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W JELENIEJ GÓRZE · 

· ZEMSTA 



Nic nas nie nauczył czas 
I nauka poszła w las. 
Anarchiji bujne ziarno 
Zachowała nasza niwa -
Egoizm ręką bezkarną 
Plącze nici, węzły zrywa. 
Wróg się patrzy, wróg spokojny, 
Pewien zwycięstwa bez wojny, 
Bo się zeżrem sami siebie, 
Bo się naród sam pogrzebie. 

Aleksander Fredro 

ł 



Stefania Domańska 



23 sierpnia 1945 r. premierą „Zemsty" rozpoczął swoją działalność Teatr Miejski w Jele
niej Górze - pierwszy teatr polski na Ziemiach Zachodnich. Sztukę reżyserowała Stefania Do
mańska - pierwszy dyrektor tego teatru. 

I oto po prawie 40 latach Stefania Domańska ponownie na tej samej scenie reżyseruje 
,,Zemstę", inaugurując nią jubileuszowy, czterdziesty se~on teatru jeleniogórskiego. W historii 
teatru takie powroty należą do rzadkości. 

Jesteśmy szczęśliwi, iż możemy gościć Stefanię Domańską w Jeleniej Górze. Cieszymy się, 
że w teatrze, który przed 40 laty zorganizowała, może znowu wystawić nieśmiertelną ,,Zemstę". 
Mamy nadzieję, że Jej współpraca z Teatrem im. Cypriana Norwida nie zakończy się na tej premie
rze i że jeszcze nieraz będziemy mogli uczestniczyć w spektaklach przez Nią reżyserowanych. 
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Zaczęło się od „ Zemsty" 

Historia zawiązania się pierwszego zespołu teatru jeleniogórskiego zaczyna s i ę w maju 
1944 roku w Rzeszowie. Tam właśnie koniec wojny zastał Stefanię Domańską, która po wielu 
perypetiach została skierowana do redaktora Pilarza, pracującego wówczas w Urzędzie Prasy 
i Propagandy oraz do komendanta Urzędu Bezpieczeństwa, a wkrótce potem do wojewody 
Tkaczowa. Ten ostatni wydał jej polecenie zorganizowania teatru w Rzeszowie. 

W tym samym czasie przyjechał do Rzeszowa z Lublina Bogdan Podskórnicki z nominacją 

na dyrektora tej placówki. Siłą rzeczy Stefania Domańska objęła kierownictwo artystyczne Te
atru i Studia. Do Studia zgłosiło się kilkanaście młodych osób, m.in.: Kazimierz Dejmek, Ignacy 
Machowski, Marian Łącz, Sławomir Misiurewicz, Danuta Cwynarówna i jeszcze grupka mło
dzieży, którą zajął się Antoni Gracjado zapewniaj ąc im opiekę choreograficzną i wokalną. 

W styczniu 1945 roku Stefania Domańska otrzymała polecenie z Polskiego Związku Za
chodniego, na podstawie którego miała wyjechać z gru pą operacyjną i zorganizować teatr w Leg
nicy. Na „rozpoznanie terenu" 2 lipca 1945 roku pojechali Danuta Cwynarówna i Antoni Fel
czyński. Objechali kilka miast, zobaczyli budynki tea t ralne m.in. w Legnicy (wówczas Lignice) 
i w Jeleniej Górze, przywieźli do Rzeszowa swoje wrażen i a i zdjęcia t eatrów. W ybór padł na Le
gnicę i ten wybór zaakceptował wojew oda wrocławski Stanisław•Piaskowski. Grupa wyj eżdżają
cych otrzymała z Urzędu Bezpieczeństwa, na polecenie pułkownika, dzisiaj generała , Księżar

czyka samochód i ochronę w składz i e: porucznik Eugeniusz Zadunajski i kilku szeregowych żoł

nierzy. 
„Nie chciałam z tego Rzeszowa wyjeżdżać, ale ulegając jakimś tam uczuciowym spraw om, 

zgodziłam się na wyjazd organizowany przez Urząd Bezpiecze ństwa, który tworzył grupy ope
racyjne. Ja właśnie z taką grupą pojechałam w kierunku Legnicy. Tam mi ałam zorganizować t eatr 
i wrócić do Rzeszowa na swoje śmieci. Podróż była interesująca , strzelano do nas, a kiedyśmy 
mijali te »trupy miast « np. Nysę , było to przerażające" - wspomina po latach Stefania Domań

ska. Ignacy Machowski pamięta dokładniej tę podróż : „Po drodze, m iędzy Nysą a Kłodzki em , 

tuż pod Koźlowem , j adąc szosą , zostaliśmy ostrzelani. W panice opuszczaliśmy samochód, 
wkrótce strzelanina ucichła. Żołn i erze . wraz z porucznikiem Zadunajskim patrzyli w las, szukali 
niewidocznego wroga, zaległa cisza. Pojechaliśmy dalej . Po drodze zdarzyła się awaria samo
chodu i pierwszy postój noclegowy mie liśmy w Polskim Urzędzie Repat riacyjnym, a milicjanci 
pomogli nam naprawić samochód i dalej ruszyl iśmy w drogę. Do Jeleniej Góry dojecha liśmy 

w e wczesnych godzinach rannych, nocleg spędzil iśmy w teatrze, spaliśmy w garderobach na sto
łach. Postój w Jeleniej Górze okazał się być długi i wdzięczny . " 

Do Jeleniej Góry dotarła grupa w składzie: Danuta Cwynarówna, Kazimierz Dejmek, Ste
fan ia Domańska, Antoni Felczyński-Odrowąż, Adam Hanuszkiewicz, Nina Ogińska , Jerzy Szpu
nar, Tadeusz Tu rkiewicz, Kazimierz Mróz, Mieczysław Ziobrowski, Alojzy Łazarek. Po zamel
dowaniu się w Polskim Urzędzie Repatriacyjnym, ówczesny kierownik Wydziału Kultury Weresz
czyński, oświadczył oficjalnie, że zespół ma się udać do Wrocławia , ponieważ Legnica jest miej
scem koncentracji wojsk radzieckich, ale nieoficjalnie nalegał na Domańską i zespół, by pozo
stali w Jeleniej Górze. Jego najmocniejszym argumentem był budynek teatralny i zgromadzone 
w nim dobra. „Pan Wereszczyński - wspomina dalej Stefania Domańska - prosił mnie, 
abyśmy zostali w Jeleniej Górze, po czym zaprowadził mnie i Fe lczyńskiego do teatru . W tedy 
właśnie przeżyłam szok. Po tych trupach miast, przez które przejeżdża liśmy, nagle znaleźliśmy 
się w wytwornym, czyściutkim, zachodnioeuropejskim miasteczku n ietkn iętym woj ną. Panowie 
w wyłatanych, schludnych ubrankach chodzili ze szpikulcami i nabijali opa dłe liście , gdzie nieg
dzie leżące papiery, zamiatali ulice. Weszliśmy do teatru . Gdy zobaczyłam te sale, tę czystość, 
gdy ujrzałam cichuteńko przesuwającą się obsłu gę - tam nadal wszystko trwało - przeżyłam 

ogromne wzruszenie. Ale nie koniec na tym, Wereszczyńs ki wprowadził nas do sa li gdzie były 
kostiumy. Znajdowała się tu na stelażach , w przepięknym porządku cała kostiumeria opery ber
liń s kiej . W następnym pomieszczeniu były materiały i pasmanteria. Jeżeli można przeżyć bajkę 

będąc dorosłym, i to po takich przeżyciach, to co zobaczyłam było niemal bajką. Zaczęłam się 
łamać , ale polecenia powrotu do Wrocławia nie mogłam lekceważyć. Natomiast Wereszczyńsk i 

skonta ktował s i ę z woj ewodą wrocławskim, Piaskowskim, który zgodz ił si ę na to, byśmy zostali 
w Jeleniej Górze, ale pod warunkiem, że na I Zjazd P rzemysłowy Ziem Zachodnich damy przed
stawienie. Natychmiast się zgodziłam , no i tak zostaliśmy w tym mieście, w Jeleniej Górze." 



, 

W wyniku tej decyzji Antoni Fe l czyński-Odrowąż otrzymał od pełnomocn•ka Rządu, An
toniego Matczyńskiego, nominację na kierownika teatru, a dyrekcję objęła Stefania Domańska, 
zgodnie z wcześniejszym postanowieniem Związku Zachodniego. Niebawem do zespołu do
łączyli: Ja rosław Misiurewicz, Jadwiga Pasiówna-Halkiewicz, Jadwiga Colonna-Walewska 
i Jerzy Sobieraj. 

J uż na stępnego dnia po przybyciu do Jeleniej Góry zespoł przystąpił do inwentaryzacji 
i uporządkowania budynku teatralnego, a także do prób Zemsty Fredry. „Zmęczeni i znużeni, 
j uż na drugi dzień zabraliśmy się do pracy - opowiada Ignacy Machowski. Robiliśmy to z og
romnym entuzjazmem, mimo że byliśmy wynędzniali i głodn'i. Radość końca wojny wszystko 
nam rekompensowała. Gdyśmy weszli po raz pierwszy do teatru, poczułem się jak w bajce. W re
cepcji był ogromny dywan, bardzo piękny, z sufitu zwi sał ogromny kandelabr, a na dywanie stał 
duży, okrągły, inkrustowany stół, na ścianach wiele rogów i trofeów myśliwskich (mowa o sali 
myśliwski ej - przyp. A. W.). Był bufet, duży kontuar i sala restauracyjna - to wszystko cze
kało na otwarcie. Były też rzeczy opery berlińskiej pozaszywane w dużych, czarnych workach, 
były to kompletne kostiumy do konkretnych oper. Część kostiumów była rozłożona na ste l ażach. 

Każdy z kostiumów opisywaliśmy. To był nasz skarb, nasz majątek. Pamiętam takie miłe zdarze
nie związane z inwentaryzacją sprzętu teatralnego i muzycznego. Wśród instrumentów był og
romny autentyczny chiński gong: kiedyś złożył nam wizytę Piotr Perkowski, znany kompozytor 
i oszalał, zaczął nas prosić, niemalże błagać, abyśmY; ten gong mu wypożyczyl 1i , ewentualnie 
sprezentowali lub też sprzedali. Perkowski otrzymał go od nas w prezencie i przekazał Filha'r
monii Krakowskiej. Wykonywaliśmy w szystkie prace porządkowe i organizacyjne, a przy tym szły 
j ednocześn ie próby Zemsty". 

„A dlatego tak było, a nie inaczej, że ja byłam - mówi Stefania Domańska - wycho
wanką Juliusza Osterwy, a u niego w teatrze wszystko było ważne i przydzieliłam każdemu ze 
swojej gromadki pewne funkcje. Kazio Dejmek i Adaś Hanuszkiewicz sprzątali i robilli inspicjen
turę. Zaczęli teatr od zera, zresztą robili to z największą ochotą i zapałem!" 

Wszyscy początkowo mieszkali w teatrze, w piwnicach, garderobach. Brakowało im żyw
ności, dopiero z czasem obiady jedli w hotelu „Pod Trzema Kopami" na ulicy Kolejowej. „Pew
nego dnia - wspomina Stefania Domańska - sprowadziliśmy mamę Dejmka, która zajęła się . 
naszą aprowizacją . W trakcie pobytu w Jeleniej Górze nawiązałam kontakt z moją rodziną i mój 
brat zaczął przywozić żywność. Ojciec Kazia Dejmka prowadził nam całą buchalterię teatru." 

W tych trudnych w arunkach pełną parą szły próby Zemsty. Dlacze,go zaczynano od Zemsty? 
Zapewne dlatego, a potwierdzają to dziś Domańska, Dejmek, Hanuszkiew icz, Machowski i inni, 
że było j uż tradycją, iż Zemsta to jeden z najczęściej wybieranych utworów na inau gurację dzia
ła l ności teatru. Zadecydował o tym wyborze również fakt, że· premiera Zemsty odbyła się 

1 7 stycznia 1945 w Rzeszowie w składz,ie prawie takim, jaki przyjechał do Jeleniej Góry. Brako
wało tylko wykonawcy roli Cześnika i Murarza I. Stefania Domańska powierzyła rolę Cześnika ... 
przewodniczącemu Powiatowej Rady Związków Zawodowych Wincentemu Zemankowi, a rolę 
M ura rza - urzędnikowi sądowemu Jerzemu Sobierajowi, późniejszemu, jak się okazało, bardzo 
zdolnemu aktorowi. Ciekawostką może być fakt, że odtwórcą roli Dyndalskiego był 19-letni 
Jerzy Szpunar. Scenografię robił Niemiec: były to namalowane na płótnie dwa pruskie zamki, 
które mimo swojego pokaźnego wygląd u, niezbyt pasowały do całości. To malowidło na premierę 
trzeba było podretuszować, aby bardziej przypominało pejzaż polski. 

Próby Zem sty byfy w pełnym toku, zbliżała się data premiery i oficja lnej inauguracji dzia
łalności t eatru, gdy pewnego dnia, między 1 O a 1 5 sierpnia, przyjechał z Poznania do Jeleniej 
Góry kapitan Jerzy W alden z nominacją na dyrektora teatru. Tak to zdarzenie wspomina Stefania 
Domańska : „ Pewnego dnia przyszłam do teatru na długo przed próbą - l u bię atmosferę pustego 
budynku, widowni. Weszłam na scenę i usiadłam, nagle słyszę tupot na schodach, potem 
na w idowni, wreszcie na schodach prowadzących na scenę i ktoś gwałtownie rozsuwa kurtynę. 
Oburzyło mnie to. Kurtyna została rozchylona, a j a siedząc na deskach sceny widzę najpierw buty 
wysokie, takie komiśne z wpuszczonymi do nich spodniami wojskowymi i ten ktoś pyta: 

Dyrektor Domańska? (a ja byłam w szarym fartuchu, wyniosłam to od Osterwy, który mówił, 
że to nasz mundur, który nas odcina od normalnego naszego życia). 
Ja - odpowiadam. »Ja« potraktował on jako niemieckie »tak«. b iorąc mnie za sprzątaczkę, 
Niemkę . 

Frau Domańska I - krzyknął. 

Ja, to ja jestem Domańska - od powiedziałam. I zaczęliśmy rozmawiać. 

Mam nom i na cję na ten teatr - oświadczył na zakończenie rozmowy Walden." 



Zaraz po tej rozmowie Walden powrócił do Poznania, do swego zespołu - był jeszcze 
związany z Teatrem li Armii Wojska Polskiego. 20 albo 21 sierpnia 194 5 r. powróc ił do Jeleniej 
Góry, mając w kieszeni oficjalną nominację Ministerstwa Kultury i Sztuki na dyrektora teatru 
w Jeleniej Górze. Teatr miał zatem dwóch dyrektorów : Stefanię Domańską i Jerzego Waldena. 
Sprawę na swoją korzyść rozstrzygnął wkrótce w sposób i ście w ojskowy kpt. Walden. 

23 sierpnia 1945 r. zespół wystąpił z pierwszym przedstawieniem Zemsty, którą za
grano w następującej obsadzie: Wincenty Zemanek (Cześnik Raptusiewicz). Jadwiga Colonna
Walewska (Klara). Antoni Odrowąż (Rejent Milczek). Ada m Hanuszkiewicz (Wa cław). Nina 
Ogińska (Podstolina). Ka zimierz Dejmek (Papkin). Jerzy Szpunar (Dyndalski). Tadeusz Turki ewicz 
(Śmigalski) , Igo Machowski ( Perełka). Jerzy Sobieraj (Murarz I). Mieczysław Ziobrowski (Mu
rarz li) . 
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Oficjallna premiera i inauguracja działalności teatru odbyła się 29 sierpnia 1945 roku na za
kończenie I Zjazdu Przemysłowego Ziem Zachodnich. I właśnie wtedy po li gongu przed rozpo
częciem spektaklu wyszedł przed kurtynę kpt. Walden i zameldował Prezydentowi Bolesławowi 
Bierutowi, Marszałkowi Michałowi Roli-Żymierskiemu oraz Ministrow i Przemysłu Ciężkiego 
Hilaremu Mincowi o uruchomieniu - zgodnie z otrzymanym rozkazem - pierwszego teatru pol
skiego na Ziemiach Odzyskanych. 

Dzień 29 sierpnia 194 5 roku stał s ię ważnym wydarzeniem w historii Jeleniej Góry, w jej 
życiu kulturalnym: rÓzpoczęła działalność pierwsza placówka ku lturalna na Dolnym Śląsku. 
Swój pierwszy se.zon zaczynał pierwszy teatr na Ziemiach Zachodnich. 

Prasa relacjonowała: „Dnia 29 sierpnia br., w dniu za kończenia Zjazdu Przemysłowego 
Ziem Odzyskanych teatr miejski w Jeleniej Górze otwarł swoje podwoje i wystawił Zemstę 
Fredry. To był bardzo ważny dzień ( ... ) I to, że w dniu otwarcia wystawiono fredrowską komedię. 
Bo Zemsta mimo swojej tematyki jest sztuką najbardziej polską , najbardziej społeczną dotyka
jącą najwięcej zagadnień i bolączek socjalnych. I dalej coś, co brzmi niemal jak groteska, a jed
nak - orkiestra, złożona z Niemców, co prawda niezdarnie wykonywała takie misteria na
szych uczuć, jak Hymn Narodowy, Rotę, Poloneza Szopena. („.) I co najważniejsze Zemsta 
Fredry jest sztuką najbardziej potrzebną, najbardziej aktual n ą dla Śląska Dolnego, dla Jeleniej 
Góry. Bo właśnie, kiedy jak kiedy, ale teraz tu, na tych ziemiach wydartych wrogowi, trzeba się 
nam skupić, krzepnąć w jednym pragnieniu dla dobra bęz sporu i »zemst o mur graniczny«, o po
dział kompetencji - względów i urzędów I („.) Jeśli chodzi o grę artystów, to można powie
dzieć, że była na ogół dobra. Dal i z siebie dużo. Gra nabrała koloru i rozmachu w miarę rozwoju 
akcj i. Czuło się, że artyści nabrali werwy po pierwszych odsłonach. Naj lepiej wypadł Papkin 
(K. Dejmek), który nabrał iście Papklnowskich cech. Na wyróżnienie zasługuje także Klara (Co
lonna-W alewska) i Wacław (Hanuszkiewicz). ( ... ) Zemsta Fredry była w Jeleniej Górze wydarze
niem, wydarzeniem radosnym, rokującym dobre nadzieje" („Gazeta Robotnicza" 2 IX 1 945). 

Opinie, sądy oraz recenzje były nader pozytyw ne, choć trzeba bra ć pod uwagę, że w przed
stawieniu wystąpiło aż ośmiu debiutantów, zaledwie adeptów: Cwynarówna, Dejmek. Ziob
rowski, Hanuszkiewicz, Szpunar, Sobieraj, Machow ski oraz M isiurewicz (nie licząc Zemanka, dla 
którego występ był tylko krótkotrwałą przygodą z teatrem). Te osiem osób Stefania Domańska 
przygotowywała jednocześnie do egzaminu eksternistycznego przed Państwową !Komisją Eg
zam i nacyj ną, który odbył się 26 czerwca 1946 r. 

Zespół odniósł rzeczywiście duży sukces. Ignacy Machowski wspomina: „Tak dobrego 
Papkina chyba j uż nie będę widział. Doskonale sobie radził w roli Cześnika »cywil« Wincenty 
Zemanek, no i przekomiczny, bez przerysowań był Jurek Szpunar. Ten 19-letni chłopak świetnie 
grał Dyndalskiego, ta rola do dzisiaj kojarzy mi się tylko z nim." 

Stefania Domańska, jeszcze przed ustąpieniem miejsca dyrektorskiego Jerzemu Walde
nowi, udzieliła wywiadu „Głosowi Pogranicza" , w którym sformułowała swój program, program 
dyrektora Teatru Miejskiego w Jeleniej Górze: „Będziemy grali przeważnie sztuki i dobre ko
medie. Rozpoczynamy Zemstą. Później damy komedię Niewiarowicza Gdzie diabeł nie może, 
Moralność pani Dulskiej G. Zapolskiej i Grube ryby Bałuckiego. W dalszej przyszłości projektu
jemy Freuda teorię snów Cwojdzińskiego, Głupiego Jakuba Rittnera, Lekkomyślną siostrę Pe
rzyńskiego i opery ludow e: Kamińskiego Krakowiacy i Górale oraz Chłopską krew Cichonia 
i Lazarka. Prawdopodobnie z rzeczy współczesnych damy Kromkę chleba z masłem Kwiatkow
skiego, przedstawiającą obraz życia w Generalnej Guberni (G. G. G.) pod okupacją n iem iecką. 

Poza tym będziemy chcieli wystaw,ić niektóre utwory Bus-Feketego, Fodora i Moliera" . (,,Głos 
Pogranicza" - Blaski i cienie jednego teatru dolnośląskiego, 27-29 VIII, 1945). 

Jak widać, program Domańskiej był bogaty i urozmaicony, obliczony na nie wyrobioną 
teatralnie publiczność. Domańska chciała grać repertuar taki, jaki by odpowiadał napływowej 

ludności z różnych stron kraju i o różnym stopniu wykształcenia. Najpierw chciała rozbudzić 
w mieszkańcach Jeleniej Góry zainteresowanie teatrem. Chciała mieć swoją, wrażliwą publicz
ność. 



• 

1 października 1945 roku dyrekcję teatru objął oficja,lnie Jerzy W alden, chociaż faktycznie 
pełnił ją nieoficjal nie od dnia swojego pierwszego pobytu w Jeleniej Górze. Stefania Domańska, 
mimo n iesprzyjającej stmosfery w zespole, zdążyła jeszcze wystawić 29 września 1945 Gdzie 
diabeł nie może Romana Niewiarowicza. 

W dwa miesiące później Jerzy Walden zdecydował zagrać ponownie Zemstę w reżyserii 

Stanisława Brylińskiego, ze scenografią Stanisława Jarockiego. Ta druga premiera odbyła się 
12 listopada 1945, a jej obsada znacznie różniła się od Zemsty reżyserowanej przez Do
mańską . Z pierwszego zespołu wystąpili: Jerzy Sobieraj (Dyndalski) , Jerzy Szpunar (Perełka), 
Mieczysław Ziobrowski (Mularz li) oraz Kazimierz Dejmek, który grał Papkina (na afiszach za
powiadających Zemstę nie umieszczono tej roli nie wiadomo, czy był to przypadek, czy też 
uchybienie). 

' z TA 
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Dlaczego w dwa miesiące po Zemście Domańskiej Walden znowu wystawił tę sztukę 7 
Pewne wyjaśnienie znajdujemy w ówczesnej prasie: „Dla celów wyjazdowych dyrekcja Woje
wódzkiego Teatru Dolnośląskiego wystawiła powtórnie Zemstę A. Fredry w zmienionej obsa
dzie i nowej oprawie kostiumowo-dekoracyjnej. Zmiany te wyszły niewątpliwie na korzyść. Ak
torzy stworzyli! na ogół kreacje na poziomie. Dotyczy to w pierwszym rzędzie M. Godlewskiego 
w roli Rejenta i K. Dejmka jako Papkina. („.) Również Jerzy Pietraszkiewicz jako Wacław i St. Bry
liński w roli Cześnika stworzyli sylwetki na wysokim poziomie. Słabiej od całości zespołu wypa
dła A. Rolandowa w roli Klary. Dobrą Podstoliną1 była natomiast Q, Królikowska ( ... ). Reżyserował 
Stanisław Bryliński, stylowe dekoracje przygotował prof. Stanisław Jarocki" („Pionier" 17 XI 
1945). 

Do tej premiery przygotowywano się bardzo starannie pod czujnym okiem dyrektora Je
rzego Waldens. Spektakl przeznaczony był na objazdy, ale grano go również w Jeleniej Górze. 
Sukces był przede wszystkim zasługą aktorów, których do Jeleniej Góry zabrał ze sobą kpt. Wal
den. Zespół tworzyli: Maria Altmanówna, Stanisław Bryliński, Marian Godlewski, Aleksandra 
Królikówna, Micliał Mroczko, Marian Nowicki, Marian l\lochowicz, Irena Orzecka-Brylińska, Ja
nina Piaskowska, Jerzy Pietraszkiewicz, Radzisław Peter, Aniela Rolandowa, Stefan Rybarczyk, 
Stefania Walden, Stanisław Tubielewicz oraz cała grupa Stefanii Domańskiej. 

W poszukiwaniu dobrych sił teatralnych Walden pojechał do Krakowa i tam podpisał kon
trakt ze zdolnym, młodym muzykiem, członkiem zespołU Feliksa Parnella, Adamem Markiewi
czem, któremu powierzył kierownictwo muzyczne. Do teatru zgłaszali się także ludzie, mający 
za sobą jakieś doświadczenie teatralne. Tak zaangażowana została adeptka teatralna, wycho
wanka lwowskiego Studia Bronisława Dąbrowskiego, Irena Remiszewska oraz znakomity sce
nograf, profesor Stani'sław Jarocki, który od 1916 roku współpracował ze scenami dramatycz
nymi Lwowa, Charkowa, Warszawy, Poznania. 

Dyrektor Jerzy Walden, według danych z 5 października 11945 roku, kierował zespołem li
czącym aż 177 osób. Liczba ta wygląda imponująco, ale należy pamiętać o tym, że miał tylko 
3 reżyserów, 31 aktorów, 1 scenografa, 6 muzyków, liczny zespół pracowników administracyj
nych i technicznych. Ponadto nadal pracowało 78 Niemców, zatrudnionych od lat w tym te
atrze (wśród nich było 33 muzyków i 45 pracowników technicznych). 

* * * 
Trudno dziś oceniać krótką, kilkutygodniową dyrekcję Stefanii Domańskiej, której przyszło 

tworzyć teatr w wyjątkowo trudnym okresie, wtedy gdy na wyzwolonych terenach dopiero for
mowała się władza oraz administracja państwowa i przybywali! na nie nowi mieszkańcy, głównie 
przesiedleńcy ze wschodnich terenów Polski przedwojennej. 

Historyczną zasługą Domańskiej pozostanie to, że w krótkim czasie uruchomiła pierwszy 
teatr na Ziemiach Odzyskanych. Wartość tego sukcesu była tym większa, że z niewielkim zespo
łem aktorskim, złożonym z adeptów i amatorów zdołała w półtora miesiąca po przybyciu do Jele
niej Góry przygotować premierę Zemsty. Wystawienie właśnie tej sztuki w owym okresie miało 
rangę symbolu. Niewątpliwie jej zasługą było również to, że potrafiła młodych adeptów sztuki 
aktorskiej tak przygotować i tyle ich nauczyć, iż wkrótce stali się luminarzami w swoim zawodzie. 
Tu zaczęlii swą karierę Kazimierz Dejmek, Adam Hanuszkiewicz, Ignacy Machowski, Sławomir 
Misiurewicz. Wszystko to sprawia, iż pierwsza premiera w niewielkim teatrze na odległych pe
ryferiach Polski, jest faktem, który pozostanie na trwałe w historii polskiego teatru i w pamięci 
wszystkich, którzy tę historię tworzą i tworzyć będą.„ 

Andrzej Wieszczak 



TAKIE BYŁY POCZĄTKI.„ 

Kierownictwo Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze zwróciło się do mnie z prośbą 
o napisanie paru słów o prapoczątku tego teatru. Zadanie niesłychanie trudne - jak się z tym 
uporać?, jak wkroczyć ze swoją wersją, ze swoim kształtem wspomnień w tę narosłą prawdą 
i zmyśleniem historię? 

Postanowiłam przekazać to co ja „wiem", a niektóre zdarzenia podeprzeć cytatami z doku-
mentów. A więc tak to było : • 

Prowadziłam Studio aktorskie i byłam kierownikiem artystycznym oraz organizatorką teatru 
w Rzeszowie od sierpnia 1944 r., tj. od momentu wyzwolenia tego miasta. W którymś z począt
kowych miesięcy roku 1945, gdy Antoni Felczyński-Odrowąż i Danuta Cwynar, po kilkudniowym 
pobycie na Dolnym Śląsku, powrócili przejęci pięknem tych ziem i pełni entuzjazmu, cała moja 
skupiona w Studio gromadka zaczęła nalegać, abym zgodziła się tam pojechać. Zdawałam sobie 
sprawę, że moja obecność i kontynuacja prac Studia jest nieodzownym warunkiem spełnienia ich 
marzeń o egzaminie aktorskim. Wahałam się jednak - właśnie otrzymałam od wojewody rzeszow
skiego, tow. Tkaczowa, piękne mieszkanie wspaniale urządzone, miałam nominację na kierow
nika artystycznego teatru , prowadziłam Studio. Wszystko to pozwoliło mi nie tylko odetchnąć .po 
wojnie i zapewniało spokój oraz komfort mej matce i półtorarocznemu synowi, ale w dodatku 
moje zajęcia w teatrze i przy tym powrót do aktorstwa - sprawiły mi ogromną satysfakcję. Jed
nak moja ostateczna decyzja była zgodna z życzeniami zespołu. Otrzymałam polecenie od władz, 
aby z grupą operacyjną wyjechać na Dolny Śląsk i organizować tam teatr. Postanowiłam więc je
chać, ale tylko na tak długo, ile potrzeba na zorganizowanie moim podopiecznym iycia, pracy 
artystycznej i doprowadzenie ich do uzyskania praw aktorskich. „Rozkaz wyjazdu" brzmiał: „zor
ganizować teatr w Legnicy!" 

W pewien piękny lipcowy poranek wyruszyłam ciężarówką z eskortą Urzędu Bezpieczeństwa 
razem z trzynastoosobową grupą moich kolegów i wychowanków z Rzeszowa. Po drodze gruzy, 
zgliszcza, trupy miast, niedobitki oddziałów ze znakiem swastyki i trupiej czaszki, odgłosy strzela
niny, której celem byliśmy także i my. 

Wreszcie Jelenia Góra - oaza ciszy; piękne, czyste miasto nietknięte wojną. Zameldowa
liśmy się w Polskim Urzędzie Repatriacyjnym, otrzymaliśmy talony na obiad oraz informację, aby 
skontaktować się z ob. Wereszczyńskim, k~erownikiem Wydziału Kultury. Załatwił to A. Odrowąż
Felczyński, który przyprowadził do mnie ob. Wereszczyńskiego. Dowiedziałam się, że Legnica, jest 
punktem etapowym wojsk radzieckich, a my mamy zmienić kierunek na Wrocław i tam otworzyć 
teatr. W trakcie rozmowy ob. Wereszczyński bardzo nalegał, abym pozostała w Jeleniej Górze. 
Nie bardzo widziałam możliwość samowolnej zmiany decyzji władz. Wówczas ob. Wereszczyń
ski porozumiał się z Pełnomocnikiem Rządu, wojewodą Piaskowskim, który zgodził się na nasze 
pozostanie w Jeleniej Górze, mianował mnie dyrektorem teatru, Antoniego Felczyńskiego-Odro
wąża - dyrektorem administracyjnym, ale postawił jeden warunek: 29 sierpnia 1945 r., na 
I Zjazd Ziem Zachodnich, w obecności wszystkich władz i obserwatorów musi się odbyć inau
guracyjna premiera pierwszego teatru na Dolnym Śląsku. 

Polecenie to wykonałam. Premierą Zemsty w dniu 29 sierpnia 1945 r. udowodniliśmy, 
że Ziemie Zachodnie to nie efemeryda, lecz faktycznie ziemie odzyskane na zawsze. Chcę dodać , 

że do zespołu, który przybył z Rzeszowa dokooptowałam na Cześnika przewodniczącego Związ
ków Zawodowych, Wincentego Zemanka, a Jerzego Sobieraja, urzędnika sądowego, zdołałam 
przekonać, że jego miejsce jest w teatrze. 

Pozwolę sobie jeszcze przytoczyć fragmenty z pism, które przechowuję: 



1 . 
Polska Partia Robotnicza, Komitet Powiatowy w Jeleniej Górze L. p. 183/P/45 z dn. 3/9 

1945 

... PPR w Jeleniej Górze, obsetwując wysiłki ob. Gintelówny-Domańskiej, poniesione przy organizacji Teatru Miej

skiego, stwierdza, że praca ta była wykonywana w najgorszych warunkach, z całym oddaniem się sprawie. Ob. Do

mańska nie patrzyła na niebezpieczeństwo, głód i brak mieszkań, a wykonywała swq pracę jak przystało na praw

dziwą pionierkę. 

L.p . 74/45 

(Pieczątka okrągła:) 

PPR 

Komitet Powiatowy 

w Jeleniej Górze 

, 

2. 

Stronnictwo Demokratyczne 

Jelenia Góra 

ul. 3-go Maja 25 

Sekretarz Pow. Komitetu 

PPR w Jeleniej Górze 

( - ) Wyrębkiewicz 

(podpis nieczytelny) 

... Komunikujemy, że na terenie naszego miasta teatr, z polecenia Pełnomicnika Rzqdu R.P., zorganizowała ob. Do

mańska. Ostatnio odbyło się otwarcie sezonu ZEMSTĄ Fredry wykonanq naprawdę na poziomie. 

Jednocześnie komunikujemy, że ob. Domańska wraz ze swoim zespołem przyjechała do Jeleniej Góry w czasie 

najgorszym. W okresie swego pobytu głodna, mieszkajqc w piwnicach, praco wała wykonując naprawdę pionierską 

robotę ( ... ). Osoba ob. Domańskiej oraz Jej zespół, gwarantuje nam utrzymanie Teatru na poziomie. 

Sekretarz 

/ - / Gleczman S. 

(podpis nieczytelny) 

(Pieczątka okrągła:) 

Stronnictwo Demokratyczne 

Zarząd Miejski i Powiatowy 

Jelenia Góra 
Prezes 

/-/ Kwaśniak M. 

(podpis nieczytelny) 

Nie mogę nie wspomnieć, że weszłam wtedy w skład Radnych w Jelen iej Górze. 
Odchodząc pozostawiłam teatr, pracujący z mniejszym lub większym sukcesem, ale zawsze 

z najlepszą wolą. Teraz, po 40 latach, zastaję placówkę o światowym zasi ęgu, wspania le dzia
łaj ącą tak pod względem artystycznym jak i organizacyjnym. Wierzyć s ię nie chce, ale cieszy og
romnie, że to wszystko wykluło się z naszych pełnych entuzjazmu, ale skrom nych początków. 

Stefania Domańska 



Z albumu Stefanii Domańskiej 
ofiarowanego jej przez członków zespołu jeleniogórskiego 24 Xll 1945 



Wpisy Kazimierza Dejmka i jego ojca, Stanisława 



• 

Wpisy Adama Hanuszkiewicza i Andrzeja Szalawskiego 



,,Zemsta" na jeleniogórskiej scenie 

1. 

Premiera 23 sierpnia 1945 r. 

Reżyseria - Stefania Domańska 
Dekoracje - Kazimierz Smuczek 
Kostiumy - Halina Hołubiec 
Efekty świetlne - Toczydłowski-Wieczorek 

Cześnik Raptusiewicz 
Klara, jego synowica 
Rejent Milczek 
Wacław, syn Rejenta 
Podstolina 
Papkin 
Dyndalski 
Śmiga Iski 
Perełka, kuchcik 
Murarz I 
Murarz li 

Obsada: 

Wincenty Zemanek 
Jadwiga Colonna-Walewska 
Antoni Odrowąż 
Adam Hanuszkiewicz 

- Nina Ogińska 
- ' Kazimierz Dejmek 

Jerzy Szpunar 
Tadeusz Turkiewicz 
Igo Machowski 
Jerzy Sobieraj 
Mieczysław Ziobrowski 

29 sierpnia 1 945 roku odbyła się oficjalna premiera Zemsty I uroczysta inauguracja działalności teatru . Przedsta
w ienie grano w tej samej obsadzie. 

2. 

Premiera 12 listopada 1 945 r. 

Reżyseria - Stanisław Bryliński 

Dekoracje - Prof. Stanisław Jarocki 

Cześnik Raptusiewicz 
Klara, jego synowica 
Rejent Milczek 
Wacław, syn Rejenta 
Podstolina 
Papkin 
Dyndalski, marszałek 
Śmiga Iski 

Perełka, kuchmistrz 
Murarz I 
Murarz li 

Obsada: 

Stanisław Bryliński 

Aniela Rolandowa 
Marian Godlewski 
Jerzy Pietraszkiewicz 
Olena Królikowska 
Kazimierz Dejmek 
Jerzy Sobieraj 
Tadeusz Turkiewicz 
Stefan Rybarczyk 
Jerzy Szpunar 
Mieczysław Z_iobrowski 
Stanisław Tubielewicz 



3. 

Premiera 4 listopada 1954 r. 

• 
Reżyseria - Aleksander Rodziewicz 
Scenografia - Jadwiga Przeradzka 
Asystent reżysera - Maria Piasecka 
Astystent scenografa - Henryk Janina 

Cześnik Raptusiewicz 
Klara, jego synowica 
Rejent Milczek 

Wacław 

Papkin 

Dyndalski, marszałek 
Śmiga Iski, dworzanin 
Perełka, kuchmistrz 
Mularz I 
Mularz li 

Obsada: 

4. 

Tadeusz Szaniecki 
Danuta Gallert 
Włodzimierz Fabisiak 
Stanisław Posiadłowski 

Zdzisław Bogdański 

Wiesław Gołas 

Karol Obidniak 
Olgierd Radwan 
• • • 
• • • 
Michał Hajduk 
••• 

Premiera 12 października 1965 r. 

Reżyseria - Zbigniew Bessert 
Scenografia - Wanda Czapla n ka 
Muzyka - Janusz Koziorowski 
Asystent reżysera - Cyryl Przybył 

Cześn i k Raptusiewicz 
Klara, jego synowica 
Rejent Milczek 
Wacław, syn Rejenta 
Podstolina 
Papkin 
Dyndalski - marszałek 

Śm igal ski - dworzanin 
Perełka - kuchmistrz 
M ularze 

Obsada: 

Michał Leśniak 

Marta Ławińska 
Cyryl Przybył 
Wiesław Ostrowski 
Wanda Chloupek 
Tadeusz Olesiński 
Karol Chorzewski 
Stanisław Posiadłowski 

Leon Łabędzki 
Stefan Miedziński 

Stanisław Tubielewicz 



5. 

Premiera 3 marca 1974 r. 

• Reżyseria i scenografia - Krzysztof Pankiewicz 
Asystent reżysera - Stanisław Kozyrski 

Cześnik Raptusiewicz 
Klara - jego synowica 
Rejent Milczek 
Wacław - syn Rejenta 
Podstolina 
Papkin 
Dyndalski - marszałek 

Obsada: 

Śmigalski - dworzanin Cześnika 
Perełka - kuchmistrz 
Mularz 1-szy 
Mularz 11-gi 
Mularz Ili-ci 
Kucharka 
oraz 
Kucharka 

Stanisław Kozyrski 
Teresa Leśniak 
Stanisław Łopatowski 

Andrzej Kempa 
Magda Szkopówna-Bartoszek 
Stanisław Raczkiewicz 
Zbigniew Bartoszek 
Zbigniew Stokowski 
Jan Bogusz 
PawełBaldy 

Roman Talarczyk 
Bolesław Andrzejczyk 
Irena Krawczyk 

Małgorzata Mreła 

Scenografia Krzysztofa Pankiewicza do „Zemsty" (1974) 
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Okładka programu „Zemsty" w reżyserii Stefanii Domańskiej ( 1945 r.) 



REDAK CJA PROGRAMU 

ANDRZEJ WIESZCZAK 

Dy1rektor i Kierownik Artystyczny 

ALINA OBIDNIAK 

Zastępca Dyrektora 

MIROSŁAW SIENKIEWICZ 

Kierownik Literacki 

JANUSZ DEGLER 

i 

Kierownik techniczny 

TADEUSZ ZAJAS 

Kierownik sceny 

KAZIMIERZ GRYGOROWICZ 

Rekwizytor 

TADEUSZ HALPERN 

Kierownicy pracowni 

kraw ieckiej 

BRONISŁAW LESZCZYK 

perukarskiej 

GENOWEFA BIEL 

elektroakustycznej 

WALERIAN STOLARCZYK 

malarskiej 

HENRYK OLESZKIEWICZ 

tapicerskiej 

ANDRZEJ MICHALSKI 

stolarskiej 

JERZY BERAN 

szewskiej 

TADEUSZ JONAK 
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TADEUSZ ZAJAS 
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