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KRYSTYNA TARASIEWICZ 

li 
początek gcnesis sceny jelenio
górskiej : W czerwcu 1945 r . gru
pa członków Studium Dramatycz
nego przy Teatrze Ziemi Rzea now•kiej, kierowanego pnez Sle· 
fanię Gintel-Domańską, postano

wiła wyjechać na Ziemie Zachodnie, aby za
łożyć własny teatr. Wśród tych pionierów 
byli : Danuta Cwynar, Kazimierz Dejmek, Ste
fania Domańska, Antoni Felczyński-Odrowąt, 
Adam Hanuszkiewicz, Ignacy Machowski. 

Pierwszym przedstawieniem, przygotowa
nym w trudnych, ' prawie polowych jeszcze 
warunkach (część aktorów zamieszkiwała ko
rytarze teatru, brakowało żywności), byia 
„Zemsta" Aleksandra Fredry. 

Premiera „Zemsty", wyreżyserowanej przez 
Stefanię Domańską, odbyła się 23 sierpnia 
1945 r . w obsadzie: Jadwiga Colonna-Walew
ska - Klara, Antoni Odrowąż - Rejent, 
Adam Hanuszkiewicz - Wacław, Nina Ogiń
ska - Podstolina, Kazimierz Dejmek - Pap
kin. Trudności były z obsadzeniem roli Cześ
nika, którego zaąrał amatorsko przewodniczą
cy Powiatowej Rady Związków Zawodowych 
Wincenty Zemanek. 

W dwa lata później , na scenie ówczesnego 
Teatru Miejskiego w Jeleniej Górze, „mistrz, 
nestor i hetman aktorstwa polskiego" (jak 
wydrukowano na afiszu), Ludwik Solski wy
reżyserował „Grube ryby" Bałuckiego i sam 
wystąpił w roli Ciaputkiewicza. 

Przez scenę jeleniogórską w ciągu jej 30-le
cia przewijali się aktorzy dziś znani w całej 
Polsce - Stanisław Zaczyk, Wiesław Golas, 
F.ranciszek Pieczka. 
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,,Pierścieniem wielkiej damy" - Norwida 
zainaugurowała we wrześniu 1973 r . Alina 
Obidniak kierownictwo teatru. Premiera ta 
otwieraJa zarazem Scenę Studyjną i Klub Ak
tora w Sali Kominkowej. Od tej chwili teatr 
pr.zyjjął imię Cypriana Kamila Norwida. 

Kiedy zapytałam panią dyrektor dlaczego 
właśnie Norwida wybrała na patrona swego 
teatru, odpowiedziała : „Każdy z nas, kto zna 
Norwida i ma do niego stosunek osobisty, wie, 
że życie, los i historia nie oddały mu wszyst
kiego, na co zasłużył. Że mamy wobec niego 
dług do spłacenia za to wiekowe zapomnienie. 
Kiedy obejmowaliśmy wspólnie z Januszem 
Deglerem (kierownikiem literackim) teatr w 
Jeleniej Górze, naszym pragnieniem było za
proponowanie takiego programu, który byłby 
godny tego wielkiego poety. Występując do 
władz o przemianowanie teatru w pełni zda
waliśmy sobie sprawę, że nazwa - Teatr Nor
wida - zobowiązuje. I chcieliśmy tego". 

Scena Studyjna przeznaczona jest dla wi
dzów przygotowanych, wrażliwych, myślą
cych. Słowo „scena" jest umowne, bowiem 
spektakl nie wymaga takowej, aktorzy znaj
dują się we wspólnej sali z widownią, grają 
wśród widzów, aktywizują ich, utrzymują z 
widownią bezpośredni kontakt. „Pierścień 
wielkiej damy" w sześć tygodni po premie
rze gościł w Warszawie w murach Starej Pro
chowni i cieszył się zasłużonym powodzeniem, 
zarówno u publicz.ności , jak i kryt yki. 

Obecny kształt artystyczny Te atru Nor wida 
niewątpliwie stanowi ciągłość pracy ar ty
stycznej Aliny Obidniak, a w najwiękSzej 
mierze są to doświadczenia wyniesione z sied
mioletniego kierowania Teatrem im. Wojcie
cha Bogusławskiego w Kaliszu. Jej sukcesy 
artystyczne, twórcze, nic są wynikiem szczęś
cia czy przypadku, ale dobrego, rzetelnego 
przygotowania i pracy. 

Alina Obidniak uko6czyła studia na Wy
dziale Aktorskim w Krakowie, ucząc się jed
nocześnie muzyki. Następnie studiowała na 
Wydziale Reżyserii Instytutu Filmowego w 
Moskwie pod kierunkiem prof. Aleksandra 
Dowżenki. Pracę reżyserską rozpoczęła w 
Gnieźnie. Z, ,,Irkucką histori<:" Arbuzowa 
otrxym.ała ~rodę micistra kultury i sztuki 
na II Kaliskich Spotkaniach Teatraln1dL 

- Przyszłam do teatru jako ałowielc doj
rzaly, z okttślonym bapiem.7 p~ -
poW:iedziała mi pani Alina w odpowiedzi. na 
pytanie o jej twórcze założenia . - Pochodzę 
ze środowiska rob<>tnittcgo, co nie Jest bez 
znaczenia w mojej pracy, bowiem atmosfera 
rodzinnego domu i kształcenia nas, dzieci. by
ła atmosferą szczególną. Dom był biedny i ro
dzice dokonywali ogromnych wyrzecze6, a 
dzieci ciągle wymyślały nowe kierunki stu
diów. Rodzicom zawdzięczam przekonanie, że 
to, co człowiek wie, co potrafi zrobić, ma 
wówczas wartość, jeśli służy innym ludziom. 
Ta postawa kształtowała nasze charaktery 
i określała postępowanie. 

Owe .rodzinne i środowiskowe uwarunko
wania zaowocowały w karierze reżyserskie} 
Aliny Obidniak dwoma spektaklami. Po 
pierwsze, „Pamiętnikiem matki", według 
Marcjanny Fornalskiej. Przedstawienie to 
otrzymało 12 nagród państwowych i festiwa. 
lowych i okazało się wielkim sukcesem teatru 
kaliskiego. 

- Nie liczyłam na ten sukces - m6wi pani 
Alina - wystawienie „Pamiętnika matki" 
wiązało się z niemałym ryzykiem'. To było 
dla mnie coś najbardziej osobistego, przez tę 
sztukę chciałam wyrazić hołd moim rodzicom. 

Drugi spektakl to ,,Pogranicze - południk 
15" Stefana Bratkowskiego, rzecz o budow
niczych Turoszowa, również wystawione w 
Kaliszu i również nagrodzone. Były to dla 
Aliny Obidniak sprawy bliskie, własne, 
t których, jak sama mówi, musiała się jakoś 
rozliczyć. 

Następne pytanie, nurtujące twórczynię 
Teatru Norwida, na które szukała odpowiedzi, 
dotyczyło funkcji kultury w naszym społe
czeństwie i potrzeby ukazania na scenie 
wszystkich najistotniejszych :tm.ian i przeo
brażeń dokonujących się w kulturze świato
wej i w Polsce. 

- Piętnaście lat twórczej pracy w teatrze 
stało się dla mnie - mówi Alina Obidniak -
okazją wyjścia do ludzi. Pokazania, co w 
światowym teatrze dzieje się najciekawszego. 
Problem dotarcia do ludzi poprzez teatr, to 
umiejętność docierania do poszczególnych 
osób siedzących na widowni. Program działa
nia musi mieć swój konkretny, społeczny 
adres i działać dla konkretnego odbiorcy, z 
poczuciem najwyższej odpowiedzialności 1.a 
proponowane treści ideowo-artystyczne. 

Program jeleniogórskiego teatru, który 
przed czterema laty został w formie 40-stro
nicowego dok mentu przedstawiony władzom, 
uwzględnia te z;aaady. Ten dokument i ten 
program były poprzedzone wielomiesięcznym 
badaniem spraw ekonomicznych, finansowych 
i artystycznych teatru dolnośląskiego. 

W Jeleniej Górze nastąpiło spotkanie twór
czych zamierzeń i maksymalnych ambicji lu
dzi teatru i niezwykłego partnerstwa środo
wiska i władz Jeleniej Góry, ich życzliwości 
i ambicji popierania wszystkiego, co wartoś
ciowe, nowe, poszukujące, dynamiczne i właś
ciwie ta partnerska sytuacja zadecydowała 
o sukcesie Teatru Norwida. 

Drożdże kulturalne 
Scena Studyjna to jest teatr tylko z wybo

ru - to są drożdże kulturalne i artystyczne 
miasta. Na tę scenę bilety są wykupywane na 
2 miesiące wcześniej. Powstał nieoficjalny 
Klub 100 - głównie młodych ludzi, któi-Ly 
mają karty wolnego wstępu do teatru, przy
chodzą na próby, interesują się życiem teatru. 
Młodzież stanowi tę najwrażliwszą, najaktyw-
nlejozą ,..., widowni. Na "'V 
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niej Góry przyjeżdżają n.iejcdnokrotrtie całe 
pociągi z Wrocławia . 

We Wrocławiu istnieje Klub 1212 skupiają
cy młodzież niezwykle rozbudzoną teatralnie, 
dla nich się organizuje spotkania z lumina
rzami teatru. Od półtora roku ten klub inte
resuje się działalnością Teatru Norwida i je
go członkowie przyjeżdżają zorganizowaną 
grupą 100-200 ludzi za każdym razem na pre
mierowe przedstawienie. 

- Zaprosiłam kolejną grupę na premierę na 
Scenie Studyjnej „Odnowiciela" Jesionowskie
go i po spektaklu odbyło się spotkanie z re
żyserem i aktorami. Niezwykle zelektryzował 
nas głos chłopaka - mówi pani dyrektor -
który zaczął swoją wypowiedt mniej więcej 
tak: „Jechaliśmy z ogromną tremą, wiedząc, 
że to będzie spektakl dla nas, który rangą 
pytań stawianych nam, młodemu pokoleniu, 
ma uporządkować coś w naszych myślach 
i postawach. Jechaliśmy z poczuciem szcze
gólnego oczekiwania na przeżycie i pragnie
niem, aby to się spełniło ... Tu nastąpiła dłu
ga pauza... Przyjechaliśmy do Jeleniej ' Gór}l 
i doznaliśmy olśnienia. Ten spektakl był dla 
nas przeżyciem pokoleniowym, które nas 
ustawiło w sensie najważniejszych problemów 
i pytań dotyczących sensu naszego życia". 

Trzeba dodać, że reżyserem tej sztuki była 
pani Alina Obidniak, i że takich kontaktów 
z widzem teatr ma bardzo wiele. Nic tu nie 
rodzi się dla efektu, wszystko co zespół robi, 
jest poparte ogromną pracą i wysiłkiem na 
co dzień. 

Dyrektor Alina Obidniak jest przewodni
czącą Komisji Kultury Komitetu Wojewódz
kiego PZPR. Z tego tytułu ma też wiele za
dań. Np. jest \\l skali Jeleniej Góry około pół
tora miliona turystów rocznie, trzeba więc 
szukać wszysticich możliwych rezerw. Wiel
kie szlaki turystyczne Karkonoszy są dotych
czas wyłączone z tzw. oferty kulturalnej dla 
10 milionów. Teatr chce wyjść z własnym 
programem na szlaki turystyczne w okresie 
letnim i jest to pomyślane jako staże teatral
ne .zespołu. Już Teatr STU z Krakowa zgłosił 
swój udział. Organizatorzy liczą na współdzia
łanie ruchu amatorskiego i wszechnicy tea
tralnej. Polem działania będą nie tylko środo
wiska turystyczne, ale i większe zakłady pra
cy, schroniska, sanatoria i obozy letnie. Dla 
aktorów będzie to próba sprawdzenia się bez 
sceny, dekoracji i kostiumów. Druga Iorma 
parateatralna to docieranie do środowisk ka
meralnych, ·jako inicjatywa samych aktorów· 
z ich wypowiedzią na nurtujące tematy spo
łeczne. 

„Don Juan" 
w Wenezueli 

Na zaproszenie Federacji Festiwali Amery
kańskich pojechał teatr jeleniogórski w mi
nionym roku na Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny Ameryki Łacińskiej pod patrona
tem UNESCO. W Wenezueli spotkało się aż 
36 zespołów z całego świata, pokazując w sa
mym Caracas 40 przedstawień konkursowych . 
w tym dwa polskie: Teatr Norwida z Jeleniej 
Góry grał „Don Juana" Moliera, a studencki 
Teatr STU z Krakowa przedstawienie Krzy
sztofa Jasińskiego - ,,Exodus". 
Publiczność festiwalowa była bardzo suro

wa i wymagająca. Wśród niej znajdowali 3ię 

Scena z „Don Juana" Moliera 

Scena zbiorowa ze ,.Snu nocy letniej" W. Shakespeare' a 

dyrektorzy wszystkich międzynarodowych fe
stiwali teatralnych, czołowi lćrytycy oraz ak
torzy wszystkich teatrów uczestniczących w 
imprezie. Reagowano bardzo spontanicznie 
i żywiołowo, jeśli coś się nie podobało gwi
zdano i wychodzono z sali. 

Zespól jeleniogórski miał ogromną tremę -
grali przecież Moliera w języku· polskim. Do
piero trzeci spektakl był żywym spotkaniem 
z widownią gorącą i dynamiczną, ale od tej 
chwili każdy występ teatru był już sukcesem, 
co potwierdzały nieustające brawa i owacje, 
a przyjęcie widowni było zgodne z opinią kry-

tyki. Pobyt Teatru Norwida nie ograniczył sie 
do Wenezueli. Po Caracas nastąpiły . występy 
w Bogocie, a więc w Kolumbii, potem w Pa
namie i w San Jose (Kostaryka). Z tego mie
sięcznego tournee po krajach Ameryki - Ła 
cińskiej zespół przywiózł 300 wycinków pra
sowych - omówień i recenzji (to jest tyle, ile 
przez rok zbiorą w kraju). Polski teatr z Je
le'łiej Góry był pokazywany i wymieniany w 
80 programach telewizyjnych i w 150 audy
cjach radiowych. Trwałym śladem pobytu w 
Ameryce Łacińskiej jest film dokumentalny, 
nakręcony przez Henryka Szokę. Slad t0. 
trwały choć nie jedyny ... 

Fot. Graiyna Wyuomirsko 


