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RT~ f:.:uiZAN KA jłlł taJe~ łftlłr
wtĆ~;7reatrcdnfł. kł6ra f!adaje IJłtt

l!a nie tJIIIeo

łt'olfowtrleu

okrd!o"''"'" M•

ru:4 zowo4u l m.tej•eowo.feł Ieca

r6wnłd

pojcdu tntru eJezvrt•11o.
Tak, jak rkojarzfnie prutarej hllłorU dawneJ
ltOlic1 Pollld 1 potężnym kombinatem mttalurJieznym ues:yniło 1 frodu podwawelJkltlo drugi lub trz:eei w 1Uli kraju ośrodek mytii przemyiłoweJ 1 technicznej, tak przyjłcie do Nowej
}iuty ltrylty11y Skunanki te1oroc&neJ laureatki
na1r0dy m. Xrakowa, uptawomoenlło mniem•nle, te tutr 1un Jtst or1antz:mem tJWym,
ro&wlja j• e:rm •ic. te artyłd tej kluy nie t11Jco
roa:umiej• ftow' rue1ywistołć lat ezterdltle•t1eh
l Pi'lćdZiłl~t1tll lees równie* mon j' ka&tałto
wa~.

Skunaaka pnyehoełzlła do ~trakowa - Nowej HutJ Ju! po aukH'ie IJ.Dl.emow~o ~
.a 'flieai,. .,Sz:torlllu" Błłla-Bitdocerko11'1ldelo w
teatrze ~lskim: lpektakl tea wyr6hliono narrtd• pailthrow,. W tym ,.mym sezoni-e l w
tym iamym mleiele dała ona ,;Miarkc u ntlar1c•'• Saelupira. UcuBnlea Kazimierza Wyki w
Jallalloll•lcim
l
Zyamunta
UnJwerlytecle
~zwe,.ko'llnldefG w Ualweuyttde Poz•ańskim,
Schillera l !tonenlew•klelo w warazawtkieJ
PWST - od razu na nowohuckieJ aeenle doko.o
nała kilku aabie16w prolfamowyeh, które okare~ mon w pełni tamperamen t retysenkJ -nanej rozm6wczynl.
- Powl4d1Jq nuktcWISf, •• Pobf4 tr4ł" łłt•~
riekł. Nłe lubił talrie" elct'fllletł. Co to uo og6le
~naav1 lltełtłłe neh.łkkłufCI clramałurt~łe.r
na drł•ła ma te mGłeh pt'Jedatauołe"łael'l dute
"_ee«flłr. Pf>eee tłf'ame~turoleJftCS
•••llle~m.
.rm
JIOU:IIżnfl Cltf~ Hdali Jlr%1JpłłtJwan1fCh
rdlflł•
,.tlwt. Teatr jtlł te.•lfborem. łdeoto11m. a rdllll'ł4i
•Jukjr dla troo łl!1fbort& kutcłtu ecenleJMII"·
:S{aeunelł 41ta tni/IU uwdam ICI podJtawowtt
t~bowlqu1c rdl/lłrll, obelfłtam oo takh odpowłrd.JłCllnt~ltlq ftaturv mormln•J ea, to, eo u
cetnlf prseel'lo«%1 no iołiownłę. Ni• J•lł tcltCI
f'd1/lfł"łlł to mołm olłcJudu .,utukc wuzuoolofiCI", tłU Jelł werutettm do ulłJowanta bez-

'"' •uo" w T•otne Pol1ilcl"' w Wmf'uowłe,
w Teołne Pol1klm we '1\'roeławłu ł
od wndnła 1172 rok" prowmdńmlf t'llum 1 l•·
"""' KraaoUiaJc:lm. Teatr lm. J. SłowmeJc:lego Ul
Krakowi•. P~aeujqe Jaw•z• w• dwoje, noluowalłl1nll wap6ln11 progfiJm.
artu•cuea:nu, eo v
JCIIe,Hłe rd1111rił o1naezało pewłł't rodJaj aamowwetareJolnojel, dop6!'ł dJiałe~IUm.lf (uo 01110•
lu ~ Nowej HueleJ "a jedMj 1ec"l'. W Jrow•J Huełe moglUmil we dwoje reallrow~
",-aletl/eznl• calu "perłuor (5 prrm.łe,; roCttłUJ.
Z e•ób zoprouonueh do wapólprae11 przwom.nt
nut~hka 16M/o Nom~llcłf~.Po, Wo?ld11 LaakowakłcJ, Lłdłł ZomJc:ow. Kł•dv jeclnaJc tve Wroc:ła
Whl pr.ruuło
ftom tmttg«~ alt • zalłanłmm.l
Oflłałnn'•uo teatru o clwóeh aetnaeh ł Mlach e
łqeueJ llolcł mJejae ponad
1100, oclewli.fmll
gwCiłtJt461'ł• Jllołrube maltłł•nł• Jie4llrv r•lvter•
~. , która blf • ft4t!H po~elłle~ trud rtmll.a"Jł
eoro f%~JI/Ch 12 premier.
W 'utuum. ~rcjv jut poMd duołdełt u6&
upntanlonuell do wykonuwenta Jawocłu ,._
11/lłła, 1alctuernłe JedMic •połt'6d "'e" ••fwlujt
ttł fCitl/lłrłq a.ób łłcdtmddłiiCt. Co to IMCI"?
W floJproatazvm. ltatlfatueanum. re~dłuttku '"•·
CaJłłOIJI/ ło, U nCI jedftq ICtftł teatru dramllłlfCI•
"'IJO (o Jut leli ponad 10J· PfJifpoda rot111łe
J•dna robota rt.łvaenka. A włęe ctl!lł lrdf'V
rdl/ltrJkte; Jatrwlltlljqco ue~upłlf. :laCZ'tiUmv
wlec te.•~r Wrocławiu mull•i! o kJtte~łetnłu
dueh. Choela.t te ftt• clfłkf~rm leiałe, llo
w
UCIICICII fiOWOht«:kfch l
muflcs O Prłi/Uloleł
pt'lt/IJOtOtDIIlłlmlf Jri!ka OIÓb J nCIIUgO %CIIpołu
do podjęeła 1tudi6w rdu•erakleh. D:ilł41 A"_
łłcd•m. 14ł
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ZłęPJłt\akł
JełereuoftlkłeM
arilfdVaTell.tTu Złem.ł Jlanwłeekł•J, Płołr Para41otolkł kieruJ• Teatrem Po!a7d"' wr 'Wroeła
~"• Ltell Kom.ar"łekł bl/ł Jcł.,owniJcłtM ertv•
ltl/ełnlfm teatru w Koua.lł11łe, teru rdl/łlrt&jlr
w W11ruawt•.
WraeaJqe d• Wroerawło .;.. et6j Mlri..-IUmv
Jr.()nte~kt :r fllll%11f" Wl/lcładot.Oeci - .proJ•torwM i
pnu1sełelrm., 6weretnll"' dsłeltafttM
·wł/lłrillhf
rnu••rił Bohd4MM KorlłftłetollcłM. Dla stU..
d•fttóur" lll l IV ·roku ,.q".,,łł w•"·'•"'•lcłd
PW ST atworzvll•mSf mo.tlłwoleł "'"''11-'anła ae
scenu w dolłowtłl/fn łe11o 1łow.a tftltiCinłu. Xliku m.łolłuell ludzi nealłsotoało • powod'"'''"'
tu Wroc-łau;lu twoJe
worutafJI rdl/at,.llełe.
WukonlfU-"Cilł je Jlod -~~4 opłtkq. Stare~ła"' rit
ptlnl• wlluchiwllł to to, eo eł młctthł m\•li •o
powłtdttflla. l lte~r4lom lłt, bv ni•
u.mktłtło
ncuu( uwadze nie, eu bl/ lwiadezuło o łcll łoi.,._
de.
lr1111<t. 11
•
4o
11
zl ;.&ta41t"•Ja
o , rr ' ,~,n tli t11gorhulr,. radłłielełm ,.tAteratuina;a Gauta": ,.Wv•okł 1t11" upt.remt~
•łowienło 2m.uua nna do treugóln•j
troilei o
uezuplejrte• wokdł naa darsr P'fll'odu - wodę,
bogaCC;wa lr.fnt. Ale l''Uełd talent lutbiel j.,&
najruduvm ł "iumstqplo"ll'"' dClrem Jlf'ltft'tJdl/.
Dlatego niJc:omu 1 n111 nie wolu IDJH'Ił~lelc!
thwl!ł Jrgo ftCirodlln". To o młodzłdu;
JctóTa
Jd•CIIduje o obUceu ftasttgo tte~tro jut jutro.
Kogo upra.namu do re.tułerlł por• "'łodde~
.łq1 Ludri blhkłcll nom. prru toltlł pokolełłło~
w•, w•pólnott dolwtadCZ'.,\, podoliliCI rozumlenie esda!\ teatru.
-Tli nany?
- We W.roełstoł• ~ltlctrlłlmtl t.tmOUit J X radem. Swiflarłklm.. C"tlllł oft nealłsowa.l 1 M•
uum .tłlpołtm. tekat m.łlterv.f11tt
Wftctnu
;Pdnejjo z Wt'ocław•klcll koleiołów. Suto to jt•
s:ezr prud jrgo prztd•ttlu:lrrnl•m. "Dłladów".
Nlertetu, do nmlłzaejl nie lłouło. Zaprosłltlmlf
do attlej wspólpracu u·e wróeliJWikłm Tttltne
PoiJkłm.
Je"•oo Goliń•kłtgo, u:apótprae, J_.
ltontl/'lluowallltnu w Krakowie. lłetua_erował
tmk.te u•e Wroeławlu pro/. Bohdan Korunłrw
Jkł. Od dawna m.vłlelUłnl/ o wapółp,-czeu • Km·
Jłmłer.zem.
Dt;m.kl•m, ale udało •l• nam Jq
..-ealunw•l dopłerct trrru t.O Krakowi•, ł to Ul
lurokim talerule. Zawar!Umu • Dejmkł,...
eol w rodzaJu ttmowv (nłepilan.j) o pr:euJdm
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tr&ailcłtl'l. JHPf"l/tldUI. A u• ilgdle b11t11il prcze4 trud"" ł ftlewd•itctnq 'ł ",zoJtaj• dl• m n te tcjtm.niclło •k~tcl tmk tL•felu kmn4udat6w 111łau/l. lit d11
nu • oellot~t polłJccta ttudlów rety.,,.Jc:łeh.
Jllołe modiJ7 Ale na w.ttcpte od ruu deJc:ltJrll,}f,
lr nie mam saufanl• do rdu•erów mod"velt,
JIOdrjnłwajqe jeh 11 lffłałsnia Wl/nfJeDjCSCCI bllrdzld n tpekulce~ł giełdowileli ftiJ łmpu!Jów
"tte!eletualnuell l m.onlnueh.
- Tal! wl,e, tnołfta 'lly rue, łe w:rekrpo~toWa·
Ui111y tetnał bilU!~ " ..zpj J"ei1118Wy: wą6łllln·
IIY ataa łtatn ,.blllelt. Je1o rei:raer6w, Pł!ł7·
aerłl ...
- 'Crv t1 "fe zs duło' l"rr•ełd "cu teytDłed
"'ete •it lłtnłenU ut aum• oe...., kt6r11ch bała·
•lt daleo"11""11ł ł "l' eltef.
- Nie na111awla!ll PaBI tło te1o - prnełd •
J1181lłu
wld.,nla filetlefil ,tęrylla llatda edpo·
wldł jeat eeeB-. Nawd włedy, ,tdll •taJe
alę
IleliiunikaLna tyłile e tym, h lit"' cftł w14al.
- Dobrze - fOdtt lłt fłll WSf!Dilld okrdlaJq~
'111 co ja wtdzt.
- W łatr.h• ra1le lławlam Jlerwue J)"łanltt
kep Paal ••11ruu l npru1ał• do reł~aerll w
łeatraeh JMtel lłeble llierewanyełt! Jakle mot:r·
wy klf'nJ- JMnlll P"Y tym w:rbo-ne'P
- Krótki lJllmm~ n«IJIIłł!t'tC' O,Oole, flUtłJmle
l laf w Teatru Lucłowum w NoweJ Buełe, lt·

dw6e,. łtatt'c5t~: 2'....,_ ir~ege l 7'eGt.:.i łtli,;
J. !łewockl•po, ""'OI.Dif o w2:4.fetnMj pomoet~.
Wll"'ia"ł• rdu~tr6w, wuml•nle
pnecfałowt~
Um.owc 1 ,rawułwq latvafakeJcs reoluuJemv.
- llrak6w •miał te deeenl6, wl~o w tym
fairlife ellre61eny w1116r. ot6ł Dejmek w,.n~plł
pruł JllbllCiaołelll krallowikil w ezule
Wl..
nera WaWfllllllelo "' Zamka llr6lew11llm w
laU lenałtl'lklej; wleetUIIT łt opr6e1 prorramq
musycsntre maJ- riwnleł 01ęł6 llteraek~to te&•
trał~ Dejmek tam pewlnllał
w,.rałnle, lo
Jest lwolen~t!łr.lem łeatra realllłyeznere, m6wlł
• 1'\lłoim wielkim nau!llyełela Leonie SehlUene.
Pedllrdllł 1 naeł1k~m, Ie nie IMłna ap. lła
wta6 •l• ]Jtlaacl tellałem Sło,ae.ldero lab Wrt•
1
płaiullllelo. ·
- CJituJt pant wvttqpłetdt Dejtnkci, kt6" fli"..;
lł!lpłło u lcł!Jca tnłrłłtctl po
premłiP..
Je111J
Wll'anloł~rJ .J'Cłał<WVI"
ue!łłe · - 4wcł
dni po .ttJkeltłe, jaJcł "' Teotru łm.. Słot.t•ae
Jcteoo odnłótł IJieJc:taJcł ,.Clpentłł" Gom.btotoł
cea 1 T•atru Notoello w Łodlł. 1'"4' ehuba Jut
Id Jol"', kOIJO ł diCICUOO WlflJieramu.
.
- Na letnie kameralneJ Teałra tm. Slowaelldero, aa...-aueJ .Mlnlałal'll" w:rrel:raerowała
paał •• ałllde~ttaml IV roll11 PW8T "!Jole Jen
•em'" Caldertna.
- Infor'lłłecja Jen f~Upełna. W pr~tclltawte.;
flłt& JJr•J~ ekt<WII/-łfu4eneł lV re~u. ale w."ół.
praeowalł u m.n4 te~lc~e łtUiiłfteł lJI roku Wvthłału Rdvurlt Dramatu. Moł a•u•teneł
nłe
przvnoam, !J,-O'Jł BQłt, pnullowlow•J ka.~u:
mułielf ftąlrCitodt PfCICIIWAł, ll1/ W#~CIIa~
lłf
umł•Jctnoleilł prnkła.danło ana!lzlf łeketu dtJ-
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w ebTtfllt nł•~ łtM'etvenveJI., '""łl• tła 4dałoni4 ltfllłeJne.
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- Wyllt.da PaJtl na Wydt:lale JlełJHrłł D,._
·. .ta PWST w Krakowie. UrueumlaJ~ ,.Młllia•
...... t Paal, l Paal mr,ł - Jert1 llrasoWIIll,
1nallaewal!Hłe wreaełe ...
ee Jett WUIYJII
Jr&IJ'alllem 8łlJOGaBia .
..-. Wapółpt'ae'a ·~Jcołv CręJtrfi~ntj • .teatrm
•t"atiMCII_c:Jtlrl"'. •t.,o. lłf ełałem, illr»ą mlłttri4
!~Ją!'!l, ~Jił Co włel1<ł J'!4" Muego "aueJ:II•,
riela LHM Schillera, &bl/ 1Wł4Jal! ludcł ttCZ4'"
e,~e" .lit "''"""' 1 praJetutc~ ieenlezn". War•tt•f Jlf"II/GOtOWI"If t.0 Krakowie pllłtv41a Jtu..
'"'toto& proeowat! l wubttnumł aktorami, poci
JICI~ artuttve111q
oplekq ł konfrontuje jtJJIJ
poeaunaniG • cło4~ Wlflnaii•Jileq p"bUeznold4o
trruehom.t.nt• atudlów rdvae,.kłel\ w krakowlkłrj PWST •kuczło ałt logtnnrt konte}cwencJq
N!Uifeh d•wniejl%1/eh pouuklwań. Dlattoo W
Ul To~motDłe nautJ poJawilu lit odu:olania lło
t "• eo ubłlłlmv pr~Jd !"tli l ro 11tii sta.no'wł
• tTelti Wini •rtuatuezntj pre~cu.
Naturalnie kilt uda nam 1ł1 J grUJJII Zl atu41eftłót» waaurt1łlell laf rełvaerłł PWST w Kt'a4
Jleowle ujatofłł~ ello~lllf jeden wv!lltnv Cal•7tt,
uanamu to ta dut4 apre~w~. PodJtełe ruzuJcG
1tudł61.0 łefo rodzaJu
opłaca łłt nleu:qtpliwłe.
Rrrtu•er6w t.O teatru polakim wełqi braku,1r.
Studeneł na1ł Jut łbU, prud cll/p!omem, lttllżtł
do teatrów: reuuw1kłego, błehleltgo, ka.lłfkłe·
ro, ocłot\aktego, um!łlujc p!'rtdatawlenla w taa..
łNcJł kreleowaklcll. Sq juJ obteftl w te4tne ł
lallen tłt VC%4- Nł• kruJt, .te eheła.łabum w
2'ea.tru lm. J. Słoivaekle11o zctravma~ ki!Jc:u M·
IJifeh wuehowanJc:ót.O. To mile ł ogromnie clls
niJI kr:rrpłClet, .t• lt\4jdujttnl/ 1 "łm.ł JlOrozumłenłe.

-

Obftem7 pro1ram nau!llaala rely1erll, kt6re•lliDJe Panl w1p6lnle t:e awym mętem,
Je•t r6wnleł jak'ł oct~ftll te1o, ro slre w oweł
dlll!dzlnle dateJe na •ceBie polskleJ w or6le.
- Tulleo u' e2ł.feł ma Pmn raeJę. Prre.eid po~łedtłołam, kogo zcprr~uałom l z.4pr4uom dtJ
Wlpólprae!l. Sqdzę, l:t to jut pferu:SJIJ ez~t~
oeenu. tłrugo bard:łfj ~do.goglezna midcł ait
w odpt~włedd na podehwJ.I'liwt. ata.wtcne prze&
Pana p1ft1Jfti4.
ry
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