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O mniejszych 
braciszkach 

Św. Franciszka 
Mar1a Guśniowska pisarka zna na i ceniona jako autorka licznych 
(granych także w naszym Teatrze I) sz tuk teatralnych dla dzieci 
napisala uroczą i bajkową, pelną humoru komedię o przygodach 
świętego Franci szka. 
Wszystkie dzieci wiedzą, albo wiedzieć powinny - a jak me wiedzą, to s ię 

dowiedzą w teatrze, że żyjący w Italii, w ś redniowiecznych, dawnych czasac h, 
święty Franciszek (1182 - 1226) - zwany też „bieda czyną z Asyżu" kochal caly 
świat stworzony przez Boga, a zwlaszcza jego „mniejszych" mieszkańców -
zwierzątka i te duże, i te małe ; i te groźne, i te poczc iwe W sztuce Guśnrowsk iej 
wędruje św Franci szek po świecie, spotyka ludzi i zwierzęta; dla wszystkich jest 
dobry: godzi zwaśnionych, pociesza smutnych, rozbawia ponurych. Kaczki, osly 
czy wilki z któr1mi rozmawia da1ą mu się przekonać. że nie war1o być 
zarozumialym i upartym, klótliwym, tępym i niedobrym ponurakiem; z ludźm i idzie 
trochę gorze1. Wesole. dialog i, zabawne sytuacje, mocno zarysowane charaktery 
i zgoła nie świętoszkowaci święci - Franciszek i Klara (Urodzona w 1193 r. 
w Asyżu. zmarla 11 si erpnia 1253; a w 1958 roku Ojciec Św Pius Xll oglosrl 
Św Kla rę z Asyżu „ Patronką telewizji"!) to komediowe, przede wszystkim, walory 
sztuki Guśniowskiej 
Haslem świętego Franciszka byly slowa „Pokój i dobro", a jego przygody, podróże, 
spotkania, kazania, nauki od wielu już wieków stanowią źródlo inspiracji dla 
największych artystów pędz la , pióra, kamery 1 sceny. Niepowtarzalny urok, creply 
humor. umilowanie Boga, czlowieka i natury: zwierząt , r o ś lin ; ba calego kosmosu 
otaczaj ą niezwykłą aurą postać świętego Franciszka i obejmuj ą też jego „braci 
mnre1szych" Taka i jest sztuka „O mniejszych braciszkach świętego Franciszka" 
pogodna, jasna, wesola; promienna - jak uśmiech „biedaczyny z Asyżu" 

Zbigniew Bitka 

K azanie do ptaków. 

Święty Ojciec Franciszek podąża/ przez dolmę Spoletańską. drogą kolo Bevagna. 
Tam wlaśme by/o miejsce, w którym zgromadzi/a się wielka chmara ptaków, 
mianowicie gołębi, młodych wron i innych. zwanych pospolicie mniszkami. Sługa 
Boży gdy je zobaczy/, zaraz ochoczo podbiegi do nich, towarzyszy swych 
zostawiwszy na drodze, jako że był człowiekiem wielkie/ żarliwości, a stworzenia 
niższe i nierozumne darzy/ uczuciem szacunku i miłości Gdy się 1uż całkiem do mch 
przyblifyl, widząc, że czeka1ą na niego, pozdrowi/ 1e w zw;kly sposób. Zdziwił się 
niema/o, że ptaki nie zrywały się do ucieczki, 1ak to zwykły czynić, bardzo się 
ucieszy/ i poprosił je pokornie, zeby słuchały słowa Bożego. Mówił 1m 1 takie uwagi. 
„ Bracia moi, ptaki. winneście bardzo chwalić i zawsze kochać waszego Stwórcę, 
który dal wam pióra na odzienie, skrzydła do latania, i wszystko, co wam było 
potrzebne Bóg uczyni/ was szlachcicami pośród stworzeń i użyczył wam pobytu 
w czystej przestrzeni powietrza. Chociaż nie s1ejec1e 1 nie żniwu/ecie, On sam bez 
wasze1 troski dba o was i wami rządzi " 
Jak sam opowiada/ 1 ci bracia, którzy tam byli z nim. na owe słowa ptaki 
przedziwnie wyrażały swo1ą rado.~ć.· wyciągały szyje, rozpościerały skrzydła, 
otwierały dzioby i patrzyły na niego. On zaś, przechodząc przez środek, szedł tam 
i z powrotem, tuniką dotykając ich główek i ciał. Wreszcie poblogoslawil im 
I uczyniwszy nad nimi znak krzyża, pozwoli/ im odlecieć na inne miejsca. A święty 
ojciec poszedł dalej drogą, razem ze swoimi towarzyszami. cieszył się i dziękował 
Bogu, że wszystkie stworzenia czczą Go w uległym wyznaniu 

żvcio1ys pierwszy św F1anciszka z Asyzu 
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Pochwała stworzenia. która wyśpiewał Swi~ty Franciszek 
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W repertuarze: 

SZEWClYK DRATEWKA 
Marii Kownackie/ 
reż. Aleksander Maksymiak - 2 IX 200 1 

... I ODSŁONIŁAM NOC 
Krystiana Kabylki i Zbigniewa Bitki 
reż. Krystian Kobyłka - 16 IX 2004, Nowy Jork, La MaMa 

MRSCROOGE 
wg Charlesa Dickensa 
reż. Mailfin Pecka - 12 VI 2005 

KOZIOŁEK MATOŁEK 
Kornela Makuszyńskiego 
reż. Lucyna Sypniewska - 18 IX 2005 

O KRÓLESTWIE DRZEW I TRA 
Andrzeja Szymańskiego 
reż. Petr Nosalek - 11 VI 2006 

KSIĘGA DŻUNGLI 
Rudyarda Kiplinga 
reż. Jerzy Bielunas - 1 X 2006 

ONDYNA 
Jeana Giraudoux 
reż. Marian Pecka - 11112007 
SPOWIEDi W DREWNIE. Ż'YWOTY ŚWIĘTYCH 
Jana Wilkowskiego i Jędrzeja Wowry 
reż. Krystian Kabylka - 13 IV 2007 
O FELIKSIE, KTÓRY PRlYNJÓSŁ SZCZĘŚCIE 
Krystyny Jakóbczyk 
rez. Petr Nosalek - 20 IV 200 7 

DRUMS - 4 DANCE/SI 
Krystiana Kobyłki, Marioli Ordak-Św1Ejtkiewicz, Łukasza Schmidta 
reż. Krystian Kobyłka, Mano/a Ordak-Świątkiewicz - 17 VI 2007 

IDZIEMY PO SKARB 
Janosch 
reż. Ireneusz Maciejewski - 23 IX 2007 
AMELKA, BÓBR I KRÓL NA DACHU 
Tankred Dorst, Ursula Eh/er 
reż. Jacek Malinowski - 2 XI! 2007 

DZIEJE SŁAWNEGO RODRYGA 
Monika Milewska 
reż. Marian Pecka - 3 li 2008 

CALINECZKA wg H Ch Andersena 
Marty Guśniowsk1ej 
reż. Mariola Ordak-Świątkiewicz - 16 Ili 2 
PINOKIO wg Carla Collodiego 
Marty Guśniowskiej 
reż. Ewa Piotrowska - 7 6 Ili 2008 

ZWIERZĘTA DOKTORA DOLITTLE 
Jerzego Bielunasa wg Hugha Loftinga 
reż. Jerzy Bielunas - 14 IX 2008 

BURZA 
Williama Shakespeare'a 
reż. Aleksander Maksymiak - 30 XI 2008 
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OPOLSKJ TEATR LALKJ i AKTORA 
im. ALOJZEGO SMOLKJ 
Opole, ul. Augustyna Kośnego 2a 

DYREKTOR NACZELNY i ARTYSTYCZNY 

Krystian Kobyłka 

KIEROWNIK LITERACKI 

Zbigniew Bitka 

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Magdalena Starczewska 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

Bronisław Zamkotowicz 

ASYSTENT SCENOGRAFA 

Andrzej Czyczyło 

PRACOWNIA PLASTYCZNA 

Modelator: Anna Miszczyszyn 
Modelator: Beata Słobodzian 
Modelator: Marek Pasionek 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
Lilianna Chrzanowska, Danuta Kubiak 

Opole, ul. Kośnego la, tel. 454 37 96, 454 23 36 
przyjmuje rezerwację biletów grupowych 

KASA BILETOWA czynna 

wtorek, środa, piątek: 8.30 - 14.30 
czwartek: 8.30-12.30oraz15.15-17.15 

w niedzielę jedną godzinę przed spektaklem 

www.teatrlalki.opole.pl 
e-mail: sekretariat@teatrlalki.opole.pl 
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