
Uroczystość odwaczeruia Teatru Krzyżem Komandor

skim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Fot. H. Szoka 



W miniony piątek, po uroczystym przedsta
wieniu „Horsztyńskiego" J. Słowackiego w re
żyserii .Ąliny Obidniak, sekretarz KC PZPR -
Jerzy Łukaszewicz udekorował Teatr im. C. 
K. Norwida w Jeleniej Górze Krzyżem Koman
dorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, 
przyznanym tej najstarszej dolnośląskiej scenie 
przez Radę Państwa z okazji Swięta Odrodze
nia PRL. 

To zaszczytne wyróżnienie jest nie tylko 
dowodem uznania dla 32-letniej historii tej 
sceny, dla pracy artystycznej ludzi, którzy 
tworzyli jej kształt i sukcesy, ale także dla jej 
prężnej współczesności, dla osiągnięć dnia dzi
siejszego.(„ .) 

Pod kierownictwem artystycznym Aliny 
Obidniak i literackim dr Janusza Deglera Te

atr im. C. K . Norwida zaimponował świetnym 
- przeważnie polskim - wartościowym lite
racko repertuarem oraz jego doskonałą, nie
banalną realizacją. 

Warto przypomnieć, że „Beniowskiego" re
żyserował tu A. Hanuszkiewicz; „Legendę", 

„Peer Gynta", „Sen nocy letniej" - H. To
maszewski; „Don Juana" i „W małym dwor-

ku" - K. Pankiewicz; że reżyserowali w_ Je
leniej Górze młodzi, zdolni - R. Major i G. 
Mrówczyński; że współpracowali z teatrem 
scenografowie tej miary, co K. Wiśniak; że 

oprócz wymienionych spektakli grano tu je
szcze m. in. „Pierścień wielkiej damy" Norwi
da, „Wyzwolenie" Wyspiańskiego, „Kram z pio
senkami" Schillera, „Konopielkę" Redlińskiego, 
„Homera i Orchideę" Gajcego. 

Przedstawienia bez mała wszystkie uhono

rowane nagrodami pozytywnie przyjęte przez 
krytykę teatralną i publiczność . 

Wiele miejsca zajęłoby wyliczenie wszy
stkich nagród, które zdobyli poszczególni arty-

._:r i t t- 11'-:, ,. ~ , czyi &y -ramy n<..~ejs - "' · in-
formacji omówienie gościnnych występów tea
tru na scenach polskich i zagranicznych. 

Sądzę, że najwyższym, bo najbliższym, nie
okazjonalnym dowodem uznania dla teatru są 
pełne widownie we własnym mieście i dolno
śląskim regionie, w tych ośrodkach gdzie ze
spół wyjeżdża grać . One dokumentują najle
piej skuteczność twórczej pracy, za którą zes
połowi Teatru im. C. K. Norwida serdecznie 
dziękujemy, w wielkie jego Swięto. 
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