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W25 roanicf po·::rotu Ziem Zachodnich do Polski

.Kierunek

działania 

- wrocławska

młodzież

Rozmowa z Krystynq Skuszankq
NAKOMITY retyser Kry•
styna Skaszaftka wraz z
m~żem Jerzym Kr&sOwsklm
kieruje Teatrem Polsklm we
Wrocławiu. 'Para ta znana jest
azerokleJ
publiczności
przede
wszystkim z okresu nowohuckiego. Tam bowiem w połowie la\
plę~dzieslątych
Krystyna Sku·
szanka l Jerzy Krasowaki objt:li
w posiadanie teatr nowy jak cała nowohucka dzielnica KrakoWL
W tyciu teatralnym Polski za.
Istniał wówczas fakt niebywały. Gdzieś na peryferiach wielkiego miasta zaczllł się tworzyć
teatr, który zyskał roz&łoa ogólnopolskL A sądzono dotąd, że
teatry talt usytuowane skazane
są z góry
na drugorzędność.
Wkrótce okazało się, że do teatru jedzie się z Krakowa do Nowej Kuty, a nie na odwrót.
Przyjetdia często
publiczność
z Warazawy, czy z Innych miast
liezllcycb aię na polaltlej mapie
teatralnej, PQkazała, że ranga
teatru nie zależ;)' automatycznie
od miejsca, w którym slę znajduje, ·lecz od tego, co rzeczywiście sobą przedstawiL
Na czym polepla istota zjawiska, jakim był teatr nowohucki za dyrekcji Skuszanki? Z

Z

pewnością

pełną

odpowiedź

na

to dadz" dcipiero po jakimi czasie teatrolodzy. Już teraz jednak można &twierdzić, że bezsprzecmymi atutami &qo &eatru
były dwle rzeczy. z JedneJ s&ro·
l1Y problematyka watka l palił·
ca dla wspólczesnqo widza. a 1
drulleJ nowa stylistyka, Język
tea&ralny bezpośrednio zwllłli'DY
• poraO&IIJł proiHeaaQ"kl\.
adekwatność
była
chyba naj·
Istotniejszą cechą te1o "teatru
form svntetv~tznvch....
JednaK
związki Krystyny Skuszankl z
Ziemiami Zachodnimi są ewidentne. Od tego właśnie zaczyIUlmy rozmowę.
- Ruczvwilcłe, do pionterów
tDf'oclau:skłeh 1ię nie zatic~am,
aczleolwtek je1tem bardzo ~tln~e
.zwiqzaM emoc;onolnłe z tvm
f7łłcutem l tvmł Ziemi4mł. Kiedv w r. 1945 przejeżdżalam
ptzez Wroclaw, mUłlam przukre
ucte, te to miasto ntQdv się
odbuduje. Na Ziemie Za·
nie trafiłam jednolc dopie·
w r. JP52. W Opolu. w Te4irae Ziemi Opolikiei robilam
wo/uca.& . reżvaerslci -;: przedsta;,
wwnie dVPJom9we: ~ztorm
BU4 BielOCtrkc)W,skiego. 1Crielkt1
14•vk4 rewotucvjna,.W Jlllrówno
szfuka jak i miałto przvniosłv
mł ue.zęście. Bvl to mój auten·
&tof:znv •tort. Do&talam za to
J)$edstowiente
nogrodł
p(n\•&ową t w rezultacie obięlam
Jcłerownictwo tego teatru w latQCh. 1953-55. W Opolu reżvse
rowal też swoje przedstawiente
cl~lomowe Jerzv Krasowski mój mą.ż. l marca 1~65 r. o~itlil·
mv no .zaproszenie tute31.Z11ch
~ladz kiero,qnictwo Teatru PolJłdego we Wrocłatołu, teatru w
fetórvm bvło i test du.żo do zrobienia. Przede W8Z1/8tkim stara•
m1( się, abu ten teatr bul polski
ttte tvlko .z Mzwv. KMzvstamv z
\aotoohuclcich. dolwi4dczeń - z
tD11J)Tacowanei tam przez nos
metodv .zdobvwanic dla teatru
nowego robotniczego widza łcontvnuu.jemv

;e.

Przvpuścłtiś·

mv frontalnv atak no sprawv
edukacji teatralnej mlodzieżu.
• Czemu Dalely przypla~
ten wybór klerunku działania?
- Uważam, .że we Wrocławiu,
mielcie młodvm, niedawno przvwróconvm Polsce, trzeba naj·
więcej uwagi poświęcić młodzie·
żv, która za kilka lat będzie de·
cvdowała zarówno o profilu wi·
downi teatralnej jak i mijJsta.
• W Jaki sposób te załoie
Dla wyrałaJłł się w 1trakt)'ce
&eatralnej Pańatwa?
- Widownia Mjwifk•za w
Polsce - 1400 miej•c - w 70
prać.

zapełniona j~st

młodzieżq.

Od 1966 r. urzqdzamv międzv
szkolnv konk1'rB teatralnJI pod
hasłem "Mlo~iei pozM;e teatr".
IIJCINI!1·~~~~~
· ce recen.z;i teatralnvch.
· dego aezonu, ;est to
leonkun zarówno międzv1zkoln11
jalc i incl11widuo.lnv. W prac11 z
tą młodzieżą widzimv najważ
nieJsze zadanie ideowo-wvcho·
wawcze Teatru Polskiego. Zresztą murzę przvznoć, że jest to
młodzież
bardzo intere.ujqca,
ciekawa ·świata. na•tawiono bardziej patriotvc.znie nit gdzie indziej, poniewai ma poczucie, ie
mieulea M HOojej ziemi. Jeat
szcżególnie wvczulono M
problematvkę Mrodowq i patriotvczną, ;est też powiodzała
bvm - patriotvcznie 1D1"octawska. Jeżcli col mnie nojbard.zie;
wiqże z Wrocławiem to właśnie
sprawa mtodrież11 - mam poc.n&cie, u <&eotr lołÓTJI 7'f'O'łDildzę
jert teatrant potnebn11m temu
rfllodełliti
pokoleniu.
Truba
zresztq P"'i'ffl'ntlć,. 'i~ z 1'ot%4tku
praca bJila bardzo ciężka.
e Jak Panl oeellia WIU'1lftkl.
które kuUurze we Wrocławiu
zostały stworzone, a takie atmosferę miasta?
- Uważam, że we Wrocławiu
.zapanowała
atmotfem, Jctóro
sprzvja rozwojowi k.ulturv. Du·
i4 w tvm zasługa władz wrocławskich, które
zrozumi4tu tę
kapitalną
prawdę, te
kultura
polska M tvch Ziemiech j11t
sprawą r6w1tie ważną t politvcznq Jak ·ro:rwój IPOieczno-go·
spodarczv. Panuje dzięki temu
atmosfera QPieki i wzajemnego
zaufania.
- Bardzo dziękuję za rozmo·
wę.
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