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M ltZD ~ tałndl ar

t,C,an.ydl pK. A 
mot. W OCóle t)ilcO t' 

Jedn•? z~, od ł.t.Udenc:
ltieJ lawy wwpMn:ymj ainte
IWO'Rani.aml. a potem pruz 
JIII"'Z*llłłi 20 lat w.pó.Lną pra
~ l jedn;ym niepnerwarmn 
wozłem ma.łietlsltim. Tan<:lem 
Skusza.nb-Kr~lt1 dobne 

l 

)elt znany w Iwiee-le tea.tra.l
n.vm n.ie tylko ~e swyełl lłł>
mY'Ch i.Meeniw::JL wsp6lnyt'h 
i samodzielnych. ale pe-ze1e 
WS:t)'Stklim ~ swej tarliwe-j 
pasji t;wórezej, wierności wł.a
mym pn.ekonaniom i idea
kml oru z; n.iedomnego ~ 
ru w stał)"m animowaniu na
nego ~14 teatralnego. Pru 
d<lść zmlenn~h nutroiach 
oceniaJl'łc:rch, od permanent.. 
MIO zachwytu do niczym nie 
~awdedłiwionY<lh naNśei. 

Pomali ai' jeszcze w czasie 
atud16w, na wydzt~ retyser
Mim wa.rua'I\"S'kie:j Państwo
we.J Wyłlzej SZlkoły TeatraJ.
~!el Ona Miała }u.i za sob• 
polonJ.tyfk4 poznańslul, on bo
taty b;rł w d~wiadczenia 
dz.lennikarslde .".meslon. 1 
olszt~eeo ,.Głosu IAldu". 
Zgodn.ie 1 tym jej k!enmko
wska.xem repertUłi'I'OWY'In ~ 
Ozie głównie ll'rOk 1 tHa poe
tydtiego tekstu, jego - wy
ratn!e określona wspókzes
~ l ~ uczestniczenie w 
procesie k82'Jtałtowan.l.a obywa
telskich poetaw moraln~h t 
apołeezn)'dl. I ~ to Siru
szaalta pc)Wiedsła4 ltfw~ t.e 
~d' 1ud2.'1 pcicferwać po
trafi do ch!ałan.ta bły:tk: wia
ry w sztutkę. 1tt6ra ~ po
prawdać hv.lat'" - dewnza ta 
bliska J..t obydwojgu. Czego 
na.Jx.pszym dowodem kole-jne 
lrl&<:eni.zac:je, zaws• ,taraJ~tce 
li~ nam jaklłj istobnlł prawdę 
o naszym ózisiejsz;y.m śwlec.e 
powled* l a.wsze pr6bują
ee dać ~t u'llbrajajllC:Y nu 
nde t1fko do wa!kl o sens lat
nien4&, ale pObudujJte:r do 
dzlałallil4 w lomł4 lepne&o, 
•prawtecmw..., Jutra. 

SitUSZANKA ~ 
rebwer.i4 ~J. 
Pnedatawłenłem clyplo-

moW)'m miał b7~ ,.S:&torm" 
Billa-BiełocerkowskieiO w 1D~2 
roku na opolskieJ ICellie, apek
takl, który w efekeie dał jej 
nie tylko ostrocl ret;rsera, ale 
wraz; :& nim ogólnopoliki roz.
,cłoa, Nagrod. Pańttwow~t -
.t kierownictwo ańY'St)"CClla 
K'fllllY opolskiej. A poniewat 
w latach następnych, wlałnie 
na tejże scenie, zdobywał dy
plom Kruows'lti ("Wilki w 
nocy'' - Rittnera, a po nJdl 
"B&rber"na" Mw.leta) począt
ki wspólno&J cbialalinoki arty
at,..:anej Blew~pliwie datowat 
t.neba jut w Opoka. Zwluz
cza, te róll.'niet w tym wyj
łoiowym okl'eaie na~ł& 
Siruszanka w.półpr~ z Jó:r.e
fem Sza,jdl\, tak Pótnłej bola· 
to owocującll. I k:.iedy w roku 
19M powoł1110 Kry•t)'l'lę Sku
n:ankc n& ata.nowl.tko dyrek
tora 1 kierownika artystYQ
nego nowo w)'budowa.noeco 
Teatru Ludow~o w Nowej 
Hucie, llta.łym re!y&erem tej 
plac6wki został KrasowsJd, a 
aeenocrafem - Sza~ Odtąd 
pr~ eały pocu,tkowy, bu.rz
Iłrwy l jakt-e głośny oluea dlzia-

la.Jnokol tej sceny - a jedn<l
cześnie jej złote lata - aż 
• *;• d:li . t&WIG te trzy 
naozwka wiele Ul8C&y~ będą 
w historii powojenneso tea
tru. 

Lata praey w Nowej Hucie 
(1935-1963), tak ,dziJ wJ*)ko 
ooeruane, Die były wówczas 
przy)mow1111e jednoznacmie. 
Nowy tełttl' IJO$t.a.nowil bo
wiem wykorzystać w pełN nie 
tylko fakt, te dziala w no
wym budynlw, a.l4l przede 
wazyat.IGm to, te prqsUo mu 
priiA:Ować w zu.pełnie nowym 
mieście, a włęc cila widowni 
niemal cłziew!A:aj, JeśLi cb.o
- o doznllll'ltia 1/rtyst~zne. 
Zdecydował ałę nłe stosowa~ 
~nyeh reauł \f!co~ tad
~J azt.U&Jd ..&.. ma.fue&klch". 
oywtema.ty.:znde, i ~em~er1 na 
premierę powst~wał tea·tr no
li."'C'ZeeDY w bztakie (włd
n.ie Sza}nal), .,.p6łczesny w 
sweJ myłli, ~ta!or)"CZ!ly, 
.p.uj,ey, prowokujący i '1\'t'fiiOZ 
wojujłłC)'. Na otwvde dano 
oo prawda &ebill~ wer
sję ..Krakowiaków t aóra
li'" (jako te BoJUsław
ski uokaUzował akeję teJ 
łpiewoll':r włamie we wsi 
Mo,elła, czyU w poblf:tu 
Now~j Hlllty), aJe ~ k:olej.ne 
premiery b:rł1 allośn:nnl ma
nifestami artystyeznymd., k!tó
re bulwer.owaly l koiUalY 
keytyk6w z całego kraju. Nle
zapom:nta.n.a ,.Księmiczka Tu
rSfn<lot", ,,Balla.dYI'la•. ,.Sługa 
df\\•óch pa.nów" Goldon.!ego, 
prezentowUta p6ł.niej w We
neejd, a takte pienvsze spek
takle okrMlająee późniejszą 
d~ę nuzydl artyatów: llt.e
ksplrowska .. Miar'ka za miar
kę" Slrusz.a.nkd i ..M:1aJY l lu
dzie,. Stembeeka, w adapW:jł 
i retyserii Kra60wskiqo. 

Odl4d Dajchętniej l na)peow
niel w)1)0Wiad~ się będzie 

z 

Sku.szanka właśnie Poprzez 
Słow8.C'~o,_ swłas_z.cza jid)' 
~Je]". prawy ~ 
woe, i saeapira, IdY zechce 
mówić .na tematy ogólnoludz
kie. w cal1ftl aiuu swej 
świetnej kańery reQwersk.iej 
- od Opola i Nowej Huty po
przez Teatr Polsk.i w Warsut
wie i Wroe~iu., a obecnie 
Tellltlr im. Slowadtieco w 
Kr&kio'.vle - pozostanie wier
na tym dwu autorsk.im potę
gom. Totet ,._ clQ'ba rety
s«em. któreiDU 1AfW'dl&ięczamy 
natwi~ WoU ~ji 
S~.ck.iłl80 (pierwua po woj
nie ...,_.waa DP- ..Sen .-.br
llY ~"). TaiUle obec:nde, 
... roku ,,olc:rwJej" roczNeJ 
Ulr'OCbln t D.ieral JtU~ego 
wielldeco poet7, jak równiet 
70-leola nadani& te~ pro
wad7l0nej dal.ł pnez Slru•zan
q Untenta poety - ~o
wiła 210f'Pnizowa~ u dbie je
a!«t~ pr~ na,Jwyt,l.tniej
l:&)'dl ~ualn:rdl Inscenizacji 
slloweokdeso w IIkali ocókl.o
ItraJoweJ, Juł działa w tyrft 
kierunku, n.a~uje współ• 
prac:• • krytyłt&II'Dl, ~ 
wuje apeejaln~t 14!1114 nauko
Wiło w~awnictwa Mlf). No t 
~ w repertuvz.e ,,.Mue
J)4:" r~ła pr6by ..Fant&
zego". A do złoteJ nebplrow
skdej ...U dor~ oetatn4o 
,.Opowieść~- w ~ 
ti.m Teat-rze NoW)'IIl u Kad
mierza Dejmka. 

R ODOWO:O &Tt~yany 
Kruowski.eiO takie w 
Now~j Hucie ma awe 

fmtM poc7.11tki. Jut pierwu& 
jego adapta~ ..M:t"'EY i lu
dU" u.dowodnJła. te i w tej 
dziedzinie twórczości odnosi~ 
będzie sukcesy. Równie ~~~
na atala si'= jego .,Radoś~ z 
od?:Y'Iklneg() łmietnika", napl
tana na podsta.w:ie ,.Generała 
Bacrcza" Juliu.za Kadena-Ban-

6c:l, ~ a:pm'bolem lł.lła ~ 
dla nidl. Nowa H'IM. ,. Ww.y
ltilo. 00 robim7 diU l ~
l.Wm7 pr.,; ' lat ~ 
naa od cbwili opurzmenia No-
wej Hu&:r. J.a IDont,....ei~a 
IWWII.Idcze6 ł jakby \lllll)eł· 
n1.1niem ~ artJStY
ecnej 1 ~ .sobytej na 
tllmtJID poligon.le" - ~ 
dllaJa Sk:unank.a w chwW 
obe~ kierowniclwa 
luakows'ltieeo Teatru lm. Sło
wadc:l.ep w roku 1071 · 

A przecie CIP'6c:s bardrio 
długiej listJ wyreżyse
rowan;,dl przez nidl 

8Pektadt1J (jako te w dodatlw 
obyd-woje 111 ba.rdllo praoowi• 
ci!), !ch udział w nuzym t:y
ci.u teatraJ.nym jes.t wr~~Q 
imponujący, Zawsze poLTlifUl 
bowiem skupiać wokół łiebił 
interesu<j~tqdl ludzi. Wepół
pr~all m.in z Józefem 
Sz.a.jną i Tadeusz.em Ka.nto· 
rem, •ł dla icil s.pei;UkU 
muzykę Sta!1islaw Skrowa
czewski, w okres:e pełnieni' 
fu.n.k.cj! kierowni·ka l~teraclt:~ 
&o teatru oowobu.ekiego wy. 
buehn~ talent draJl]alt)"C7.lll' 
Jerzego BrosllkiewJc"- Umieli 
obok 'manych arcydzieł wpro
wadz!lć na pOI!ką .scenę utwo
ry pr~tem nie grywane. To 
irn uwdz.ięczamy pr39remie. 
.ry dramatów Ma.ri>i Dąbrow. 
s~iej ("Gen.ius:z. sierocy•· .. .Sta· 
ni.sla.w i BogLll:nH"l, prar-re
m:erę ,,Rzeczy l:Stopadowej" 
Ernes~a BryUa. świa,towłl pra
prem:erę ,Smoka" S!warea 
1 sztuiu St.a.nwław:y Przyby
szewsltieJ it.p 

z icb teMr'alneJ kuuu wy
sr.lo 'Mielu UlAnYch liktorów. 
Znakomita para z .. Mysr.y i 
ludzi": Francianek Pieczka i 
Witold P~z, odnoszą dziś 
au.kcesy na stołecznej scenie, 
Anna t.Alto&ławska ,ieat fila
rem sceny macierr.ystej, Je
rzego Przybylskiego oklaskuje 
Łódt. Od lat Sil także cen.io
nym,i pedagogami, a Jer.,.y 
Kruowslti pelini ponadto tun
'ltcj• rektora lm'a.kow.ki.ej 
WytszeJ Szkol)' Teat.rałnej i 
aktualnie na tc:en.ie Teatru 
Słowackieeo wielu młfdydt 
atawia r.ve pierwsze kroki w 
loktontwie l retysera 

ZOI'IA 


