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Teatr Im. Cypriana Norwida w Jelenie) Górze Jest zaliczany z racji swojej sie
dziby do tak zwanych teatrów prowincjonalnych. Z racji Jednak bogatych tra
dycji I osiągnięć, zwłaszcza ostatnich sezonów, jest zapewne mniej prowin
cjonalny niż niejeden teatr wielkomiejski. O jego dziejach można by pisać 
tomy. Wszak to w nim wskrzesił się w pierwszych dniach po wyzwoleniu te
atr polski Ziem Zachodnich, tu rozpoczynali swoje kariery Adam Hanuszkie
wicz, Kazimierz Dejmek .•• 

Ale dajmy pokój wspominkom. Instytucja ta, 
jak wiele jej pokrewnych, przeżywała potem 
lata wzlotów I upadków, aż wreszcie okrzepła 
i ustaliła swoją pozyicję, czego wyrazem są 
ostatnie ze wszech miair godne at.encji i pozy
tywnych ocen serony. Od ponad czterech bo· 
wiem lat sprawuje w mm rządy - ze swoim 
zasti,pcą Hen:ryk:iem Szoką I kierowalikiem li_te
rackim Januszem Deglerem - dyrektor Alma 
Obldnia'k. Jak to czyni, że udaje jej się kształ
tować coraz barrdziej dojrzały zespół aktorski. 
mogący udźwignąć nawet najbardziej trudny 
repertuar? Jakim posługuje się kluczem, by 
otwierać drzwi do teatru dla masowego widza 
L. przychylności miejscowych władz? Jak 
wreszcie pozyskuje do współpracy czołowych 
luminarzy scen polskich? Tego typu pytania. 
wypływające - co tu uk!rywać - nie zawsze 
z najszlachetniejszych intencji, nurtują ludzi 
z konkuiren~ji, ale i przychylnych placówce 
obserwatorów jej żyda. Próbuję więc i ja dziś 
ustalić przepis na sukces na przykładzie Jele
niej Góry. 

Zapewne prowadzony przez parną Alinę 0-
bidniak teatr w średnim co do wielkości mie
ście ma dużo szerszą rolę i funkcję do speł
nienia od wielkomiejskich, choćby z tej pro
tej przyczY111Y. że działa na zasadzie monopoli

sty. Musi przeto być współiu!cjatorem wielu 
'przedsięwzięć organizacyjnych, wychodzących 
daleko poz.a gmach własnej siedziby. Żeby jed
nak tego typu zabiegi przynooi.ły pożądane efek
ty, musi wprzódy teatr być autentycznym zja-· 
wiskiem artystyC7J11ym, nosicielem warlości 
ogólnoludzkich, rzecznikiem prawdy, odpowia
dać (lub choćby podejmować taklie próby) na 
pytania, nurtujące współcresnego człowieka. 
I to chyba właśnie czyni jeleniogóirski przyby
tek Melpomeny. Jakimi met.odami? 

- Myśmy przede wszystkim wychod~ill ~ 
długofalowego programowania - mówi pam 
dyrektor - bez niecierpliwości typowej dla 
aktorskiego środowi.ska, bez błyskot11:voścl I fa
jerwerków. Sprawdzić celowość zało:reń każde: 
go programu może tylklo perspektywa czasu, 
wielomiesięczne dogadywania się z własnym 
zespołem, z własną widownią. _ 

Oczywiście nie tyl}w mrodzi wpływają na 
kształt teatru pod wezwaniem Cypriana Kami
la Norwida. Przez wiele lat fila1'em sceny, któ
ra ukońc,iyła _ już 32 rok, była Zuzanna Łoziń
ska. Interesujące spektakle realizowali tutaj w 

, ta tn1c h sezonach Henryk Tomaszewski („Le
genda" Wyspiańskiego, „Peer GY'!lt" Ibsena, 
„Sen nocy letniej" Szekspira"), Krzysztof Pan
kiewicz („W małym dworku" Witkacego, ,,Przy 
drzwiach zamkniętych" Sartre'a, „Don Juan" 
Moliera, „Zemsta" Fredry), Adam Hanuszkie
wicz („Beniowsk!i" Słowackiego, „Miokiewicz'') 
czy debiutujący reżysersko Grzegorz Mrów
czyński (m. in. „Pierścieniem wielkiej damy" 
Noirwida czy „Konopielką" Redlińskiego). Gdy
by jeszcze przypomniet o sukcesach podczas 
tournee po Ameryce Lacińskiej, o powstaniu 
sceny studyjnej , Wsrechnicy Teatralnej, porad
nictwie dla arna torskiego ruchu, o stałej współ
pracy z teatrami w Budziszynie (NRD) i Vesz
prem (Węgry), o laurach, nagrodach, odznaczE
niach i pochlebnej prasie przywożonej z róż
nych krajowych mityngów i festiwali., o roz-

Za tym stwierdzeniem kryje się, rzecz Ja
sna, codzienna mozolna praca, 9'Zlkoła metel
ności uczciwości, chłolllil.oścl i cle,gła droga na
przM. Gdy pani Alina Obl.dniak obejmowała 
przed lcllkoma laity tę placówkę, wraz z nią 
przvsuo do Jeleniej Góry dziewięcioro miło
dych aktorów z innych ośrodków kirajowych 
lub prosto ze szkół tea bralnych. Ont ~ili 
Istniejący zespól. W ciągu kilku sezonów na
stąpiła naturalna selekcja: ro.!tall cl, któirzy 
mogli I chclell ~ twórczego zdziałać dla sce
ny, któirzy mieli jakli§ posag własnego zapału, 
ambicji, wratliWIOŚcl. Cl, któirzy akceptowali 
załoł.enla programowe tej placówki, ci, któirych 
nie odstraszała ciężka praca, nie zawsze znaj- Dyrektor Teatru tm. C y p r ia na N or w tda w J el enie j 

dująca odpowiedni ekwiwalent fllllansowy. Górze Ali na Obtdntak. 
- Przez płerwne dwa lata - wspomina dy

rektor Obldniak - to była dramaityczna walka 
Fot. T . DranKowskl 

o aktorów. Dziś my jut możemy wylbierać z na- poczynanych właśnie III Spotkaniach Teatral
pływających do Jeleniej G6ry ofert zarówno nych, imprezie już o randze międzynarodowej 
od młodzieży alotor*1ej, Jak i doświadczonych - rzecz cała wyglądałaby na typowy panegiryk. 
ludzi 3Ceny. - A mnie przecież ciągle chodzi o jedno: 

Na to oczywiście teatr mualał sobie zapraco- o tę receptę na sukces także i pani własny -
wać, by ~hcleli preyjść doń l'Uld2le np. z Ło- zwracam się znów do dyrektor Obidniak, któ
dd czy Knlklowa. Dziś taklte zachowane są tu ra nie tylko włodarzy teatrowi, ale jest rów
prawie idealne proporcje: 12 kobiet, 28 męż- nleż przewodniczącą komisji kultury KW PZPR 
czym w zespole aktorSkl.m. Co więcej, minął w Jeleniej Górze. 
oklres napięć, lron.miktów, d~ania się - Po prostu dużo pracuję, nie uni,kam żad
wzajemnego. Są przewa:bnie młodzi. me 7ll"Uty- nej okazji do nawiązania bezpośredniego kon
nlzowaru, co ode Jest bez znaczenia w panują- takim z widzem. Nie odmawiam nigdy tym, 
oej tu a1mosfeme twórczego działania i poozu- którzy zapraszają mnie na spptkania, chcą ze 
kiiwań. Ostatnio łeb gll'Ornada powiększyła się mną porozmawiał o teatrze. o życiu - bez 
o dwóoh wielce obiecujących realfaatorów tea- względu na to, czy jest to młodzież szkolna, 
!ralnych: Krystiana Luipę reiysera I sceno- czy ~horzy z sanatorium, czy załoga fabryk i. 
rrala w jednej mobie, kt6ry Jut zysmał aiplauz~za tym mam stałe poczucie konieczności bu
jelen1oir6rwk:lej publłazmoścł preygotowaniem owania wokół nas czegoś lepszego L potrze· 
„życia człowieka" Leoinida Andrejewa - I te- bę dawania, pełnienia funk!cji służebnej wobec 
~o absolwenta krakowskiej nkoly re- innych, tak bardzo typową przecież dla nas 
~oej. MlikloiłaJ• Grabowsklte0. lrobiet. 


