradycją szopkową, w nurcie świeckim. I to chyba
w wiekach nieco wcześniejszych. Zacznijmy od pierw
szych przekazów. Pochodzą one z wieku XV, z Mazowsza,
gdzie w księgach sądowniczych odnotowano napaść na
łątkarza, Waśkę z Wilna, któremu nawet odebrano lalkę
nie mówiąc o pieniądzach. Waśko z Wilna byłby więc
prototypem lalkarza-komedianta, który lalkami zarabiał
na chleb niosąc uciechę mieszkańcom wsi i miast.
Lalkarzy takich wiek następny, a szczególnie wiek
XVII, odnotuje wielu, jako grupę społeczną, dość za
możną, by obciążyć ją podatkami na potrzeby wojenne.

Pisarze i poeci zauważą ich: lalkarzy-skomorochów, a ich
teatr potraktują jako źródło dla moralistycznej metafory.
W fakcie tym kryje się zresztą pewna przewrotność,
bo choć programy skomorochów miały nieraz charakter
satyryczny, to często też temat ich był wielce nieprzyz
woity, co oburzało duchowieństwo zarówno polskie jak
i ruskie, bo skomorochowie byli również komediantami
ukraińskimi. Wspólni dla narodów wschodniej Europy
wywodzili się od mima bizantyjskiego. Ich tradycja
urywa się jak gdyby w wieku XVIII, kiedy to do Polski
napływają liczne zespoły marionetkarzy przede wszy
stkim z Włoch i z Francji. Występują oni w książęcych
pałacach i na jarmarkach. Np. w Skierniewicach odnoto
wano stałe występy marionetkarzy na tamtejszych
jarmarkach.
Tradycja ludowego teatru lalek w Polsce mogłaby
więc brać swe początki od tego teatru jarmarcznego.
Bo pewnie nie skomorochów, ale właśnie taki teatr
naśladował słynny Żulicki, o którym wspomina Bolesław
Prus, a który nie tylko w Ujazdowie ale i Amsterdamie
swoje lalki pokazywał. W wieku XIX zresztą Warszawa
jako stolica kraju nadwiślańskiego, musiała gościć także

rosyjskich „pietruszeczników”, którzy wzbogacili naszą
własną tradycję zabaw ludowych.
A jednak okres dwudziestolecia międzywojennego
kojarzył się z teatrem lalek bardziej przypominającym
skomorocha niż skomplikowaną scenę marionetkową.
Obok małych grup cyrkowych, obok podwórkowych
śpiewaków, na podmiejskie podwórka trafiał także samot
ny lalkarz, który na małym parawanie pokazywał zgro
madzonej gawiedzi tragedię zięcia-pijaka, którego prześla
dowała naturalnej wielkości butelką niedobra teściowa,
a on czuł się zmuszony odpłacić jej tą samą monetą.
Ten cenny relikt autentycznej sztuki przedmieść
Warszawy był tylko marginesem międzywojennego
lalkarstwa. Promieniowała już wówczas tradycja peda
gogicznego teatru Marii Weryżanki, znane były doświad
czenia teatru artystycznego Mariana Dienstla-Dąbrowy.
Powstał teatr „Baj”, ze swoim postępowym programem
wychowawczym. Rozwijały się obiecujące ośrodki teatru
lalek w Krakowie, na Śląsku i Wielkopolsce.
Właśnie na Pomorzu i Wielkopolsce działali późniejszy
założyciel „Tęczy” Tadeusz Czapliński i jej czołowy aktor
Julian Sójka. Nie myśleli oni oczywiście kategoriami
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przyszłości. Tworzyli swe teatry na miarę upodobań
środowiska i dostępnej im tradycji lalkarskiej, która nie
zawsze była tradycją polską. Proponowali głównie teatr
zabawy — „teatr uciesznych intermedyj pacynkowych”.
Nie mniej jednak Tadeusz Czapliński prowadząc swój
teatr „Bumcyk” współpracował ściśle z władzami szkol
nymi i był przez nie ceniony. Julian Sójka zaś w oparciu
o Wielkopolski Związek Teatrów Ludowych wystawiał
sztuki z udziałem Kasperka, później nieco zmienionego na
Kubusia. Praca obu tych lalkarzy stała się podstawą,
zalążkiem Wielkopolskiej Rodziny Marionetkarzy, która
powstała w roku 1937 w celu popularyzowania teatru
lalek. Rodzina powołała do życia teatr „Błękitny pajac”.
Obok wymienionych lalkarzy znalazł się tam również
Polony-Poloński. a kierownikiem literackim teatru był
znany popularyzator sztuki marionetkowej, Jan Izydor
Sztaudynger.
„Niebieski pajac” do dzisiaj żyje legendą. Teatr
w pasażu Łuczaka, niemal w samym pałacu Działyńskich.
Rezultat przymierza trzech teatrów z niebywałym pro
gramem technicznym — jako że zapowiadano zastosowa
nie wszystkich podstawowych technik: od pacynki po

marionetkę. Rodzina prowadziła przy tym wytwórnię
lalek, które mogli nabywać wszyscy zainteresowani.
Mimo rozmachu nadanego przedsięwzięciu, odnosi się
wrażenie, że był to teatr lalkarzy do wszystkiego: lepili
główki, mechanizowali lalki, budowali dekoracje, pisali
teksty i sami grali. Taki model teatru odnaleźć łatwo
w ludowych teatrach niemieckich, francuskich, angielskich.
Sztaudynger cenił tę wszechstronność ludowego lalkarza. Cenił też tradycję postaci popularnej, bohatera naro
dowego w postaci lalki jak Punch, Poliszynel czy
Kasperle. Wprawdzie radził Sójce, aby Kasperka zmienił
na Kubusia, co Sójka uczynił niechętnie, lecz ten właśnie
typ teatru popularyzował w swoim piśmie „Bal u lal”,
w którym drukował nie jedną sztukę z repertuaru Sójki.
Gwoli sprawiedliwości dodajmy też, że próbował wnieść
do repertuaru „Błękitnego pajaca” utwory wartościowe
literacko i przydatne w programie szkolnym. Myślał więc
głównie o popularnych bajkach i powiastkach takich jak
„Golono strzyżono” A. Mickiewicza, „Paweł i Gaweł”
A. Fredry i „Dziad i baba” I. Kraszewskiego. Nie
zamierzał jednak rezygnować z uciesznych „intermedyj
pacynkowych”.

Sztaudynger jako redaktor „Balu u lal” propagował
„Błękitnego pajaca”, lecz widać było, że nie zawsze
spełniał on jego marzenia. Pisał np. o premierze baśni
„Zaklęte jezioro”: „Teatrzyk udowodnił, że potrafi się
zdobyć na poetyczne i pedagogiczne opracowanie tekstu,
jeśli dołoży w tym kierunku starań”.
Okres wojny rozproszył marionetkarzy z „Niebieskie
go Pajaca”, choć jak mówią o tym ich wspomnienia, nie
powstrzymał od pracy z lalkami. Właśnie uzbrojony
doświadczeniami z teatru „Bumcyk” i „Błękitnego Paja
ca” Tadeusz Czapliński bawił lalkami przygodnych
towarzyszy w obozach pracy. Po wojnie zaś wspierając
się zapałem żony, Elżbiety Czaplińskiej, z wykształcenia
śpiewaczki, w roku 1946 w powiecie Bytów założył
dzisiejszą „Tęczę”. Po upływie czterech lat stowarzyszył
się znowu z Julianem Sójką i tylko Polony-Polońskiego
oraz Jana Sztaudyngera zabrakło do kompletu.
„Tęcza” była teatrem innym niż np. „Bumcyk”.
Korzystała z nowego repertuaru tego, który grały
wszystkie polskie teatry lalek. Tadeusz Czapliński przy
pominał swoje ulubione utwory, a i Julian Sójka wrócił
do swego przedwojennego repertuaru, ale było to

jak gdyby wspomnienie. Podstawowy kierunek był prze
cież inny. Ale czy całkowicie? Okazało się bowiem, że
i nowy repertuar można przystosować do własnych,
ukształtowanych upodobań — przede wszystkim w obrazie
plastycznym.
Właśnie ludowy okazał się praktycyzm teatru polega
jący na tym, że oprócz korzystania z własnych lalek
i dekoracji, teatr nabywał je w późniejszych latach
w innych teatrach, gdy sztuka była już „wygrana”.
Pracownia „Tęczy” przystosowywała dekoracje i lalki
do własnych możliwości, wyobrażeń i własnego smaku.
Dlatego wszystkie przedstawienia „Tęczy” z okresu
kierownictwa E. i T. Czaplińskich były łatwo rozpozna
walne — miały swój styl.
„Tęcza” upodobała sobie skromny żywot teatru na
uboczu pierwszoplanowych programów i artystycznych
ewenementów. Wieś Tuchomie czy Brusy nie skłaniały
do formalnej rewolucji, nie wymagały kroków awan
gardowych. Powstał więc teatr lalek na miarę tych
osad i na miarę aktualnych potrzeb tzw. „terenu”
województwa szczecińskiego lat piędziesiątych. Teatr nie
powtarzalny. Ciągnik, wozy mieszkalne przypominają
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technikę Drzymały, ale innym celom służące. Gdyby je
unowocześnić, to znaczy zastąpić limuzyną z przyczepą,
powstałaby caravana, jaką Jan Bussell z Londynu nie
jedno województwo lecz cały świat objechał.
Te wozy mieszkalne przysporzyły „Tęczy” więcej
sławy niż najlepszy program. Były synonimem trwałego
związku teatru polskiego lat pięćdziesiątych z jego widza
mi w terenie. Teatr lalek wówczas wykorzystywał swoje
nie małe atuty portatywności i stosunkowo niskich
kosztów. A że działo się to na terenach ziem odzyskanych,
gdzie ludność miejscowa i napływająca z centrum kraju
w pracy „Tęczy” odnajdywała potwierdzenie ich przyna
leżności do Polski, potwierdzenie ich zaślubin z kulturą
polską na zawsze — tym większa chwała „Tęczy” i jej
wędrujących lalkarzy.
Gdyby tak zatrzymać rozwój „Tęczy” na tym właśnie
etapie, mielibyśmy teatr niezwykły, ludowy, opromie
niony ciągle żywą chwałą pionierów. Ale nie było to
możliwe. Podobny teatr Edmunda Zaborowskiego z Wiel
kopolski zaprzestał swego działania właśnie w latach,
gdy „Tęcza” zmieniła swój charakter. Stawała się
teatrem stacjonarnym z nadzieją na teatr o znaczeniu

wojewódzkim. Oznaczało to odejście od dawnej formuły
teatru, a przyjęcie tendencji ogólnopolskich, które zro
dziły się w Krakowie, Łodzi i Warszawie, gdzie teatr
lalek dopominał się o równouprawnienie z teatrem aktor
skim i swe prawa manifestował wielkimi widowiskami.
Nie jeden lalkarz w Polsce stawał tak jak lalkarze
..Tęczy” przed koniecznością wyboru między starym
i nowym. Między stylem jemu najbliższym i uprawianym
z powodzeniem, a normą obowiązującą zgodnie z aktualną
modą.
„Tęcza podjęła nowe, które przyniósł czas. Podjęła
ale jako instytucja, jako teatr, który raz powstawszy
istnieje ponad działalnością ludzką, bo podporządkowuje
ją. sobie. Nowe przejawiło się w sposób nieco skrajny,
niesłychanie dynamiczny, a równocześnie odwołujący się
do nowinek repertuarowych i inscenizacyjnych. Ta pra
widłowość pociągnęła za sobą inne zjawisko — zharmoni
zowanie ambicji z możliwościami — ale to jest bieżący
dzień „Tęczy”, która nie jest już teatrem ludowym.—
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Justyn Cedrowski
główny elektryk

Wacław Tracz
elektryk

Załupkowa
iwcowa

Roman Danielewicz
stolarz
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Władysław Akin
maszynista

Andrzej Kuczyński
maszynista

Zygmunt Czerwiński
maszynista
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Z badań nad przeżyciami teatralnymi dzieci

zieci nawiązują kontakt z teatrem lalek
bardzo wcześnie, czasami jeszcze w wieku przedszkol
nym lub też w pierwszych klasach szkoły podstawowej,
zwłaszcza w miastach, w których teatr ma swoją sie
dzibę. Szkoła jednak nie zawsze umie docenić, jak waż
nym współpartnerem w wychowaniu jest sztuka teatral
na. Nauczyciele traktują wizytę w teatrze jako okazję
do rozrywki, która daje wprawdzie widzom wiele ra
dości, ale nie wymaga ani przygotowania ani omówienia,
nie ma związku z programem szkolnym.
Jest to pogląd błędny, bowiem jak wykazują badania,
uczniowie przyżywają spektakl teatralny bardzo emocjo-

nalnie, z każdego wynoszą pewną wiedzę o świecie
i człowieku, a także o sobie samym. Wiedza ta jest
wyrażona językiem teatralnym, przemawiającym do
uczuć i wyobraźni. Teatr pomaga dzieciom w odkrywa
niu siebie jako „rosnącego człowieka”, budzi chęć
przeżywania wielkich przygód, wprowadza w świat
podstawowych wartości moralnych, uczy wzruszać się
miłością, dobrocią, podziwiać siłę, odwagę czy mądrość.
Współczesny teatr jednak nie moralizuje, zrywa z daw
nymi konwencjami i starając się by widownia współ
działała ze sceną, stosuje nowoczesne środki wyrazu.
Badania nad przeżyciami teatralnymi widzów mogą
być prowadzone przed i w trakcie oraz po przedsta
wieniu. W trakcie spektaklu bada się zazwyczaj publicz
ność teatralną, jej skład społeczny, płeć, wykształcenie
widzów, a także ich różnego rodzaju reakcje mimiczne
i werbalne, ich końcowe oceny sztuki.
Głębiej charakteryzują przeżycia teatralne takie ba
dania, które obejmują jedną grupę dzieci np. jedną
klasę szkolną, rozpoczynają się już przed pójściem do
teatru i kończą na odnajdywaniu jego wpływu na za
chowanie widzów zarówno w zabawie, rysunkach jak
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i różnych wypowiedziach słotnych. Badający może
wówczas zarejestrować zmiany w postawach dzieci,
w rozwoju ich zainteresowań, śledzić zmiany w sto
sunkach koleżeńskich, nowe rysy w wytworach prac
dziecięcych.
Takie badania podejmują najczęściej nauczyciele, gdyż
znają oni dobrze klasę w której uczą i mają okazję do
prowadzenia dłuższej obserwacji ciągłej, związanej z ca
łością życiowej sytuacji ucznia, jednocześnie splata się
wówczas w jedną całość proces badania z procesem
wychowawczym. Dociekając co i jak dzieci przeżyły,
śledząc bieg wydarzeń fikcyjnych na scenie i jego prze
nikanie do świata rzeczywistego dziecka i jego psychiki,
poznają lepiej swoich wychowanków i skuteczniej wy
zyskują walory wychowawcze sztuki. Często też me
tody badań wiązały się z metodami nauczania. Analizę
percepcji określonego spektaklu opierano na opowiada
niu i rysunkach dzieci, polecano im obmyśleć zakoń
czenie sztuki czy napisać list do teatru z zaznaczeniem,
co im się najbardziej podobało. Zbieranie materiału
badawczego wiązało się wówczas z ćwiczeniami w mó
wieniu, pisaniu, rysowaniu, polecanymi przez program

szkolny. Dla uczniów są to tematy nowe, interesujące,
odwołujące się do emocjonalnie zabarwionych przeżyć,
to też wyniki tych ćwiczeń są udane. Okazało się na
przykład, że nawet uczniowie I i II klasy potrafią opo
wiadać treść spektaklu przez 15 do 20 minut, dając
dowód, że poprawnie całą treść zrozumiały. Rysunki
wybranych fragmentów tego, co dzieci oglądały na sce
nie, są bogatsze, bardziej kolorowe, lepiej skompono
wane aniżeli rysunki na tematy obojętne. Zestawienie
pomysłów dalszego ciągu czy zakończenia sztuki, któ
rego już w teatrze nie pokazywano, zdradzało stosunek
dzieci do miłości, bogactwa, władzy, pozwalało dość
głęboko wnikać w psychikę autorów, dostrzegać zróż
nicowanie klasy.
Badania wykazały, że dzieci „trudne” nie potrafią
porównywać swego życia ze światem scenicznym, reagu
ją poprawnie na intencję sztuki, współczują i oburzają
się we właściwych miejscach, ale sądzą, że w ich życiu
nie mogą zajść pożądane zmiany. Dzieci z zamożnych
domów słabiej reagują na krzywdy jakie spotykają
postacie sceniczne, bardziej wrażliwe i skłonne do
pomagania okazują się dzieci otoczone mniejszą opieką
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rodzicielską, żyjące w trudnych warunkach.
Analiza przeżyć teatralnych prowadzi do ciągłego
porównywania dziejów postaci scenicznych z rzeczy
wistym życiem ucznia i dzięki temu nasuwa nowe po
mysły oddziaływań wychowawczych, uczy rozumienia
sytuacji dziecka. Zmobilizowana też zostaje zbiorowa
opinia klasy, gdyż ich sympatie do bohaterów i potępie
nie postaci negatywnych, są u większości podobne.
Wychowawca może się do tej opinii odwoływać i ona
pomaga mu w uzyskaniu wpływu na trudniejsze jed
nostki.
Imiona postaci scenicznych, pewne ich cechy i po
wiedzenia zjawiają się w rozmowach i zabawach dzieci,
często też próbują się one bawić w teatr, przetwarzając
to co widziały lub wymyślając własne scenariusze.
I takie próby twórczych zabaw dzieci trzeba podchwy
tywać i rozwijać.
Kontakty dzieci z teatrem lalek dopełniają pracę
szkoły. Bogactwo świata scenicznego oddziaływuje na
całą osobowość ucznia, wzmaga jego twórczą aktywność
i pozwala wychowawcy lepiej kierować jego stosunkiem
do świata otaczającego i samego siebie, jako „rosnącego

człowieka”. Trzeba jednak uczniów przygotowywać do
wizyty w teatrze, kierować ich oczekiwaniem na to,
co może się na scenie wydarzyć, a po spektaklu, nie
niszcząc ich wzruszeń, dopytywać się o ich przeżycia,
wyjaśniając język teatralny, pogłębiając zrozumienie
sensu sztuki.
Dobrze prowadzona edukacja teatralna w szkole pod
stawowej jest podstawą przyjaźni z teatrem na całe życie.
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Zenon Kulawas
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▼ ▼ sezonie 1965/66 zachodzą zmiany w struk
turze organizacyjnej teatru: teatr zostaje
upaństwowiony (1.IV.1966 r.), a dyrekcję i kie
rownictwo artystyczne obejmuje Julianna
Całkowa.
Wkrótce rozpoczyna się trwający kilka lat
kapitalny remont siedziby teatru przy ul. Wa
ryńskiego 2. Teatr gra w tym czasie głównie
w terenie.
W roku 1967 teatr bierze udział w III
Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu, prezentując
tam sztukę K. Makuszyńskiego „Krawiec Ni
teczka” w reż. J. Całkowej. W roku 1968
wyjeżdża na III Konfrontacje Poznańskie ze
sztuką K. Miłobędzkiej-Falkiewicz „Siała baba
mak” w reż. J. Całkowej.

W tym samym roku wprowadza się nowe
formy kontaktu ze szkołami. Wspólnie z Woje
wódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Koszalinie
zorganizowano konferencję dla nauczycieli.
Prelekcję na temat „Teatr a szkoła” wygłosiła
prof, dr Romana Miller z WSP w Gdańsku.
W sezonie 1969/70 zmienia się dyrekcja.
W okresie 1. VI. 1969—30. VI. 1970 r. Teatrem
kieruje Stefan Swiętak. Od 1.1. 1970 r. kierow
nictwo artystyczne obejmuje Zofia Miklińska-Jaśniewicz. Dyrekcję teatru od lipca 1970
roku przejmuje Jerzy Miszczyszyn.
25 kwietnia 1970 r. po długotrwałym
remoncie następuje otwarcie siedziby teatru
sztuką E. Szwarca „Klonowi Bracia” w reż.
W. Byrskiej. Teatr dysponuje salą widowisko
wą o 200 miejscach i nowoczesnym parkiem
oświetleniowym kierowanym przy pomocy pul
pitu sterowniczego (oświetlenie transduktorowe).
Otwarcie siedziby uświetnia potrójny Ju
bileusz: 35-lecie pracy artystycznej Tadeusza
Czaplińskiego i Juliana Sójki oraz 25-lecie
pracy artystycznej Eligiusza Baranowskiego.
Jesienią tego roku teatr nawiązuje kontak
ty z powstałą w Słupsku Wyższą Szkołą
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Nauczycielską, pragnąc zainteresować edukacją
teatralną przyszłych pedagogów. Słuchacze
I roku dwukrotnie uczestniczą w przedstwieniach: „Od Polski śpiewanie” i „Z nami przy
goda” oraz słuchają prelekcji wprowadzającej
w zagadnienia pedagogiki teatralnej.
W styczniu 1971 r. odbywa się w teatrze
powiatowa konferencja dla nauczycieli-polonistów organizowana wspólnie z Ośrodkiem Me
todycznym w Słupsku. W programie konfe
rencji: prelekcja o wychowawczej roli teatru,
spektakl „Diabelskie pułapki” i dyskusja.
W związku z Jubileuszem 25-lecia teatr
podejmuje następujące akcje:
— w lutym 1971 r. ogłasza ogólnopolski
konkurs na sztukę lalkową,
— w marcu 1971 r. ogłasza dla dzieci tzw.
jubileuszowy konkurs „Tęczy”,
— w tym samym czasie podejmuje organi
zację Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki
Lalkarskiej w salach Muzeum Pomorza
Środkowego w Słupsku.
W maju 1971 r. teatr występuje gościnnie
w Gdańsku w „Miniaturze”, wystawiając tam
sztukę M. Kossakowskiej i J. Galewicza „Od
Polski śpiewanie” w reżyserii Zofii Miklińskiej.

W tym samym miesiącu lalka krakowianka
z tego przedstawienia wg projektu A. Bunscha
uczestniczy w III Międzynarodowym Festiwalu
Książki w Nicei (Francja), jako część ekspo
zycji teatralnej prof. Rooula Carrat z Tuluzy.
We wrześniu 1971 r. teatr wyjeżdża na
gościnne występy do Neubrandenburga (NRD)
w ramach wymiany kulturalnej z przedstawie
niem „Od Polski śpiewanie”.
Pracownicy teatru odznaczeni za działalność
zawodową i społeczną:
ELŻBIETA CZAPLIŃSKA
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1965 r.). Odznaka 1000-lecia Państwa
Polskiego (1965 r.).
JULIAN SOJKA
Złoty Krzyż Zasługi (1964 r.), Odznaka
Honorowa za Zasługi w Rozwoju Woje
wództwa Koszalińskiego (1970 r.), III nagro
da za kontynuowanie tradycji ludowego
teatru lalek na Konkursie Indywidualnej
Gry z Lalką w Warszawie (1966 r.).
ALOJZY BŁASZKIEWICZ
Odznaka Złotego Gryfa.
WANDA WOJTANIEC
Medal 10-lecia Polski Ludowej (1955 r.),
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Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego
(1965 r.), Honorowa Odznaka m. Łodzi
(1965 r.), Dyplom UNIMA — Łódź 1965 r.
ZENON KULAWAS
Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego
(1965 r.).
ZBIGNIEW WOLNY
Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej
i 1000-lecia Państwa Polskiego.
STANISŁAW SZULC
Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego
(1965 r.).
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ELŻBIETA i TADEUSZ CZAPLIŃSCY
założyciele teatru
ELŻBIETA CZAPLIŃSKA
wieloletni kierownik artystyczny „Tęczy”,
reżyser i aktorka, posiada za sobą 25 lat
pracy artystycznej. Odznaczona Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
(1965 r.) oraz Odznaką Tysiąclecia Państwa
Polskiego (1965 r.).
TADEUSZ CZAPLIŃSKI
Wieloletni dyrektor „Tęczy”, Scenograf
i aktor; 36 lat pracy artystycznej w teatrze

zawodowym i ruchu amatorskim. W ostat
nich kilkunastu latach otrzymał następujące
odznaczenia i wyróżnienia:
1957 r. — Srebrny Krzyż Zasługi
1964 r. — Krzyż Kawalerski Orderu Odro
dzenia Polski
1965 r. — Odznaka 1000-lecia Państwa
Polskiego
1966 r. — Wyróżnienia za scenografię Za
kopiańskiej Szopki na Konkursie
Indywidualnej Gry z lalką
w Warszawie (org. MKiS)
1970 r. — Odznaka Honorowa za Zasługi
w Rozwoju Województwa Kosza
lińskiego.
Teatr „Tęcza” obecnie zatrudnia 44 pracowni
ków.
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W ostatnich dniach czcru ca odbył si<* w Warsza
wie zorganizowany przez
Ministerstwo
Kultury
i
Sztuki ogólnopolski kon
kurs gry aktorskiej w lal
kowych formach estrado
wych.
W pokazie wzięli także •
udział aktorzy Słupskiego
Teatru Lalek Tadeusz. Cza
pliński i Julian Sójka. Wy
stąpili ?.v sztukami ludów v
1*1 i, którymi
ro/pm / , naii
działalność teatralna .a) lat
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„TĘCZA“

pokazana w- konwencji te
atru jarmarcznego zdobyła
III nagrodę, .fury podkreśłiło, że jest to nagroda spe
cjalna za
kultywowanie
tradycji ludowego teatru
lalek.
Tadeusz Czapliński wystawił we \\lasnoreeziiic
zrobionej szopce ludowej
„Krotochwile
kartoflaną”
.1. I.S/.taiidyngera.
Szopkę wystawioną jako
dzieło sztuki ludowej w ho
lu Pałacu Kultury i Nauki
podziwiali wszyscy uczęstuj
cy konkursu i goście, a ju
ry przyznało Tadeuszowi
Czaplińskiemu
specjalne
wyróżnienie.

ęcza
otw)ntaU>rn ostatnio dw* pned.taWien«: „Krawca. Niteczką" wełKiit
Kornele Mak taayńsklego 1
rajpk<vwe przedaria Wlenie, opraco
wane pracz Juliannę Całkową, na
|odstawie tekstów Kolberga „Jak
vi*a Mlchaiy kolędowały *.
Oba
przedstawienia absolutnie równe,
*j»i «decatobym przede wszyst-

łów wokalnych. Wiem, brako
wałoby im jedynie owej «ee
ner i i, jaką «tworzyła Julianna
Całkowa. Przypomną choćby
sceną, jaka towarzyszy Piosen
ce Wiatru: rozkołysane dłonie
w czarnych rękawiczkach na
za marko
Czy to znaczy Ze nie dla dzieci? pierwszym planie,
Skąd**! Do dziś pamiętam zbyt wane symbole — drzewa na
Jobrze swoje pierwsze dziecinne drugim planie i kolorowe, roz
«atolcenienie teatrem
lalkowym,
nby pozbawiać takich
wzruszeń wiane wstęgi. Bardzo to pięk
'i\a!ców. Dzieci takie przedstawić- ne.
nia przebywają
szczególnie, ale
Przypomnę jeszcze, ie sce
me potrafią cieszyć sie * zabawy
nografię
— bardzo prostą, po
'-'ysto te strain* J. smakować wiele
i funkcjonalną —
formalnych walorów
teatru 1*1- mysłową
towcgo.
projektowała IRENA PIKIEL,
Przykładem może być przed- scenograf znany w teatrach
rii

jMmśmaik

ISTY przychodzą z
łego województwa. Nie
poradne, naiwne, wzrusza
Jąco szczere. Listy jakie mogą
pisać tylko dzieci.
JDrogie Kukiełki! Mając za
czarowany niebieski migdał za
mieniłabym naszą klasę w du
*ą i przestrzenną. Chciałabym,
żeby nasza szkoła była duża
i ładna i żeby nasza pani była
z nas zawsze zadowolona; I
żeby wszyscy uczniowie mieli
same piątki. Teatrzyk Wasz po
dobał się całej naszej klasie Ilb
ze szkoły nr 1 w Koszalinie.
Czytam ten list, jeden ze
sterty listów z Drawska, Złocieńca, Bobolic, Szczecinka czy
Słupska. Stosy listów na kart
kach wyrwanych z zeszytów

L

wynosi okrąglutkie zero. Hob
ty napięte, w tej chwili trz'*
ba wypłacić 46 tysięcy złotycl
za przedłożone rachunki. Za
warto też umowy aa sześćse
tysięcy w tym za prace sztuk
torskie, ' elektroinstalacyjn
wentylację i elewację. Nie ci
syć, że o wykonawców trud.n
MÜUiiiiliSUfa t^jeszęz^t^iiekończące si

■Teatr ludowy

25 kwietnia otwarto w Słupsku przygotowano sztuką radzśecl
stałą scenę Teatru Lalek „Tęcza*’, go pisarza, Eugeniusza Szwa
Uroczystość zbiegła się z jubileu- .Klonowi bracia” w reżys
szem 35-lecia pracy aktorskiej Wandy Byrskiej. Knncertc
. Tadeusza Czaplińskiego, założy- gra zespołu aktorskiego, nau
cielą i długoletniego dyrektora' zanie kontaktu z widownią,
tegoż teatru.
zwoliło na dwugodzinne prze
Kiedy w roku 1M5 małżeństwo wanie prawdziwych wzrus
Czaplińskich zakładało podwali- nie tylko dzieciom, ale rówi
ny pod dzisiejszą „Tęczę", trud- i licznie zgromadzonym dn
no było przewidzieć, jakie prze-5 słym. Kiedy po zakończę
będzie koleje loiu. Jedno było przedstawienia nastąpiła prez
v pewne — to będzie teatr dla wsi.j tacja zespołu, oklaskom nie \
dla dzieci z tego właśnie środo-i końca.
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REPERTUAR „TĘCZY”

ROK 1946

1. Ludwik Szczepański — „Szopka Polska”
Tadeusz Czapliński — adaptacja
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
PRAPREMIERA
2. Lucjan Rydel — „Pan Twardowski”
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
PRAPREMIERA
ROK 1947

3. Maria Kownacka — „Szewc Dratewka”
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy

Repertuar z lat 1946—1964 został zre
konstruowany na podstawie zachowanych
dokumentów i kroniki E. i T. Czaplińskich’
w układzie chronologicznym, przedstawia
jący rozwój teatru. Do roku 1964 sztu
ki opracowywane były zespołowo przez
Elżbietę i Tadeusza Czaplińskich, najczęś
ciej w składzie:
T. Czapliński — scenograf, E. Czapliń
ska — reżyseria i opracowanie muzyczne.
110 Wyjątki zaznaczono.

ROK 1948

4. Kazimierz Czapliński — „Podróż Wicka
i Wacka dookoła świata”
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
PRAPREMIERA
ROK 1949

5. Ewa Szelburg-Zarębina — „Za siedmio
ma górami”
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
Stanisław Kozłowski — muzyka

PRAPREMIERA

ROK 1954

ROK 1950

11. Kazimiera Jeżewska — „Sława Mistrza
Twardowskiego”
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy

6. Józef Ignacy Kraszewski — „Dziad i baba”
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
7. Aleksander Puszkin — „Bajka o rybaku
i rybce”
Julian Tuwim — przekład
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
ROK 1951

8. Jan Chrystian Andersen — „Nowa szata
króla”
Aleksander Maliszewski — adaptacja
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
ROK 1952
9. Jan Wilkowski — „Jak Dziadek Mróz pre

zenty wiózł”
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy —realizatorzy
10. Sergiusz Michałków — „Trzy pomarańcze”
Ludwik Swieżawski — przekład
Tadeusz Sowicki — adaptacja
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
Edmund Klawiter — muzyka
ROK 1953

— Maria Kownacka — „Szewczyk Dratewka”
wznowienie

12. N. Gernet i J. Gurewicz — „Lis Przechera”
Stanisław Iłowski — adaptacja
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy —realizatorzy
ROK 1955

13. Zofia Nawrocka — „Baśń o szklarzu i
cesarzu”
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
ROK 1956

14. Maria Kownacka — „Miała babuleńka kozła
rogatego”
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
15. Sergiusz Michałków — „Żołnierz i bieda”
Henryk Jurkowski — adaptacja
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
ROK 1957

16. Jan Chrystian Andersen — „Dzikie łabę
dzie”
Kazimiera Jeżewska — adaptacja
.
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy

17. Julian Sójka — „Zaczarowany trunek”
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
18. Julian Sójka — „Wesołe przygody Kubusia”
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
— Józef Ignacy Kraszewski — „Dziad i baba”
wznowienie
— N. Gernet i J. Gurewicz — „Lis Przechera”
wznowienie
ROK 1958

19. Jan Grabowski — „Wilk, koza 1 koźlęta”
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
20. Maria Siedmiograjowa — „Jak Wojtek mu
zykant odwiedził piekło”
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
21. Henryk Sienkiewicz — „W pustyni i w pu
szczy”
Maria Gabriela Plaskova — adapt.
Elżbieta Czaplińska — reż
Tadeusz Czapliński — scen.
Stanisław Kozłowski — oprać. muz.

23. Lew Tołstoj — „Czarodziejski bęben”
Zbigniew Kopałko — adapt, i tłum.
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
24. Wacław Sieroszewski — „Nasi przyjaciele”
Halina Kołpak — adapt.
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
— N. Gernet i J. Gurewicz — „Lis Przechera”
wznowienie
ROK 1960

25. Sergiusz Michałków — „Zając Chwalipięta”
Tadeusz Zelenay — przekład
Jerzy Litwiniuk — adapt.
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
26. Kornel Makuszyński — „O dwóch takich co
ukradli księżyc”
Anna Zelenay — adaptacja
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
— Maria Kownacka — „Miała babuleńka kozła
rogatego”
wznowienie
ROK 1961

ROK 1959

22. Samuel Marszak — „Kotek Uparciuszek”
Stanisława Raczkówna — przekład i adapt.
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Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy

27. Eugeniusz Sperański — „Jak się jeż zaga
lopował”
Maria Górska — przekład
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy

28. K. Borysowa — „Tajemnica czarnego je
ziora”
Władysław Jarema — adaptacja
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
29. J. Czerniak i J. Gilodi — „Anait”
J. Konorowski — przekład
Henryk Jurkowski — adapt.
Elżbieta Czaplińska — reż.
Jerzy Radwanek — scen.
Zbigniew Jeżewski — muzyka

34. Sergiusz Obrazcow i S. Preobrażeńskij —
„Baśń o pięciu braciach”
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
35. Jan Chrystian Andersen — „Świniopas”
Krystyna Żylińska — adapt.
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
Stanisław Kozłowski — muzyka
ROK 1964

31. Kornel Makuszyński — „Wesołe przygody
Koziołka Matołka”
Róża Ostrowska — adapt.
Elżbieta Czaplińska — reż.
Irena Pikiel — scen.
Franciszek Wasikowski — muzyka

36. G. Matwiejew — „Czarodziejski kalosz”
Elżbieta Czaplińska — reż.
Wacław Gondek — scen.
Barbara Gołębiowska — muzyka
37. Bolesław Leśmian — „Baśń o pięknej Parysadzie”
Joanna Piekarska — reż.
Natalia Gołębska — adapt.
Jerzy Łabanowski — scen.
38. Anna Swirszczyńska — „Piast i Popiel”
Stanisław Stapf — reż.
Ali Bunsch — scen.
Wanda Dubanowicz — muzyka

32. Juliusz Wolski — „Tajemnicza szuflada”
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy

— N. Gernet i J. Gurewicz — „Lis Przechera”
wznowienie

30. Jerzy Zaborowski — „Tomcio Paluch”
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
ROK 1962

ROK 1963

ROK 1965

33. K. Czapek — „O piesku co był szczotką
i o kotku”
J. Knotek — adapt.
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy

39. Sergiusz Michałków — „Trzy pomarańcze”
Elżbieta Czaplińska — reż.
Irena Pikiel — scen.
..
Tadeusz Szeligowski — muzyka
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40. J. Misakow — „O prosiaczku Czoku”
Elżbieta Kalinowicz — przekład
Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy — realizatorzy
41. Vojmil Rabadan — „Rusałeczka”
Henryk Ryl — przekład
Julianna Całkowa — reż.
Lilianna Jankowska — scen.
ROK 1966

42. Jan Chrystian Andersen — „Syrenie łzy”
Maria Siedmiograjowa — adapt.
Elżbieta Czaplińska — reż.
Jerzy Radwanek — scen.
43. M. Koriun — „Tańcowały dwa Michały”
Julianna Całkowa — adapt, i reż.
Andrzej Ejsmand — scen.
Jerzy Dobrzański — ilustr. muz.
REPERTUAR PO UPAŃSTWOWIENIU
Sezon 1965/66

44. Kornel Makuszyński — „Krawiec Niteczka”
Krystyna Miłobędzka — libretto i piosenki
Julianna Całkowa — reż.
Irena Pikiel — scen.
Franciszek Wasikowski — muzyka
, . Helena Kajrowska — układy taneczne
114 PREMIERA: 20.VI.1966 r.

SEZON 1966/67

45. Marią Kownacka — „Szewc Dratewka”
Elżbieta Czaplińska — reż.
Kazimierz Samołyk — scen.
Franciszek Wasikowski — oprać. muz.
PREMIERA: Wrzesień 1966 r.
46. Julianna Całkowa — „Jak dwa Michały
kolędowały” wg Oskara Kolberga
Julianna Całkowa —reż.
Tadeusz Czapliński — (szopka)
Helena Niedźwiedzka — (lalki)
Franciszek Wasikowski — muzyka
PREMIERA: 22.XII.1966 r.
PRAPREMIERA
47. Henryk Rodkiewicz — „A nie mów ci
lipie do wirszów” (scenariusz w oparciu
o teksty staropolskie)
Henryka Rodkiewicz — reż.
Kazimierz Samołyk — scen.
Andrzej Cwojdziński — konsult. muz.
PREMIERA Maj 1967 r.
PRAPREMIERA
48. Lucyna Krzemieniecka — Historia cała
o niebieskich migdałach”
Elżbieta Czaplińska — reż.
Kazimierz Samołyk — scen.
Andrzej Dobrowolski — muzyka
PREMIERA: Czerwiec 1967 r.

SEZON 1967/68

49. J. Pehr i L. Spacil — „Awantura w Pacynkowie”
Jerzy Zaborowski — przekład
Roman Matuszewski — reż.
Eligiusz Baranowski — scen.
Andrzej Dobrowolski — muzyka
PREMIERA: 20.XI.1967 r.
50. Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz — „Siała
baba mak”
Julianna Całkowa — reż.
Kazimierz Samołyk — scen.
Jerzy Milian — opr. muz.
Barbara Kasprowicz — ukł. taneczne
Konrad Drzewiecki — konsult. choreogr.
PREMIERA: 8.1.1968 r.
PRAPREMIERA
51. Julian Tuwim — „Tuwim dla dzieci”
Julianna Całkowa — opr. i reż.
Eligiusz Baranowski — scen.
Maria Kaczurbina, Witold Lutosławski,,
Feliks Rybicki — muzyka
PREMIERA: 6.III.1968 r.
52. Jan Ośnica — „Komedia Pietruszki”
Julianna Całkowa — reż.
Kazimierz Samołyk — scen.
Jerzy Dobrzański — oprać. muz.
Helena Kajrowska — ukł. tanecz.
PREMIERA: 1.IV.1968 r.
PRAPREMIERA

SEZON 1968/69

53. Maria Konopnicka — „Szkolne przygody
Pimpusia Sadełko”
Maria Kossakowska i Janusz Galewicz —
adaptacja
Jerzy Dargiel — reż.
Andrzej Kieruzalski — scen.
Bogumił Pasternak — muzyka
PREMIERA: 3.X.1968 r.
54. Bolesław Leśmian — „Zaklęty rumak”
Zbigniew Kopalko — adapt.
Elżbieta Czaplińska — reż.
Gizela Bachtin-Karłowska — scen. (lalki)
Eligiusz Baranowski — scen. (dekoracje)
Wanda Dubanowicz — muzyka
PREMIERA: 31.III.1969 r.
55. Maria Kownacka — „Szewc Dratewka”
(wersja dla dzieci)
PREMIERA: 4.1.1969 r.
oraz — „Szewc Dratewka nie Kiliński’
(wersja dla dorosłych)
PREMIERA: 9.XII.1968 r.
Antoni Edmund Polarczyk — adapt, i reż.
Jan Fabich — scen.
Jerzy Drabik — muzyka
56. Jan Ośnica — „Słońce wschodzi o zacho
dzie”
Julianna Całkowa — reż.
Ali Bunsch — scen.
Jerzy Drabik — muzyka
PREMIERA: 31.VI.1969 r.
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PRAPREMIERA

SEZON 1969/70

57. Mieczysław Antuszewicz — „Diabelskie Pu
łapki”
Zofia Miklińska — reż.
Eligiusz Baranowski — scen.
Zygmunt Andrzej Januszkiewicz — muzyka
PREMIERA: 3.1.1970 r.
58. Eugeniusz Szwarc — „Klonowi Bracia”
Jerzy Pomianowski — przekład
Wanda Byrska — reż.
Tadeusz Hołówko — scen.
Marian Radzikowski — muzyka
PREMIERA: 10.IV.1970 r.
59. Jerzy Zaborowski — „Przygody Tomcia
Palucha”
Elżbieta Czaplińska — reż.
Gizela Bachtin-Karłowska — scen.
Wanda Dubanowicz — muzyka
PREMIERA: 19.V.1970 r.
60. Julian Sójka — „Wesołe przygody Kubusia”
Julian Sójka — reż. i scen.
PREMIERA: 23.V.1970 r.
Widowisko odtwarzane na wzór oryginału
z lat międzywojennych z okazji Jubileuszu
35-lecia pracy artystycznej J. Sójki.
SEZON 1970/71
116 gl, Maria Kossakowska i Janusz Galewicz —

„Od Polski śpiewanie” wg Oskara Kolberga
(dawn, tytuł: „O czym mówią pory roku”).
Zofia Miklińska — reż.
Ali Bunsch — scen.
Wanda Dubanowicz — muzyka
PREMIERA: 9.XI.1970 r.
— Mieczysław Antuszewicz — „Diabelskie Pu
łapki”
wznowienie
62. M. Azew i W.Tichwińskij — „Co za dzień”
Maria Łabędzka-Koecherowa — przekład
Krzysztof Rau — reż.
Jacek Janczewski — scen.
Jerzy Maksymiuk — muzyka
PREMIERA: 19.III.1971 r.
63. Zbigniew Poprawski — „Z nami przygoda”
(dawn, tytuł: „Kotek-Protek”)
Zofia Miklińska — reż.
Ali Bunsch — scen.
Zygmunt Andrzej Januszkiewicz — muzyka
PREMIERA: 22.IV.1971 r.

,
SEZON 1971/72 (do końca 1971 roku)

64. Alina Nowak — „Leo-King”
Elżbieta Czaplińska — reż.
Gizela Bachtin-Karłowska — scen.

(1946—1971)

Wanda Dubanowicz — muzyka
PREMIERA: wrzesień 1971 r..
65. Jan Karnowski — „Kaszubi pod Wiedniem”
Zofia Miklińska — reż. przekład i adapt.
Ali Bunsch — scen.
Wanda Dubanowicz — muzyka
PREMIERA: listopad 1971 r.
PRAPREMIERA

Premier

— 65

Tytułów

— 72

w tym:
Polskich

— 41

Obcych

— 24

Wznowień

— 7

Prapremier — 10
Do upaństwowienia: (1.V.1966 r.)
Premier

—43+6 wznowień

Po upaństwowieniu:
Premier 22 + 1 wznowienie

Widzów

Widowisk

Widzów

Widowisk

razem

razem

Rok
baza

teren

baza

1946—1950

—

233 400

—

921

233 400

921

1951—1955

—

322 400

—

1 130

322 400

1 130

1956—1960

18 200

298 500

190

1 107

316 700

1 297

1961—1965

44 900

328 300

364

1 396

373 200

1 760

1966

11 200

99 800

52

310

111 000

362

1967

9 500

75 400

45

319

84 900

364

1968

15 200

77 900

66

322

93 100

388

1969

20 000

80 000

100

260

100 000

360

1970

24 300

95 100

89

273

119 400

362

143 300

1 610 800

906

6 038

1 754 100

6 944

RAZEM:
118

teren

„Nikt TĘCZY nie wyręczy w terenie,
Przynosi dzieciom zachwyt i olśnienie,
W najodleglejsze dziury,
Nie konserwy kultury,
Niosąc za radiem, telewizją, kinem,
Lecz sztukę żywą — sztukę — witaminę".

Jan Izydor Sztaudynger. (Fraszka napisana z okazji X-lecia
teatru TĘCZA).
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