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PO PIERWSZYM 
PIĘCIOLECIU 

l 3 grudnia 1955 roku odbyło się uroczyste otwar-~ 
' cie jednej z pierwszych placówek kulturalnych w 

Nowej Hucie Teatru Ludowego. Premiera ,,Krako· 
wiaków i Górali" W. Bogusławskiego rozpoczęła 
pierwszy etap pracy nowohuckiego teatru zawodo-
wego. Było to przed pięcioma laty, niby niedawno, a 
jakże wiele zmieniło się od tamtych czasó~. 
Zasługa to całego bez wyjątku 7.Cspołu, który dziś 

obchodzi swój skromny jubileusz. Do .,pięciolatków" 
należy połowa dzisiejszego zespołu aktorskiego: 
Maria Cichocka, Bogusława Czuprynówna, Maria .. 
Gdowska, Eugt'nia Romanow, Wanda Swa'ryczewska,·.' 
Wanda Uziembło, Jan Brzeziilski, Ryszard Kotas;' 
Michał Lckszyl'ki, Ferdynand Matysik, Jan .1\lączka, · 
Franci57ek Pieczka, Witołd Pyrkosz, Edward Rącz .. 
kow11ki i Tadt'usz Szaniecki. Do jubilatów zalicza si~ 
także całe kierownictwo Teatru Ludowego - dyrek-' 
tor Krystyna Skuszanka, reżyser Jt'rzy J{rRssowski, 
scenografowie Marian Garlicki i Józef Szajna. 

o 

T e slowa zawarte w tytule 
mają swoje uzasadnienie. 

ChodZI tu o FRANCISZKA 
PIECZKĘ, który swą pracę w 
Teatrze Ludowym rozpocz'lł 
od roli Bryndasa w .,Krako
wiakach l Góralach", a po p ię
ciu latach wciela się w po
stal! ~eneral" Barcza w sre
nicznej adaptacji sztuki 
J. Kaden-Bandrowskiego, któ
rą wkrótce ujrzymy. 

F. Pleczka po studiach 
w Warszawie otrzymał pracę 
w teatrze jeleniogórskim, by 
po roku pr7enleśl! się do No
wej Huty. Tu czuje się najle
piej, przywiązany je~~t bardzo 
do m:asta, swego teatru, kole
gów l publiczności. Doskonały 
był w .,Imionach władzy" w 
roll króla Filioa. nit>zaoomnia
ną kreacją stworzył w "My
szach l ludziach", gdzie miał 
główną roi~. dal s!ę poznać 
widzom jako regimentarz 

- Stempowski w "Snie srebr
nym Sa!omei". 

Na zdjęciu powyżej: Wancla Uz'embło, 'l'o~uslawa CzUPI7• 
oówna i Maria Gdowska. 

Interesuje go głównie re
pertuar realistyczny, dlatego 
tnk dobrze się czuje w Tea
trze Ludowym. Chętnie podej
muje się trudnych l długich 

ról, ~ których wywiązuje s;ę 

Byiam k~lężniczh4 Turladol 
Imię to przylgnęło do pani 
Marii i mali obywatele często Eawsze bez zarzutu. Przy 
witają nim aldorkę w~u;.n.il? , współpr;!!C)' z kierownictwem 
gdziekolwiek się zjawi. Ten t'e.atru,• ~espolem i publiczno-
dowód sympatii jest c;lla niej · " ., 

śclą nie napotyka na :tadM 
trudności, a widzów nowohuc
kich - Podobnie jak jego ko
ledzy - uważa za niezwykle 
żywiołową l rozumiejąclł pra
wdziwą sztukę publiczność. 

F. Pieczka jest ojcem 4-let
nlej Ilonki, o której opbwlada 

Franciszek Pieczka 

z nieukrywaną dumą. W domu 
lubi majsterkować, z przyjem
nością zajmuje się wszelkiego 
rodzaju naprawami. Wynika z 
t ego, że jest n:e tylko dobrym 
aktorem, ale i wzorowym go
spodarzem ... 

Działalność Teatru Ludowego opiera się na całym 
zespole. Wszyscy dajiJ ogromny wkład pracy. Taka 
jeat właśnie charakterystyczna cecha zespołu nowo
huckiego teatru . . 

M ARIA GDOWSKA naj
bardziej utkwiła n1m w 

pamięci jako odtwórczyni głó
wnej roli w :,Księżniczce Tu
randot". Ta sztuka przyniosła 
jej popularność, w · .,Krako
w iakach l Góralach" brała u
dział tylko jako statystka. 

bardzo miły, jak również kon-. · " · · • 
i~;~ z publicznością poza tea- Cht;~ zagrać rolę bard ze komiczną 

Z okazji S-lecia wszystkim członkom zespołu, za
równo tym "starym", jak i pozostałym składamy w 
imieniu widzów i redakcji najlepsze, najserdeczniej
sze życzenia osiągania coraz powa:iniejszych sukce
sów w kształtowaniu kultury socjalistycznej i smaku 
artys~ycznego naszego nowohuckicgo widza. 

Szczęście nie zawlodlo 

Studia kończyła w Krako
wie, pracę aktorską rozpocz~
ła w teatrze "Wybrzeże", a 
stąd po kilku miesiącach zo
stała zaangażowana do Tea
tru Ludowego w Nowej Hu
cie. Najlepiej odpowiadały jej 
role w .,Słudze dwóch panów" 
i w ,,Bohaterze naszego świa
ta". Lubi szczególn!e sztuki 
lżejsze i w nich przeważn i e 
otrzymuje role. Wśród nowo
huckich dzieci znana jest ja
ko .,Viol:nka" z uroczej 'bajki 
,.Porwanie w Tiutiurlistanie". 

~· Gd<;>~ska s~ara slę o jak 1 E DWARDA RĄCZKOW-
n~J?a~clzJt>J f'!UOC'J?n•'ln~ w k i<Hl SKIEGO nie trzeba dług.> 
w zycu: teatru, bierze .aktyw- p~zedstaw i ać. Jest ulubieńcem 
ny u.dz :.ał we ~szys~k:ch za- publiczności, jej serca zdobył 
gad':l:emach z n1m zw1ą~nyc~ . . już pierwszą na d<.>skach Tea
Ce!'ll bar~zo no~ohuck1ch. Wl· tru Ludowego rolą cesarza w 
dzow,. ktor;;y me~wykle z~:c ,.Księ?-11iczce Turandot". Zna
reaguJą na akcJę, . okaruJą my go dobrze, jako aktora o 
serdeczność l sympat1ę. Pelna wybitnym zac~ęciu komed io
wdzięku aktorka w życiu pry- wym. Był zabawnym szlach
walnym jest miłośniczką ksll\- cicem niemieckim w .,Dundo 
. k w wolnych chwilach Mar.oje", numerem .,115" w 
ze • . . "Imionach wJadzy", tytułową 
chętnie odw1edza kmo, ale postacią w .,Romulusie Wiel-
nade wszystko kocha teatr. kim''; nie sposób wyliczyć 

D YREKTOR KRYSTYN 1\ 
SKUSZANKA rozpoczęła 

swój "start życiowy" w Pań
stwowym Teatrze Ziemi Opol
skiej. Nowatorstwo jej pracy 
zyskalo młodej, żarliwej dzia
łaczce kultury wiele uznania 
i poparcia zarówno ze strony 
jtry,tyków, jak i publiczności. 
Swą konsekwentną linię arty
styczną realizttje ·Więc od 
piecwszych dni pracy, a jako 

- Z · okazji 5-lecla, jeszcze 
w tym miesiącu ukaie się na 
naszej scenie trzydziesta w h!
stori Teatru Ludowe&o pre
miera. Będzie nią sztujta Je
rzego Krassowskiego, ze sce
nografią Józefa Szajny i mu

Z Opola do i Nowej Ilu ly 
wszystkich scenicznych wcie
leń tego ·popularnego aktora. 

Jest silnie związany z Kra
kowem, gdzie debiutował 
przed 29 laty w po<~tępowym 
teatrze .,Cricot" l gdzie mie
szkał 20 lat. Do dziś najmil
szą ro7rywką E. R{!czkowskie
go jest blądtenie po starych, 
historyrznych uliczk"J.C h Kra
kowa. Ale woli mi P "z\'ać w No
we} Hucie. ,.Tut:łj tak dużo 
ślieznych , roześm i anych dzieci, 
a ja je tak . kocham ... " 

Dyr. K. SkaSianka 

dJ."rektor młodeao Teatru Lu
doWf!IO zyskała możność jesz
cze pełniejsze~o wykorzysta
nia swych zdolności, nie tyl
ko umiejętnie kierując zespo
łem, ale również. J,"eżyserując 
wiele sztuk. 

Dyr. Skuszanka zastrzega 
się, że 5-lecie nowohuckiego 
teatru nie ma charakteru ofi
cjalnego, mimo to jest wiel
kim świętem dla zespołu. Jest 
okazją dla niego, dla kryty
ków, dla widzów do podsu
mowania osiągnięć artystycz
nych teatru, do wyciągn:ęcia 
pewnych wniosków i uogól
nień. 

- Mamy satysfakcję - mó
wi - że nasze zaufanie do 
publicmości nowohuckie.! nie 
zawiodło nas. Przekonaliśmy 
się, że można z powodzeniem 
pracować poważnie w tym 
podobno trudnym, a jednak 
tak wdzięcznym środowisku. 
Teatr Ludowy pozostał wier
ny swym założeniom, jego kie
runek okazał s!ę słuszny, zdo
byliśmy publiczność, w części 
rekrutujacą się z robotników 
kombinatu. Do tych wyników 
doszl 'śmy na przekór tym 
wszystkim, którzy ostro nas 
atakowali, domagając się dla 
Nowej Huty teatru czysto roz
rywkowego, łatwego, taniego. 
Dziś wiemy, że postępowal iś
my słuszn!e. Nasi stali widzo
wie-, reprezentujący różne 
war~twy społeczne dają nam 
często wzruszaiące dowody 
przywiazania, nadsyłając prze
miłe listy. 

zyką Jerzego Kasz,ckiego w ANDA UZIEMBLO jest 
,Jtądość z odzys~anęco śnpe:- · jed·ną z członków zespo
tnlka" według powieści Ju- . .łu, którzy wraz .z dyr. Sku-
lluna · Kaden-Bandrowskiego szanką przybył! .do Nowej' Hu
" Generał Barcz". Tlł prapre. ty z teatru opolskiego. W za
mierlł zamykamy plerwszyToz- wodzie aktorskim pracuje 
dział zasadniczego kierunku 9 lat, w swym dorobku posia
artystycmego teatru. da różnorodne role - od cha-

Już plęćdzles-lą l r óJ 

Jedną z "pięciolatków" jest 
BOGUSLAWA CZUPRY

NOWNA, stawiająca swe 
pierwsze kroki przed 12 laty 
na scenie Teatru Ziemi Opol
skiej. Ma na swym koncie 
p<mad 50 różnych ról, a o jej 
aktorskiej skali możl~woścl 
świadczy chociażby to, że w 
wieku lat 33 była... matką w 
"Balladynie". Najmilej wspo
mina pracę w "Intrydze i mi
łości" Schillera, w .,Mężu l żo
nie"' Al. Fredro i w .Stanie 

oblężenia" Camusa, r;dzie kre
owała rolę sędziny. Najbar
dziej jednilik odpowiada JeJ 
wielki repertuar romantyczny, 
marzy o roli związanej z tym 
gatunkiem sztuki. 1 

Jak mówi pani Bogusława, 

• szczerze i ze wzruszeniem, 
jest bardzo szc~liwa, że może 
pracować w Teatrze Ludo
wym. Czuje się tutaj dosko
nale, odpowiada jej atmosfe
ra teatru, jego kienmek. 

rakterystycznych do baśnio

wych. W Teatrze Ludowym 
wyst~wałę w kilkunastu 
sziukach, m. in. w włdowi
sku W. Bogusławskiego wi
dzieliśmy ją jako Basię, w 

, ,,Dundo . Maro.:e·• była Per e (na
rzeczoną Mara), a n11jwiększym 
jej osi~nięciem ieet Elektra z 
,.Orestejol". 'l'a ostatnia rola 

1 była najbardzlej zbliżona do 
je j zainteresowań. 

Hobby Wandy Uziembło, to 
magnetofon, marzenie od wie
lu lat, które ostatnio spełniło 
się. Ułatwia on jej znacżni~ 1 

pracę nad przygotowywaniem 
się do nowych ról, daje mo
żliwość doskonalenia się w 
rzemiośle aktorskim, co dla ar
tysty ma duże znaczenie. 

Jakie ma pragnienia? Aby 
zng1·<tć w ,.b•rdzo komicznej 
roli", w sztuce posiadającej 
naprawdę dowcipny tekst, nie 

wymagający od aktora dodat
kowych wysiłków, by rozśm ;e

szyć publiczność. Myślimy, że 

Edward Rąe:r:kowskl 

u artysty tej miary to nle~o
trzebne, ale mimo to życzymy 
spelnienia pragnień! 


