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A LI NA OBIDNIAK 

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, 

Dwie tylko: p o e z j o i d o b r o ć . .. 

YfHinn Nr 1rwi.f 

.. .łączy się z wspomnieniem dzieciństwa i okupacji. Brat Karol w swojej żoł nierskiej Wf(· 

drówce w czasie kampanii wrześniowej (miał wtedy 16 lar) po przegranej wojnie znalazł 

się w obozie koncentracyjnym w Niemczech . 

Uciekał stamtąd pięciokrotni e. Ostatni raz pod kołami pociągu. Znalazł się w nieokupo

wanej części Francji, w G renoble. Chciał walczyć dalej, ale specjalna komisja skierowała 

go do Liceum im. Cypriana Norwida w Villard de Lans dla ukończeni a nauki. 

Alina Obidniak z zespołem przed dworkiem Norwida 



List od Karola z nazwą tej szkoły, jej patrona, zro biły na mnie (kilkunastoletniej dziew

czynce) ogromne wrażenie . Pierwszy raz us łyszałam nazwisko NORWID. Stał się dla 

mnie kimś rajem n iczym, nieznanym, bl i kim. Tak zaczęła się moja wielka fascynacja Nor
widem. 

Zajął ważne miejsce w moim życiu : w czasie studiów aktorskich i reżyserskich poznawa

łam taj niki Jego twórczośc i , Jego biografii. Pam iętam wrażen ie, jakie zrobił na mnie finał 
życia wi ·!kiego Poety - pobyt w przytułku d la bezdomn. eh migrantów, w schronisku 

w. Kaz imierz pod Paryżem. Ciężka choroba, amotność, nędza i pochowanie w zbio
rowym grobie. Przepełniało mn ie p oczucie żalu, krzywdy, pytania ... 

N orwid „osobisty" i jego biografia nie dawał mi spokoju. Po objęciu przeze mnie wraz 

z Januszem eglcrem kierownictwa 1i arru Dolnośląskiego w Jeleniej G órze, zaki !kowa
la myśl przemianowania teatru na T EATR IM. 

YPRIA A N RWIDA. Tak bardzo pragnę

łam, żeby Norwid miał swój dom„. Zdawaliśmy 

sobie zJanuszem sprawę , jak bardzo to nas zo

bowiązuj e, ale była to też wielka mobilizacja mie
rzenia sił na zamiary ... 

Genius loci Jelenicj c;óry i Karkonoskiej Mdpo

m en ' współdzi łał w urzeczywistnianiu naszych 

proj któw. W yznacznikiem \'.')'~ okiej poprzeczki 

srała się twórczość Norwida, Słowacki ego, Mic

kiewicza, Wyspiańskiego, Fredry, Gombrowicza, 

Witkacego, Moliera , Szekspira. Obecność N or-

wid a w repertuarze zaznaczyła się siedmioma realizacjami. Scenę Studyjn ą (nasze twórcze 

laboratorium) zainaugurował „Pierścień Wielkiej Damy" w reżyserii Grzegorza MnJ\\'

czyńskiego . Był to znaczący i piękny deb iut młodego reżysera. Porem przyszły kolejne 

premiery i organ izacja Sesji N orwidowskiej w stulecie śm ierci Poety. 

Mój osobisty związek z Norwidem miał dalsze rodzinne powiązania: Karol Obidniak był 

.tkrorcm Teatru Dolnoś ląskiego za dyrekcji Antoniego Bil iczaka (trzy lata), był również 

autorem wielu sztuk teatralny h , m.in. „Goście Hotelu du Parc" o młodzieży polskiej we 

Francji , która uczęszczała do Liceum im. Norwida w Villard de Lans. Sztukę tę osobiśc ie 

reżyserowałam z zespo!cm naszego rea uu. Jubileusz SO-lecia Jelen iogórskiej Sceny stal się 

ponowną okazją - prezentacji oso bistej biografii Norwida. Jego listy i twórcz ) ŚĆ zł żyly 

się na spektakl pt. „Norwid". 

Moj a miłość do Norwida znalazła swoje zwieńczen ie. Ta miłość przepełnia dz iś moj e ser

ce, kiedy ogarniam całą teatralną rodzinę Jeleniogó rskiego Teatru , wszystkich wspania

łych , niezwykłych ludzi , tych wyb i m ych twórców, którzy są z nami i którzy już dcszli, 

pracowników sceny, administracji, współpracowników. Ich poczet jest i mponujący, a li

sta jes t długa i znalazła swoją dokumentację w wydawnictwie teatru, książce prof Janusza 

Deglera i następnych, opracowanych przez Urszulę Likszter. 

TA WSPANIAŁA W IELKA T EATRALNA R DZINA tworzyła nowy okres historii 

kul tury na Ziemiach O dzyskanych dla Polski. Z sp łowi Teatru N orwida i Jego obec

nemu K ierownictwu przekazuję moje gorące, se rdeczne życzeni a nas tępnych twórci.yc h 

niezwykłych dokonań, dla których posłaniem byłby Norwid i Jego sztuka. 

ALINA 0 BIDNIAK 
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Alin O ID I K 
Aktorkd, rezyser a. wieloletnia dyrektorka Teatru 1m. C. Norwida w Jelenie) Górze W 1955 
roku ukonayta PWST · Krakow na wydmie aktor1k1m. na1t~pn1c 1tud1owala w słynnym 
mosk1ewsk1m WGIK'u u m11trza rezy1e1i1, Al k~ndra Dowzenk1 (1956 58). w latach 1958 5Q 

w tod1k1e1 Szkole F1lmowe). W 1961 roku rozpoczęła pracę jako rezyser w foatrze 1m A Fre 
dry w Gnieżnie a w 19f>4 · oblęla dyrekcj Teatru 1m. W Boguslawsk1ego w Kah1zu, ktorym 
kierowała do 1970roku. W1973 została powołana na stanowisko dyrektora naaelnego 1 a1 
tystyaneg Teatru Dolnosląsk1ego w Jeleme1 Gorze. Rok poznle1 1eleniogórskl teatr, z Jej 1ni 
qatywy, otrzvmdl 1m1 Cypr1ana orw1da. Wyrezyserowdla tu k1lkad11esią1 spektakli, sposrod 
których warto wymienic-. Horn Pr 1 Drch1dea"T Gajcego •• Cien · W Mtyn.mk1ego/M Małl'tkiego, 
. Horuty1i1ki" I · muel Zborowski J. Slowack1ego, .Pohqa S. Mro1kJ, Henry VI na lawach" 
W Bogu1ław1ki~go .• Wyzwolenie"St Wy1p1an1k1ego. Gosoe Hotelu du Parc· K. Obidmaka czy reahzaqe spektakh wg poezji Norwidd 
.Sp1fwarn miłosny rym:.rrometh1d1on·, Norwid . Lita dyrekq1 Aliny Obidmak w Jeleniej Gorze O(enlane są jaku nailepszy okll.'s Te 
atru 1m.llo1w1da Juz w 1973 1„ ro zakonczen111 r montu otwarto Scenę Studyiną co pozwolilo na zrómirnwanie propozyqi i swo· 
bod111eJ ze kiztaltowanie polityki repenuarow~j 1eatru. Do pracy Bprc15Llni byli mówno wybitni rezymzy: Addm Hdnuszluewia 
H myk Tomaszewski Krzy\Ztol Pank1ew1a jak 1 debiutanci. Krystian lupa. Mikołaj Grabowski, Rysz;ird Maior Michał Ratymk1, Wal · 

Promethidion w reż. Aliny Obidniak, 1988. Irmina Babińska, Marek Kędzierski, Bogusław Kozak. 

demar Zawodz1nsk1 Alina Ob1dmak uw.uała, ze tt>atr me powinien ogram me s ię Jedynie do .produkcji" przedst.iwi••li, a powinien 
był nlleJSlem spotkani tworaych po11uk1w.1ń artystyanych i estetycznyth, dlatego tez. obok podstawowe) działalnosc' , 1ak1 je~! re· 
allzowanie SJ!(' Llkh, w teatrze 01ganit0wane były S~Je naukowe: Wrtkacow~ka w 1978 r„ Norwidowska 19!!4. Międzynarodowe 
Kolokwium poswięcone problemom teor111 praktyki teatru w 1979. Wydawano m nograóe teatru 1 publlkaqe dokumcntuiące ses1e 
naukowe, w foyer odbywały \1ę wystawy plastyane 1 fotograficzne Teatr wyjezdzał w ramach stałej w1pciłpmy do Nienuec I na Wę 
qry a takle do Francji t Włoch. a w 1976 roku odbyl tournee po Amnyce lacin1kiej z przechtaw1eniem .Don Juan· w r .iymil Krzy~z
tofd Pdn~iewiaa 



W 1983 z Jej inicjatywy powołano do ivcr . M ędzynarodowy 
Fesuwal Tearro~· Ulranych Była to wr c druga (obok Jelenia 
gór•ktCh Spotkan Teatralnych) · ta duIVm rozmachem µny
gotowywana rmpr za, odbywaiąc.1 1ę pod egidą Teatru or
wid W 1 88 roku. po w1 lu 1.1talh 1,uari, Alinie Otndni k 
udało s1e uru homic przy teal!l Oirodek Badań r Praktyk Kul 
rurowych. który m1al byC m1qatorern i koordynatorem dzla· 
łan wykraaaiących pora „ob zar~ teJtralne Kierowała nim 
do 1989 roku B~dąc 111~1poko1nym duchem obd.munym nie· 
1pozyq Pnerg~]. po odeJ cru z tedlfU w 198Q roku. powołal.1 

l'1bor.itorium Samorozwaiu zajrnuwr. się sz roko rozumianą 
Norwid w reż. Aliny Obidniok, 1995. Elżbieta Kosecka, l'dukaq<1 ekoloqKZną zwlauaa w rod dzieci 1 młodz1ezy Or 

Piotr Konieczyński, Piotr Przeniosło. 9anizowała warsruty I seminaria e olo91czne dla nauayc1elr. 
prowadzon prm kologów, psychologów, p1ychotero~utow 

Nie traciła 1ednak kont„ tu z teatr , WNU zywo L'lmten.•sowana tym, co się w nim · zi,1ło. W maiu 2000 roku Alma Ob1dniak, 
po odwołania dyr. Mr waymk1ego, zostala po miana na funkqę dyrektora flilCZPlnego 1 art)'$tyan'9 1 atm Juz p1 rwue pre 
m1ery pokaz ly k runek mysi n1a r dz1ałani.i Pani Dyrektor. tora zapro11ła do w polpracy kilkoro mlodycll rezy>łrow Był to mz I 
w dz1 srą1k - JUZ pl rwuy - k.Jmeralny sp ktakl sztuki w półaesnfJ drama1op1sark1 E.V1! r .Krolowa I Szekspir: pozwolił zwroc1 
uwagę na młodegn re.zy• ra, Piotra Kruszaynsk1rgo. n Duze1 Scenie tymczas rn pokazanu .Szehno1twa Skapena - 111e~m1 •rl~l

n~ omed1ę Moll1·ra. Ten powrot do wyrazi t go podrnli1 r1'pertuarowego między obiema scen.1m1 le.ilru p zwaldł na precyzyjne 
okresłenie hn11 repertuarowe1 Allna Ob1dniak me 1reali1ow,1Ja swoirh planow - 31 grudnid wygasła Jej umowa o pracę 1 nikt nie 
podjal z Nią rozmów, w1~c po 1 scyama nie µny12la 1uz do pracy a po kilku tydodmach k1e1own1ctwo tea ru obj4I juz nowy dy 
rektor .. 

Młodzież podczas spektaklu . Spiewam Mi/orny Rym·; 1982. 

Alma Ob1dnlak byla wielokrotnie nagradzana za swoM prdc OrrzyrnJla nagrody 1 odznaczenia panstwowe 1 resortowe, (mi dzy m· 
nym1 Krzyz Oficerski OOP 1Q89) oraz Medrll Kam1111 fdukaq1 N.1rodowe1- 1980 J1•st lauredlk.j nagrod pu1Jlrt1110 <I la ro>alil.clqe t 
atrdlne otrzymał.i rez 11.1gmdy za ~woH dnalalno1< pro .koloy1aną Dyplom Umanra TowMZy'>tw 1 Przy1aC1oł F1lorofil Ekoil1giu11~J 

Dla Wsp; rua h Kob1< t z sukc~m w Pkologn i Złotą Otizndkę M1m1tra Q(hrony ~rodowiska I l Honorową Obywatt lk 1wo1ego 
miasta rodzin n o K•osna W 1990 r otrzymald. przyman przez Towarzystwo Frm.1c1ol Je! niej Góry NJgrodę za cato~mah dz1a· 
lal\ art~tyan h. W 1995 roku zo~tała po ą Idu itk.J nagrody Kobieta Eu1opy. Jest panuiącą rolową Karkonoszy 1 Cesarzową fe 
tlwa!r l atrOw Ulianych. 
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Bogdan DOMINIK 
Związany był z Teatrem 1m. Norwida od 1957 do 1999 roku Był ni~ tylko k1erownik1em mu 
zyanyrn, J1e p1zede w5zy11k1m kom pozytorem Jest dutorem ponad stu pięcdZ1e>1ęou 
kompozyq1 I opracowan muzvanych do .pektakli jelemnq r'kiego teatru <luwal nad tron4 
muzyczn1 przedstawren, p1owadz1ł proby muzyanez aktorami, byl akompaniatorem Napi1<1I 
muzy~ę do 1szystklch J''lenmgor kich spektakli Henry~a Toma1zew~k1t'go oraz do wszy~t· 
kich .norw1dowsk1ch sptkt.1kh Aliny Ob1dm4k. 8ard10 r1ę1to muzyka była wykonywana 
przez zespoi mstrunwntalny na zywo" podczas spck1aklu, tak było np w Zyc1u alow1eka, 
.Dmdach·r 197g r J H1s1or11 o M1łos1er- ne( ay .Opowre1oach lJ1ku W1edl.'n1k1eqo" Jlor 

widach" Boyddn Dominik komponował muzykf (we lragmentach lub cało1< do ktlku spe~ 
ta li Wr(){faw1luego fe,rtru Pdntomimy, m1 dzy innymi do prz d1taw1em pl. Hamlet, ironia 1 U1loba. ktorego p~rmera odbyła się 
w hpcu 197ą r Bogata 01obowo1uutystyand Bogdana Domin1ka.1ego do1w1adaeni • zna1omosozem101ła 1 011ąga11e kazdoraz wo 
porozumienie z re1y1rr\'lll po1wJIJly mu uzyskac tak w1pa111ałe p1•łn ek1pres11 fekty muzyczne. Muzyka tJ, będac l'lementem 
w1polgra1ącym spektdklu. c.zyil Jak gdyby przyp1san.1 mu. \!uchan.1~zupełnymod111ego oderw.1mu, 1 cJł.J pelmd przemdVlld do sł11 
chaa Niesie wtedy moi" m!'CO rnne ale rownie s1łmeoddz1aluiące na wyobrain1~ tresa. Jak rtadko klary kompozytor, potrafił iwa· 
Ja muzyka. oddn na~troJ prz d>tdw1e111a. wzboga(1( ie o mtprzew11Jz1a11P. wrazer11a. (1, ktorzy znaią Bogdana Domini a, wiedzą. ze 
Jl'90 wielką pa'M ktorei po1w1ę«tł cały wulny cz 1 (ZWłdllUJ zm1~ , były yo11· Był rnakom11ym namamm 1 kazdą .1olną chwilę sp~· 
dzal n stoku. 

Janusz KIJAŃSKI 
Ab1olwent Akadem11 l1tuk P1ęknyr11 w Kr kawie na wydl1dlach A1Chtt~ktury1 Ardlrtektury 
Wn tri 1 Pro1ektowa11tJ Pla1tycrne90 - dyplurny 1976, 1977. Realtzu1e prace w Zilkre1ie ar 
·h1tektury drchnektury wnętrz, arch1tektu1 y krJ1obrazu malmtwa, rzezby qrahk1, s.ztuk1 uzy1-
kowe1. ~cenografil filmowe), 1ell'w1zy1nej t teJtrJlnfJ ll'1t autorem 1m1ograh1 1 ko1t1umow do 
6 ńlmow fabularnych I ponad 50 real1ldCJI teJtralnych 1 teł~w1zy1ny(h l11proje~towal i uealito
wał ponad 60 oiJ1ektow uzyteano1c1 rut h ne1. biura, banki, hot le, za1azdy, in.1, te,11ry, te 
reny zielone oraz obiekty budownictwa md~ Nidualnege (domy prywatne ogrody itp.I. ktore 
były realizowane w kraiu 1 poza Jego qran1cam1 Pro1ektu1~ takl~ meble. przęt 1pP.CJali11yany, 
odziez oraz formy przemy\lowe 

Je 1 laureiltem nagrody przy1n.ane1 zram1 n1a M1m1t r1twa Kuilury za e perymentalny program w dne zm1e pro1ektowama vtu 
k1Ul)lkowe11 Jrl 111ektury kr.11obrazu. Przy udz1Jle łundac)t M1nrstem va Kultury 1 Sztuki zrealtzowat 5zereg placow zabaw 1 oqrodow 

HOOTULUS dla dZJ 11 mlodz1ezy 1ak Smok .Ryba" .Statek 1tp Te mob1hr· rzezby uzvtkowe 1calone z k1a1obrazem. p~nt~ce funk 
cie płacow zabaw 1 ogrodow - przykładem 1nteqraq1uzytkowe11 estelyczntj funk Ji, p11ykl.idem jednoaema takich dziedzin s1to 
ki I techniki 1ak drch1tekturo, rzezbo, malarstwo. mechant~a. optyka, a1ch1tektura kra1obrazu Itp Ta symblnra dmdzin .11tylt}'crnych 
t techmanych to 1ymptom XXI wieku - prog kon umpq1 nowego poł~u nstwa~ W swoim dorob~u artystyanym ma szereg w~ 
staw 1ntiyw1dualnych 11bio1owych - wowno w ~rJJU JJk 1 u granic~ w dz1edzrn1e malmtwa grattk1. ~ceoogratii sztuki uzytkowet 
t prn1ekt11wama ogrodow Wykonu)e grahkę wydawmaą, iłu1traqe do ksi zek, programy tedrralne plakaty foldery. kalendarze. J go 
obrazy morna gl~d~c w budynkach wytPClnow publ1czne1 np hotełath, za1a1daLh, szkolach lna1du1~ się takle w zbiorach mu 
ze.ilny(h w Opolu !Muzeum Sląska Opollk1ego) i we Wrocławiu Kompo1y1.ie malJr\kl i grdfika majduM 11~ rown1ez w zb1orad1 p1y
w~tnych w Pols~. Niemczech. Szwa1ca11i 1 USA Jest laureatem nag1ody 1 dz1 ałalnosc w d11eó11nie tworczo10 teatralne1 za rok 199ti 
przyznanej przez Prezydent Miasta U'llochowy. Przez ponad IS łat wspólpmowal z Adamem Hanus1k1~w1czern, przygotoWUMC 
>eenograhe do spektakh Mistrza, np - w Jeleni l Gorze do, Kordiana Słowackiego . 
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Irmina BABIŃSKA 
Swoją ~ar1~rP a!tor~k.1 rozpoa~a w Krakowie gdzie pra(owała w latalh 1963 65. Pozni~J byl krotki okres prdcy ,. Tarnowie 1-od 
1908 roku w Jelen1e1 Gorle W lym p1erw11ym okresie 1elenlogor ~Im TJgraia między mnym1 011w1ę w .Wieuom l7PC 1 kmli. [r · 
nestynkę w .N1eocen1onym f:rneme: Clartc w ,.Słudzr dwoch panow. Amrlię w Md1ep1e W1elb1nełe talentu Aktorki do dm w1po

mmJF1 /e1 wielką krcaq.; w lrgendlte Wv-p1ansk1e90 w rezysem Henryka Tomaszewskiego. 
W 1973 r. ltmma Bab1111ka ode\Lłd 11eatru Jt'leniogo~ktego do Kalisz.ił 197 3 74). na11ępnie do 
Pomd111J 11974 7S) Szczeon.1- Te. tr W1polcz~1ny (1976 1980) 1 mowu wroni do Poznania 
n.1 k1 l ~c1 1111e\1 'Y· Lagr~la wtedy ltidhP, w ,F.intMym" Słowackiego w re1yse111 Janum Nyaka. 
Od 19111 roku występu ie w teatrze J~łen1ogor1k1m Lata 011emdz1e11ąte hi Amelia w ,.l\mbaSil· 
dor1e• Mrozk,1 lrel M Oł1wa . Math w Slub1e Gombrl)wtm w reL K lupy 1 mne role w I 
go spe~takla\h. leozoforyk w M.1ue1u Korbowie 1 Bellatrl~, Pragm~ty tarh BylJ tez Gertrud~ 
w HJmrecie I Matk.1 w .N1~pod11ancr" Ro1tworow~~1ego. Jest dktorką wsmhrnunną ZJ 
rowno w komedii JĄ~ 1 w dr.1111.we, ~ 1pektaklach dl. dlle! i ,t,mzych 1 mlod~zych ponati zn, 
tez( ..klucz" dla 11eb1e W 1q95 roku 1tworl~la w1elk kre&1 Ję wt) tulowrj roll w Slluce rad~usz 

Rozew1aa pt""St,ua kobieta wys1adu1e" v rel A.Bub1ema tnaqrodJ). W 1000 roku wyst,101la 1ako Uzb1etJ I w sztuce E V1łar Krolowa 
1 Szfk1pn"w rP1. P K1um1yn1k1ego 200 I KlyuJrn str, w Elektrze H von Hoffmamtahła wrez.M Klemw1k1e11 M.119.irm HJupt 
mann w sztuce J lukosz,1 Hauptmann w r z W Krry tka 1n.1grodd), 2002 Mdlka w KJrtolet R0Lew1cza w rez ~ lJmk1ev.1cz; 
Zagr ta f'dp1 za Klemen~ VI w.llerwonyth nosach wrez M Bogairw k1~1 oraz Chor łNormJ Il 1 StatCil w llektne w ret I Korcza 
ko 111k1e1 lnJgroda) Irmina u.1b1111ka wy,tępuw ta ze go1cmme w Teatrze 1m. J ~wuaw~k1ego w Wałbrz~chu Je.s w1elk4 propaQ.i· 
lotką amdtor kiego rmhu teatralnego 1 rl.'ty! itor!k1ego oraz ucmtmczy w akqach charvtaty .. ny(h na rzecz potrzrbuiąrycłt Za ~WOJ 
role zy1kal.i sobie nie tylko uznanie 1 rniłol\ publiunom, ale takze otrlymałJ wiele nagrod Warto wym1emc te wumr1~e. Warszaw.i 

I Ogolnopołlk1 Konkw Na Wy11aw1eni~ Pol1k1ej Situk1 W1p0łm rw1 lldQrorf.1 za role StareJ kobiety w rrzedstaw1~n1u St.ira ko 
bt ra wysiaduj Tadeu11,1 Rozew1r1a w T atrze 1rn (ypn~nd Norwida w lelemeJ Gorze (1995) Warv.dw.1 VIII Oqolnopol1k1 Kon 
~u Na Wy1tJw1em~ Pol .kieJ S1tuk1 W1pólaPrne; n.1groda lASf' 7d rolę MMgarete Hauprmannn w prwd1taw1eniu Hauptmdnn 
Jerzego lukom w Teatrze 1m. Cyprw1J No1w1dA w Jele111~1 Gorze (101.llJ Kah!.1 Kali1k1e SpotkJma Teaual e NJgmdJ 1in. JJ(k3 

Wommow1aa za rolę druqopłanow4 ZJ role Churu llormy P1e1W\Z 11Star.aw1pek1aklu tl ktM ~ reź Na1.1h1 Kmaakow1k11•J 
w Tea!ize 1n1 C. K Norwida w J ·kruej Gorze 2009). le~t w1eło~rotn1 Jam atk4 nagrod puhilczno Cl, pr1yz11dwa11y1h 1 okMll M1t; 
dzynarodowego Dnia 1 tiu J 1 11r.11n1~ rola w Teatrze 1m C I'. tlorw1iłd to Pd111 w Pn~nt w a1h" I Geneta w rrzymi1 R MdtUIZJ 

Magdalena KĘPIŃSKA 
Al.1101 • nlkd yd11nlu rlktm kiego PW>l we Wrocła v1u ( 9q7) ladrb111tuwJIJ rolą Nrnny 
w spektaklu Kom d1d f1Jll I k~ w rem rii lldam.i H1nu1zklew1Clo) n· 97) w r atrie llTI c 
Norwida 1 lelr111e1 -orzr z ktc•rym J 'St zw1~zana rn pr ww.1~1e do dnia d1111e1szego Za91<1fd 
tu w de •oznarodnv i1 rol 1po1rod ktory h w,111< wym1 nic rally w Op rzP zebnw1 V H• 
via w rez .A. Kroba, Masz.a w Cza1ce Ciechowa w rei Mai Klwew1k1e1. Svł via w Opowie 

1.11h o zwyczainym mlen •· · 1~ P. l1•I nk1 ne1 A M.iJmka, Dz1ewuynJ Kanwie na cztery 
kIZydl.i Rober Id Bruttem w r~ K lawo1 k1eq1J. lłoz,1 w E pr ~o· L Fran91one w rn M Bo 

y iew> ieJ Wy tąp1łat.ikzewTedlrz Koml.'ł11 weWr.1tłJ11uws ~ta~łu Przypm~dum V 
Pam I l•'l P Okomk1ego ktor m ZJgr la rolę Su IP. Glm-ron W I• trze )l'len1ogor1k1m zo 
qrałJ ponndto w następuiący l11pektJklach .~1111m (zlow1eka W1ewwrk1 (Gudrun (m1hn). 
Kariera Artura U1 (Duck Doi v). Ok rut n~ i mM tHOR Ldthy), 'lztuka iJIJ dziecka (P,11111 Są1 1 edztwa). Z.igrał.i tak ze 1ednaz qlow· 

nych ról· m alu telev111y1ny111 pl Tar1y11 z Aniołrm w !OO'i 1 Je1t llurea1k.1 ~r~bm~11 Kluczyka (2007) lJ rai~ Rozy w Elprrno" 
l11n1 f rang1011 W 1e11Jt11 20tl9 2010 możemy J.l oqlarlJc w ~P ktakla(h Je1tesmy br~cm11 'Regmd Melnrck) ordZ Srrooge Opo 
w1~11 w1q1f11ra t:lu , [ ella, . 



Elżb i eta KOSECKA 

Robert DUDZIK 

Absolw~m a wydt1alu wokalno-aktor..k1ega wrocldwsk1ej Akdd~rnll Mury.rnq lad~liiu 

towałd na scenie Teatru 1m C lnrw1da w podwoJn 1 roli Sm •1aldmy 1 Kom1kd w.Milom 
do trzech pomaranay (drło Goulego w 1ez Andrze1.i Jamrolil w l'ł89 r Z.igr la tu ponad 
50 rol w roznorodnym repertuan~ J~J dumrna są tharakterystyCJne. ostro narysowan•• rolt 
J11k w Opowre1<1J1 n pete1 bu1~k1Ch" 1"M-irtwych duszach Gogola ktore rezymowal Wie1ław 
Hołdys ay Eugenia w T.ingu·s.Mrozka. N1e·1v.J1phwym atutem re>t takie Jej głos sopran ko 
loraturowv ktort w1dzow1~ mogli pod11wiacw wielu ~pekLJkl.ich, zwł.tsza.i w oprize kdm~ 
raln~j pt "La Serva p,1drona·w rezym11 K Gało~ a.y zabawnej składance muzvane1 pt..S ł 

la Cura~ 1 renek}y1nvtm. Tryptyku rzymskim J]OOJ 1.j Ligrdła lai.ze w kilku 1lmach: JANCIO 
WODNIK 1 CUDOWNE MICJSC[ (r z J J Kobk1\. i popularnych miałach tełew1zy1nych· PIERW 
SZA MIŁO~(. WEJŚCIE SMOKA w senalu FALA ZBROOMI MARATONTANCA. 01tatnle przedsta 
w1enia z udz1alem flzb1~ty Ko1eck1eJ, to .Tran Atłdmyk" wg W1tulda Gomb1ow1ua .Podroz 
poslubna •• Klaty.a, Sztuka dla dz1~1ka 

Absolw<'nr wvdzidlu lalkarskiego l'WST we Wrocławiu I f9QJJ uczen KnemłJwy Du 
biel i Andrzeja Hrydn~w1cza. Zadcb1utow.1l w Tealrze Pol~ktm \ Smec1111e rol~ HajmonJ 
w.Antygonie' Sofo~l~SJ 11993). W ldta<h 1995 97 zwiqzany byl z T•.itrem Nowym im Gu· 
\tJwa Morcinka w Llbrzu. Od roku 1997 pracuje w Teat1ze 1m. Cy pnJna K.1rn1la lłorw1d.1 w 
l•lrme1 Gom· Z1deb1utowdl tu w Ko med 1 pJsterslrn.·1 w r~zysem Aduma Hdnu11k1t•w1ad. 
Wazn1e111crol~tcaualne Słuqa dwo<h panow"Goldomego flo rindo Ar tus1. „Emi 
granc1 Mrozka - XX .Zabawa Mrozka Parobek B. Na p ~nym morzu" Miazka Gruby 
rozbitek. 011Jdy M1<k1ew1aa Sobolew1k1, Fai Niente• Sch.1 elf era Bruno. W latad1 
2003 2009 wy1t~p1I w rmtępu11<yct1 spekta~lach .Testosteron· -fotMh, C.wwonenosy 
- Druce, Va1que1. TrJM Atlantyk" Baron. Dozywoc1e f1l1p. l<a· nera i\rtura lti• - G111, 
Podroz poslubnd Kierowca furqoneth Okrutne iuułe Rrth.ird .SztukJ dla dziecka· -Mały Po~!dnle(, Trzy ~1omy A11drze1 

Je1t autorem manod1,1mu n~1 , avh i.tri f1lazohany p1en11era 20-03 Zagrał takie w tilma1h .Młode wH~1 I Komllrn1k" or.iz po 
r1ul4my<h mia lach Fala zbrodni," Tango 1 Amol m P1erwm rnilo11 · W monie 2009/2010 m zemy go glądac w ztuce R Har 
wooda Je1te1my bratm11 (Derek r~whyl, rei J. Zao1;k1 

Piotr KONIECZYŃSKI 
W roku 1988 ukonCTyl wyd11al .ik or ki PWSl we Wrocławiu lddeb1utowal ro~ waem1e1 
w spektaklu .ulow1rk 1ak ulow11•k Berrolta Br~01ta na de·łmh Tedlru 1111 C Norwida w Jr 
leniej Gorze, nast~pn JPgo rol<J bvł ruk w Snie Ol'> y letniej" Szeksp1n w rezysern W lJwo 
dzinsk1ego. llgrał tez w.1dawJ w 7cmme fred1y wyrezy1erowane1 pmz l ~1elaw1k1ego 

(1992 r.) W 1995 roku. za rol Kdnercl Mlod;1eqo w 1pektdklu pl Stara kob1~ld wy11c1du1e· 
r. Rózew1aa hez A. Bub1e11l otrzymal wyminienlP na I Ogolnnpollk1m Konkurs1r N.1 Wysra 
wienir Polskiej Sz uk1 W pola~nPJ. W 1997 roku zagrał Ludwika 'iMllegu w lyciu Gahleum 
B.Brerhta w Teatr Le Tele HIZJl Spektakl rNvmował Maciej I rus. WyStdpll t,1kze w nostępują 
cych spektaklach. Te1tosteron" A. Sardmonow1m !Tretyn1. Trans-Atl.intyk wg Witolda Gom
brow1aa !PyckJll, Kancra Anura U1 (G1vold), Kl.jtwa (SołlVI). Eleł.tra"tPoslan1ec, A19isto1), 

.Gog 1 magog Kromka chasydz~a ;.Intryga 1 miło ,~ (M1llerl..S1tuk~ Ila dz1rck.;• ((zlow1~k. Kt 1ego Nikł Nie Rozunuel Jest dwu 
krotnym laureatem Zto1e1 Iglicy I 1991 i 1991 r.) orai SrellrnFyo Klu<Zyk.1 ( 19Q4 r l w plebiscyne na najpopularnie1sze90 aktora, 
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orgamzowanym z okazi1 Międzynarodowego Oma leJrru prm tygodmk „Nowiny Men1ogorskie: I< rea ej~ Aniołd Amhiela w sztuce 
R.Bruttera.Kamata na at ery skrzydła" (200~ r.) przyrno,Ja mu wyróznieme, przyzndne przez młodmzowe jUry na XXXV Jeleniogór· 
skich Spotkamach Teatralnych Na małym ekranie po raz p1ermzy pOJawtl się w drdmacle !tlewi2yJ11ym pt., Zero ąc1a· 11987). Wy
tąp1l takze w w1alath:.Pogran1CZt? w ognw~.P1erwsza m1ło1ć" 12004. 2009) 1 Fa la ?brodni' W sezonie 2009120 IO moma go og!,1-

dJc w .Kolaqi nJ cztery r~ce· P. Barz w rez. B. Kocy l}an Krzysztof Schmid!). 

Tadeusz WNUK 
Aktor. rNym, pedagog Absolwent wydmłu wokalno .1ktor\kit'9n Akademii Muzyunei 

1m. Karol.i Ltp1111k1ego weWrodaw1u Od 1992 r 01Jcu1ew Teatm 1m. Cypriana Kamila Nor 
w1da w Jele111e1 (jom• Zadeb1Utowal w Teatrze 1m. Jana Kochanowskiego w Opolu rol~ Rad 
n ego Gminy w spektaklu .Jdn Manej Karol Wsuekhc~' St I. W11k1ew1cza w rez. S. Stczykno. 
le~t trzykrolnym laureat m naqrody. Srebrny Kluayk" 1~ najciekamze mle leotr.1lne. Na · 
grodzony przez kapitułę llow111 Jelemogor1k1ch za rolę Łatki w DozywoC1u A Fredry w rez 
A Sadow1k1ego. W swoim dorobku .my1tycznym ma ponad 55 •ol teJtralnych udział w spek· 
taklach telew1ZyJnycł1, senalach filmach. dokurnentath t1łmowych. Jest ponadto wykładow 
cą Akademii MuzyaneJ na wydziale wokalnym we Wrocławcu w zakresie „Opracowania sce· 
nianego p.1rlii operowy,h• Je11z.1łozycielem1 opiekunem arty>1yanym Młodz1etowej Sceny 
Diamatycznej dzlałaiącej w wnach Edukaql Teatrałnei leatru im CK. tlorw1da i l'iJukatorem 
z lilkrl' u dykq1, artykułaq1 1mpo1taqi głosu Wazn1ejsze role te,nralne 1 telewizyjne: Harpa 
gon w .Skapcu Moliera (rez Z Bielawski), Petruoo w Poskrom1emu zlosmcy Szekspira lrez. 
J Krasow)k1). Cmmk w. Zemfoe' Fredry frn. Z B1ela~kl), Horodniczy w. Rewimrze"Gogol. (rez. J. KrasoW5kl), K114zę w.Miar
ce za M1Jrk~ (rez K. P.mk1ew1a). Kreon w ,1\111ygo111e Sofoklesa (rez A. Bubie1i). Ja1eczmca Ożenku" Gogola (rez_ S. Fie-ctotow), 
Browarnik w "Audienqi" Havla frez A Krab), Bill Kraker w .Happy End l) Leyn (rn M. 51 oral. Radost w. Sluba< h panien1k1ch r re 
d1y (rez. Z. Bielawski), Dym11r w Br.mach Kanmazow· Do1to1cw1k1ego (rez W. Tmłla), Doktar. Tomasz. Widmo w .Dlrndalh" M1c 
k1ew1cza (reL G Mrowaynskl! . Srarzec w.Widmach' Moniuszki (re z R Skolmowsk1l. Colas w .Bast1en und Basuene'Mozarta frez. I 
Przeqrodzk1, Pułko1 nik Sokołow w.Hauptmannie lukosl.J {rez. W. Krzy1tek1. Ptlat w,.M1stnu I Malgormie"w rez S f1edotow.1 
Ch.uon w W1elk1eJ wodiie (rei. J Szurmi j). 

F1lmt 1 seriale 
Szpem w .'.lensaqach XX wieku" - rez B Wołoszamk1 
Oyrekror aquaparku Fala zbrodni" - rez.. K. Lang 
Kierownik p0<14gu .Wizyta 11arszeJ pani - rez W KrZV\tek 
Doktor Bramek i w Pierwszej Miłości" - rez K lebskł 
Ofim SS w Twifrdzy Szyfra v - rer. A Orabin1k1 
P1ezrs 1.1du w .Fundaq1 r Bajona 
Gąsior .Biuro Krymmdlne" - rez D. Ma1w1e1czyk 
Urzę<fnlk Banku .• Zwerbowan.1 miłosc" rrz T. Kroi 
Pułkownik Polski Afonia 1 Pszaoły - rez. J J Ko!lk1 
W mani~ 2009120 I O mom11y ·~o oglądat w roli Rado>ta w kom~d1 1 A rr~dry pt.. list w reż. ~rzymofd Pulkow1kiego oraz .Je~te~y 
bracmi (Robert JJff.ey) w rez J Zaor1kieao 

~ 
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Reżyseria i scenografia 
Bogdan Koca 

Premiera na Dużej Scenie 
27 lutego 201 O r. 

-

' 

6J9' 
Rekwizytor - lukasz Dudek 

Brygadzista sceny - Aleksander Datkun 
Maszynści sceny - Grzegorz Bednarowski, Michał Dudek, Tomasz Halkiewicz 

Elektrycy lukasz Izdebski, Michał Januszkiewicz 
Akustycy -Jarosław Kyrcz, Konrad Sobieszczuk 

Garderobiane - Renata Hanusz, Jadwiga Kotowska 
Pracownia fryzierska/perukarska - Malgorzata Spamer 

Pracownia plastyczna - Ewa Chorążyczewska, Waldemar Soboń 
Pracownia stolarska - Daniel Datkun, Waldemar Kotowski, Adam Klin 

Pracownia krawiecka/magazyn kostiumów Elzbieta Wójcik 
Zaopatrzenie/kierowca - Ryszard Llpiak 

Bileter - Mirosław Faryniarz 
Obsługa widowni - Małgorzata Elżbieta Grzech, Mariola Hałas 

Szatnia - Maria Karpińska, Grazyna Mrugasiewicz 

Dział Marketingu/organizacja widowni: Anna Gica\a, Jo ita Bednarek_ 
Koordynatorka pracy artys tyczneJ/bsjerka biletowa: Bernadetta Topolewska. 

Kasa biletowa czynna od wtorku do piątku w godz_ 9.00-16.00 
oraz na godzinę przed spektaklem 

Informacje o bieżącym repertuarze teatru: WW\V.teatrnorwida.pl 

Opracowanie i redakcja programu - Urszula Li k ztet 
Rysunek na okładce - Janusz Kijański 

Projekt i druk - Jaremen Press 
;vww.jaremen.pl 

r.-. „_ 
• „ . Jelenla Piast 

1· -· ...... ---

Instytucja współfinansowana 
z budzetu Miasta Jelenia Góra 
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