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W 
ciągu trzech seronów Izabella 
Cywińska dokonała trzech rzeczy 
ba~·dz.o ist.otnych dla teatralnego 

życia kraju. 
Stworzyła ciekawy teatr w Kaliszu. 

Można by, oczywista, wzorem malkon
tentów rozpatrywać sofistyczny prob
lemat: stworzyła teatr w Kaliszu c:zy 
dla Kalisza? Tylko - po oo? Skoro ten 
teatr - lepszy czy gorszy, mniej lub 
bardziej ambitny, żywiej czy chłodniej 
przyjmowany - byl ośrodkiem zainte
resowania miejsoowego społeczeństwa: 
bylo go widać, mówiło się o nim, bu
dzi! entuzjazm albo gwałtowne SPorY 
- SJkupial kolo siebie młodzież (tę uczą
cą się i tę pracującą) i był częścią życia 
miasta. I te emocje wokół teatru i ta
ka pazycja sceny w mieście - w dzia
la!lności teatru są najma'ilruiejsze. 

Obejmując prowadzenie kaliskiego 
Teatru im. Bogusławskiego w sezonie 
1970/1971 zapowiedziała Cywińska trzy
l~tni okres pracy i zobowiązała si'ę, 
tym niejako do: :oorganirowania przed
siębiorstwa, skonstruowania - zesp0łu 
artystycznego, skupienia - grom'ady 
współpracowników i realizacji' ~- jasnó 
Wyt~zonego - programu teatralnegó. 
't>od Poięciem tym rozumiała pewien -
Jej zdan1ern dla Kalisza najwłaściwszy 
- teatr, z odważną interpretacją prob
femow" i arlystyamą repertuaru, zaj
mujący s:.ę problemami, które stają 
przed człowiekiem, gdy zaczyna on być 
dorosły, tworzony przez grono arty
stów (zespól kaliski, ale także zaprosze
ńi do pra-:y wybitni reżyserzy i sceno
grafovrie}, dla których faki rodzaj te
atnł =byłby,V.·spól_n~ Pa.!._j§.j --· -- -

Wysta\\ '13ła dobry repertuar w rozu
mnej interpretacji: Różewicza („Śmie
szny staruszek", montaż tekstów pt. 
,,Rajski ogródek") i Witkacego („Szew
cy"}, Strindberga („Eryk XIV"} i Cze
chowa („T'"Zy siostry}, Szekspira („Bu
rza") i Sałyńskiego („Ostatni strzał"), 
Goldoniego („Mifość, trucizna i śpiew" 
według „Dwóch bliźniaków w Wenecji") 
i Fredrę („Mąż i żona") albo Geneta 
(,,$cisły nadzór"} .. JW centrum zabie
gów teatru„ miała człowieka i jego 
egzystencję„. w domu rodzinnym, w ży
ciu społecz1iym, w polityce, jego myśli 
Cfwiat wewnętrzny przeżyć i wzruszeń~ 
I -tę problematy-kę starali się oświetlać; 
interpretują\! utwóry na kaliskiej sce~ 
nie, zarpraszarni do w·spólpracy młodii 

reżyserzy: Helmut Kaj= i Jan Skot
hR:ki, łfenryk Baranowski i Maciej 
Prusiwespół z wybitnymi scenografami 
wśród których (aż czternastu przewi
nęło się przez kaliską scenę w ciągu 
trzech lat) miejsce szczególne należy 
się Zofii Wierchowicz. Andrzejowi Sa
dowskiemu i Kazimierzowi Wiśniako-
wi. -

Q_o wykonania teg1'l . repertuaru zgro
mad#'[a Cyw1ńs.ka _nj~~y[ę_lki (25 osóbl, 
ale utalentowany, _ prze_v.~a2;nię_ bari;l7_.ą 
młody, bo złożony z niedawnych absol
went~szkO! te~t_ralnych, __ z,espól wy
li:onawców. 

(reż. Cywińska, reżyserii Prusa otrzymały Złoty Eluąn 
Za'na,JTepszy polsKr spekli!Kl felewTzyjny 
roK'u 1970. 
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