czyńska. Razem z Barbarą K r:ifftówną jeszcze w czasie ok u "CJl

wspanialy ch poranków poetyckich przenosi obecnie Gallowa na
.
Wybrzeże' '.

Przygoto wano. wówczas kilka
programó w : dla najmłodszych inscenizacj e wierszy Konopnic kiej . Brzechwy , bajki i piosenki.
dla młodzieży starszej ballady
Mickiewi cza_ Objeżdżano z owymi porankam i całą okolicę Gdyni
i Gdańska, co nie przeszkadzało
w intensyw nej pracy nad spektaklami.

V

Z albumu
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Niedawno przeglqda lam al-

bum, w którym moja matka pTa-

cowicie wklejała recenzje i fotosy z każdej premiery - wspomi-

na Barbara Krafftów na, obecnie
aktorka Teatru Współczesnego w

Na jubileusz %5-lecia Teatru Wybrzezc wystawion o

sztllk~

Tadeusza Gaycego

,.HOIDtt i Orcbid.,_"•

Warszawi~uczenniralwoGalla

i jedna z najmłodszych aktorek
jego . teatru - i znalazlam bodaj

nTempera mentach" Cwojbanknot SO-zlotow y z
I wo Galla. Sztuka była
grana właśnie 50 razy i na ostatnim pTzedsta wieniu każdy z zejemu
społu otTzymal specjalnie
dedykow any banknot. Nie bylo
wówczas zwyczaju wprowad zania
sztuk do żelaznego repeTtuar u.
zdobić będzie przez pewien czas
Przedstaw ienie „szlo" pTzez 3-4
korytarze . Można było tu zresztą
miesiące i schodziło z afisza, toh
ciekawyc
wiele
znaleźć
·zawsze
ostatni spektakl mial zawsze
też
m,
teatralny
życiu
informac ji o
i to nie
wyjątkowy charakte r
zwłaszcza Wybrzeża.
tylko dzięki aktorskim dowcipom .
Uczniowi e Liceum Ekonomic zwtedy bardzo
Pracowaliśmy
nego w Gdańsku przeprow adzadużo, a trzeba powiedzieć, że byją wywiady z aktorami, reżysera
liśmy przygotow ani do najtrudmi, zbierają wiadomości dotyczą
niejszych warunków , do wykonyświet
i
teatru
spraw
ce różnych
robót nawet
wania wszelkich
na
Ale
nie się w nich orientują.
należących do personelu
t11ch
profesor
pewno gdyby nie pani
techniczn ego. Kobiety szyły koAurelia Kwiatkow ska, która jest · stiumy, mężczyźni malowali i uopiekune m ruchu teatralneg o w
stawiali dekoracje . Gall nosil się
tej szkole, nie byłoby tu takiego
zamiarem stworzen ia teatru, w
z
zbratania młodzieży z Melpome którym widz od pieTwsze j chwili
ną.
mial czttć się gościem aktorów.
Chcial, aby aktorzy opiekowa li
się szatnią, bufetem, wprowad zali
'Owadzi ;cio pięć lat temu
widza na salę, sadzali go na miejsce. Do tego wprawdz ie nie doszło, trze'ba byloby mieć znacznie
jubileusz święcił
Gdy swój
większy zespól, ale i tak atmosferuch amatorsk i Pomorza, teatr w
ra w teatrze Galla b11la ,,inna".
Gdańsku obChodził dwudzies toKiedy JWZyjechaliśmy do Gdypięciolecie. I tu na uroczystość
otrzymaliśmy po sienniku, któni
byli
i
świadkam
zjechali ci. którzy
ry każdy musial sobie sam napoczątków.
pchać slomq z wielkiej steTty, jakulturaln e
ka zostala dla nas przygotow ana.
Powojenn e życie
Zamieszkaliśmy wówczas w hoGdańska zaczęło się oczywiście
telu Riwiera. Na jednym piętTze
wcześniej, bo już we wrześniu
panie, na drugim panowie. Daw1945 r. skromnym „Wieczor em
na sal.a restaurac yjna byla jednoPoezji i ·Prozy Polskiej" . Potem
cześnie salą prób. A że sami goowych wieczorów przybywało, aż
towaliśmy, więc zazwycza j te kogrono występujących entuzjast ów
leżanki, które miały dyżu.r w
sztuki przekształciło się we
„ wzorowy teatr amatorsk i" a je- kuchni, w momencie gdy powinn11 były znaleźć się „na planie"
go „spiritus movens" była pisarprzełaziły przez okienko, przez
ka, autorka świetlnych prelekcji
które w każdej restaurac ji kelne pani Malwina Szczepko wska.
rzy odbieTajq dania. Czasem J)TZe- w miesiąc później w Gdyni pod
dluża;ąca się pró'ba. kończyła się
dyrekcją Heleny Hałacińskiej oMieliśmy
„pożarem" w kuchni.
tworzył pierwszy swój sezon po
,,zaopatrz eniowców ", ustalone dywojnie Teatr Miejski.
żu:ry, uTZqdzaliśmy nawet konGdańsk-Sopot-Gdynia szybko
kursy na najsmacz niej przwzą
starały się wydobyć z wojennyc h
dzone dania. Początki były dozaniedbań, także kulturaln ych,
słownie pioniersk ie. Naszej pracy
iniie
i pierwsze, na poły amatorsk
stale
towarzyszyło
w teatrze
ły.
cjatywy, już nie wystarcza
Póltoraro czny
się.
kształcenie
Zaczęto domagać się prawdziw ego
kuf'S odbyty w Krakowie wymateatru. Odpowiedzią na postulat
gal uzupelnie nia. Uczyliśmy s«:
by na Wybrzeżu powstał ośrodek
zatem pilnie w dalszym ciągu.
teatralny pod „wodzą znakomit eProwadzi lo się pasjonujące dyskus;e o teatrze, jego historii, liaktoradobrymi
z
i
go reżysera
teraturze, o slawnych i nscenizami" był przyjazd Iwo Galla. Niecjach.
· długo po jego przybyciu prasa
przy

DIA· JUBILEUSZE
Wczoraj i diiś
gdańskiej szkoły
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-~--------

Tu, gdzie dziś mieści się w
Liceum Ekonomic zne,
Gdańsku
przed wojną działała placówka
Polskiej Macierzy Szkolnej. Nauczyciele tamtej szkoły myśleli
wówczas nie tylko o tym, by dobrze przygotować swoich wychowanków w zakresie nauki obję
tej programe m. Była ona bowiem
ważnym ośrodkiem kultury polskiej, miała za :r.adanie utrzymać
bliski kontakt z Polakami mieszkającymi w Gdańsku, na Pomorzu, chronić ich przed wynarodo wieniem, walczyć o polskość tych
ziem.
Powstał wówczas przy szkole,
lalkowy
teatrzyk
skromny
„Skrzat". Objeżdżali twórcy i aktorzy jego przedstawień miejscowości, w których była choćby
jedna rodzina polska, niosąc pol„ku pokrzepie niu
słowo
skie
serc".
Dziś dla ucmiów Liceum Ele.o. nomiczne go czasy te wydawać się
muszą niezwykl e odległe, ale rozumieją ile znaczyły w historii
Gdańska. Toteż kiedy przypadł
im zaszczyt goszczeni a uczestnijubileuszo wego spotkania
ków
zorganizo wanego z okazji 95-lecia
Amatorsk iego Ruchu Teatralne go
na Pomorzu Gdańskim, przygotowali się bardzo uroczyście. I chyba dobrze czuli się dawni działacze, nauczycie le i uczniowie, w
tych samych murach, w których
pracowal i między pierwszą a
drugą wojną światową.

W szkole działa i obecnie zeartystycz ny, który zdobył
nawet „Bursztynową maskę" za
sceniczną adaptację średniowiecznego utworu pt. ,.,Rzecz o Alkasynie i Nikolecie ". Działa tu też
znakomit y klub prawdziw ych miłośników teatru. To oni - członkowie klubu - na jubileuszową
okazję przygotow ali bogatą wystawę obrazującą dzieje teatru
na świecie i w Polsce. Cztery sale wypełniły fotogram y, prospekty, afisze, dekoracje, ukazujące
teatr starożytny, teatr Wschodu

spół

1

(chiński, japoński) , średniowiecza,
renesansu i teatr współczesny.

do wystawy zbierano
bardzo pracowici e m.in. drogą ko-

Materiały

respondencyjną,

nawiązywano

nawet kontakty międzynarodowe.
Znaczna część eksponató w, by
nie przeszkadzać w normalne j
pracy szkoły po uroczystościach,

miejscow a

dzińskiego
dedyka~;ą

informowała:

„W Teatrze Miejskim w Gdyni
ciągną się prace nad JWOScenium
i rozwiąz11waniem horyzontu .
Nowy zespól teatralny działa
już jednak i to niezależnie od intens11wnych prób nad trzema
sztukami. Kraków pamięta dobrze poranki poetyckie , jakie urządzala Halina Gallowa przez
Instytucje tych
pólfora Toku.

Historii teatru
ciqg dalszy
Iwo Gall zaczął swoją działal
na Wybrzeżu przedstaw ie.niem sztuki Gaycego - „Homer
i Orchidea· •. Orchideę grała mło
dziutka, utalentow ana Zofia Perność

biegały na tajne wy kłady G ~ na.
by posłuchać, jak ucz ą si~ stars1
koledzy - aktorskie go rzemiosła. Kiedy skończyła się okupacja
- i w wolnym• już Krakowie
Gall otworzył oficjalnie swoje
zbiegli się do niego
studio wszyscy pozostali przy życiu
uczniowie i dołączyły oba podlotki: Zosia Perczyńska i Basia
Krafftów na. Gdy już jako dyplomowa ne artystki występowały
na scenie Teatru Wybrzeże . były bod.aj 1DajmłodszY,mi zawodowymi aktorkam i w Polsce.
Znakomi te spektakle Iwo Galla,
ambitny repertuar, wreszcie zdobyta w roku 1947 pierwsza nagroda na Festiwalu Szekspiro wskim za słynne przedstaw ienie
,,Jak wam się podoba'' umocnił y pozycję teatru na Wybr~eżu .

~
W foyer wybudow anego zaledwie pięć lat temu pięknego
budynku teatralneg o przy placu
Węglowym w Gdańsku z okazji
25-lecia istnienia teatru odsło
nięto popiersie Iwo Galla. Na jusztukę
przygotow ano
bileusz
Gaycego ,.Homer i Orchidea ". W
przedstaw ieniu tym wystąpiła
jedna tylko aktorka z zespołu.
który przed ćwierćwiekiem grał
Izabella Wiltę samą sztukę czyńska. Tym spektakle m obchodzi artystka także i swój jubile usz - 25 lat na scenie.
Na sali było wiele aktorek i
aktorów. którzy tu. na Wybrzeżu, zaczynali swoje artystycz ne
życie~ dziś są ulubieńcami całe
go kraju, a przyjecha li na tę

z różnych miast. Była
nich zarówno Barbara
Krafftów na, jak i Zofia Perczyń
ska, odtwórcz yni roli Orchidei
przed 25 laty.
Była też pani Halina Gallowa,
aktorka, reżyserka, autorka pięk
nych montaży poetyckic h. Przeznaczone dla uczniów szkół Wybrzeża skuteczni e uczyły miłości
do polskiego słowa, polskiej kultury. W pewien sposób to właś
nie pani Gallowa kontynuowała
pracę zaczętą przez ludzi działa
jących na Pomorzu kilkadziesiąt
lat wcześniej w amatorsk im ruchu teatralny m, a także i tych
związanych ze skromnym , szkolnym teatrem "Skrzat" •
Dwa jubileusze , które odbyły
listopadz ie
się jednocześnie w
1971 r. wywodzą się z tych samych tradycji.
ZUZANN A JASTRZĘBSKA

okazję
wśród

bahelła

w

Wilczyńska
guła iw

Przecl %5 laty
Krcuzy.

Zdję c ia

roił

Euryldft..

tej szwce rolt.:
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