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Co najbardziej uderza w sztukach Diirrenmatta, kiedy porównujemy je ze współczesną
europejską twórczością dramatyczną, to przede
wszystkim ogromna inwencja w wynajdywaniu
fabuł. Zwraca ona uwa g ę zwłaszcza na tle rozkładu fabuły i impotencji fabularnej współ
czesnego dramatu który swoje niedostatki
w tym względzie usiłuje zam a skować aforystyczną elegancją i „intelektualnymi napięcia
mi" dialogu.
W odróżnieniu od wielu innych głośnych
sztuk współczesnych utwory sceniczne Diirrenmatta nie są dziełami do cytowania. Cechuje
je w tej mierze jak by programowe ubóstwo.
Pisarz pragnie oddziaływać sytuacj ami, nie fr azeologią. Sztuki Di.irrenmatta są utworami do
streszczenia. Streszczenie ukazuje w ielkość pomysłu. Są zarnzem sztukami akcyjnymi, scenariuszami, w najbardziej pierwotnym sensie
tego słowa - ich bohaterzy przede wszystkim
działają. Działanie, a nie przeżyw a nie wystarcza do wyłożenia sensu fabuły.
Mamy do czynienia z poetyką bardzo behaviorystyczną, zbliżoną do tego, co Amerykanie
uprawiają w powieści, z poetyką nastawioną
bardzo antytradycjonalistycznie.
Zauważmy jak programowo ignoruje autor
element zaskoczenia w WIZYCIE STARSZEJ
PANI. W zasadzie już pierwszy akt odsłania
epilog tragedii. Pisarz tak kształtuje tworzywo, jak by chciał powiedzieć do widza: Tu,
pro s zę państwa, nie chodzi o żadne niespodzianki, tu chodzi o m e c h a n i z m. Pokaże
my państwu, j a k w drugiej połowie dwudziestego wieku zabija się legalnie człowieka i jak
na każdym kroku akcentuje się zbrodnię. Pokażemy moc
psychoz zbiorowych, które do
zbrodni prowadzą, i subiektywnych przeświad-
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czeń, które usypiaJą sumienie mordujących.
Pokażemy, jak wielki jest ciężar nędzy i jak
żywotna pokusa dobrobytu.

Sens fabuły WIZYTY STARSZEJ PANI nie
daje się jednak zamknąć w jednej formule.
Sztuka ta, jak każde dzieło wybitne, dopuszcza
wielkość interpretacji i prowokuje do najbardziej różnych wykładni. Można ją tłumaczyć
jako wyraz kompleksu winy powstałego .n a tle
zawrotnej powojennej koniunktur~ Hochkoniunktur. W tym wypadku „Wizyta przedstawiałaby postawę bardzo typową dla przesyconych dobrodziejstwami cywilizacji przemysło
wej społeczeństw zachodnich, w których krzewi się irracjonalne przekonanie, że dobrobyt
okupiony jest jakimś jednakowym nieszczę
ściem.

Szukając dalej interpretacji genetycznej można
by zauważyć, że proces przyzwyczajania się do
dobrobytu jest procesem złożonym, obfitującym
w sprzeczności i opory. Dotyczy to zwłaszcza
Niemiec Zachodnich z którymi aluzyjnie kojarzy sztukę autor. Kraj ten żyje w nieustannym
oszołomieniu wywołanym nagłym skokiem prosperity. Nie potrafi ogarnąć intelektualnie
przyczyn tak raptownej odmiany swego losu.
Ale ten stan ekonomicznej euforii podszyty jest
niepokojem i niepewnością. Odmiana przyszła
zbyt niespodziewanie, aby można było uwierzyć
w jej trwałość. Ludzi, którzy zaczynają żyć na
wyrost, gnębi purytański Verschwendungskomplex; nie tak łatwo przyzwyczaić się do tego,
że luksus może być celem samym dla siebie;
myśl ta wydaje się zdrożna, trzeba raczej na
każdym kroku kłamliwie uzasadniać przed samym sobą, że jest on potrzebą życiową.
Postawę taką i jej psychologiczne konsekwencje znają dobrze psychologowie amerykań
scy. Z jej istnieniem liczy się nowoczesny aparat reklamowy. W kraju, w którym 60 proc.
budżetu miesięcznego wystarcza na zaspokojenie potrzeb życiowych, nie można już sprzedawać butów i pomarańcz. Sprzedawca oferuje
więc „piękne nogi" i „siłę witalną".
Jest to jedna z metod zagłuszania kompleksu
rozrzutności. Chodzi o to, żeby wydać pienią
dze bez poczucia winy. Oto jeden z problemów
trzeciego aktu WIZYTY i jej epilogu.
Ostatnim akcentem WIZYTY jest oskarżenie ludzkości? społeczeństwa? systemu? ruchu społecznego? Jest to oskarżenie wyrażone w sposób
niezwykle rafinowany, przez typową dla Dilrrenmatta inwersję - właśnie przez uroczystą i pa-

tE:!tyczną

afirmację

ludzkości,

która morduje.

gryząca ironia: jednostka, której
udało się przezwyciężyć naturalny lęk, przyro-

Jest w tym

dzone tchórzostwo, pada ofiarą lęku zbiorowego, który w pewnych okolicznościach stać się
może siłą morderczą.

W takim ujęciu główny konflikt sztuki rozgrywa się między Illem i zbiorowością. I rzeczywiście nie zjawiskowa, potwornie nierealna
Starsza Pani jest główną postacią tragedii, lecz
właśnie małomiasteczkowy Don Juan, sprytny
i obrotny sklepikarz. Klara Zachanassian ma
wszystkie cechy absolutu - jest jak absolut
ponadczasowa, niezniszczalna, jest robotem
sprawiedliwości, jest chciałoby się powiedzieć,
samą sprawiedliwością. Nie przypadkiem zapewne przyporządkowuje jej autor wszystkie
nierealne, groteskowe rysy sztuki: czarnego
lamparta, lektykę, sarkofag, kastratów i dziewięciu mężów, przestępców z Sing Sing. Jako
absolut Klara Zachanassian posiada cechy
sprzeczne: jest zarazem tragiczna i komiczna,
groteskowa i wzniosła, liryczna i kiczowato
sentymentalna. Jest ideą eksperymentu społecznego, ukazującego, jak możliwa jest sprawiedliwość absolutna.
Takiej Klarze Zachanassian przeciwstawia
Dilrrenmatt Illa, małą postać, której nie można
nazwać dobrą ani złą. Jest to oportunista na
skalę pięciotysięcznego miasteczka. Stawką był
sklepik z towarami mieszanymi. III wyrzeka
się miłości dla sklepiku, ale przecież nie czuje
się uwikłany w czyn niemoralny. Zachowuje
poczucie godności osobistej, więcej - z latami
nabiera cech obywatela szacownego, prawego
i głęboko uczciwego. Także pod względem moralnym ma wszystkie cechy przeciętności: jest
w miarę występny i w miarę rzetelny. Jest to,
jak możemy sądzić, w każdym calu Gillleńczyk
typowy, tylko przez przypadek Sprawiedliwość
Absolutna uczyniła go obiektem swych doświadczeń. 111 ma poczucie tej swojej przeciętności i typowości zarazem. Przeżywa istne
piekło strachu; jest to strach człowieka słabe
go. Ale jednocześnie uświadamia sobie, że gdyby był na miejscu Gillleńczyków, działałby tak
samo. Ta świadomość dodaje mu sił, dzięki
niej Ill zdobywa się, aby być sprawiedliwym.
Bo w momencie kiedy ginie samotny i osaczony przez sfanatyzowany tłum i wszechwładny
absolut, on, nędzny sklepikarz, jest przez chwilę
nosicielem jakiejś wartości: jest sprawiedliwy.
Fasada pozorów przesłania obustronne tchórza-
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stwo: ofiary i mordercy. Di.irrenmatt wielki ironista, znajduje tu iście przewrotną pointę ofiara nie zostaje bynajmniej w tym Wielkim
Procesie potępiona. Przeciwnie - Wielki Proces kończy się patetyczną Apoteozą ofiary jako
bojownika i szermierza sprawiedliwości. Jest
w tym zakończeniu drwina szczególnie gryząca
i okrutna: sprawiedliwość uśmierzając tego,
który pod jej naciskiem stał się sprawiedliwy,
sama przemienia się w krzyczącą krzywdę.
Dilrrenmatt wywodzi swój teatr z Grabbego
Wedekinda, Brechta, tak jak proza jego wskazuje na świadomą kontynuację wzoru Kafki.
Jest krytycznym obserwatorem epoki, chce być
poetą drugiej połowy naszego wieku, ale rozumie, że nie sposób być nim nie używając
drwiny, satyry, ironii i „głębszego" podtekstu.
Humanistyczna orientacja Di.irrenmatta wyraża
się w stałej tendencji do demaskowania „skandal u" epoki. Jednak Diirrenmatt nie uprav.ri.a
krytyki społecznej w przyjętym sensie tego
słowa. Krytyce tej nadaje wymiar wyższy, mitologizuje ją, nadaje jej charakter ponadczasowy, egzystencjalny. Klara Zachanassian jawi
się widzowi w teatrze jak grecka mojra, jest
boginią przeznaczenia, jest samym Przeznaczeniem. Autorowi bardzo z a leży na utrzymaniu
tego skojarzenia, podkreślają je jeszcze stylizowane na Sofoklesa chóry i atmosfera udziwnienia i wzniosłości otaczająca działanie - kapitału? systemu? losu? W tej warstwie treścio
wej konkretyzuje się owo „głębsze znaczenie"
sugerowane przez sensacyjne pomysły fabularne autora.
Diirrenmatt jest rafinowanym poetą. Buduje
nastrój na elementach sprzecznych, balansuj<JC
na wątłej granicy między komizmem i liryzrnem, brutalnością i wzruszeniem, potrafi wykrzesać poezję z sytuacji najbardziej dla niej
ryzykownych. Pełne takiego estetycznego ryzyka są sceny miłosne między parą starców, miłosny szczebiot staruchy i wymuszone zaloty
niewczesnego Don Juana. Di.irrenmatt potrafi
wydobyć z tych obrazów łagodną poezję przemijania.
Brutalność i wyrachowanie, małość i nagie
pożąd a nie nabierają w takiej perspektywie niespodziewanych walorów wzruszeniowych.

(„Siedem
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ANDRZEJ WIRTH
prób", Czytelnik 1962)
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FRIEDRICH DURRENMATT

WIZYTA STARSZEJ PANI
(POSŁOWIE)

WIZYTA STARSZEJ PANI jest historią rozgrywającą
się w
małym
miasteczku gdzie.3
w środkowej Europie. Autor tej historii bynajmniej nie odgradza się od postaci w niej występujących i wcale nie jest pewien czy postąpiłby inaczej niż one. Tego, co historia ta
ponadto zawiera, nie trzeba tu określać ani
inscenizować w teatrze. Dotyczy to również
epilogu. Wprawdzie ludzie mówią w nim bardziej uroczyście i mniej naturalnie niż mówiliby w rzeczywistości, w sposób bliższy temu,
który się określa jako poezję, jako język pięk
ny. Ale dzieje się tak dlatego jedynie, że gtilleóczycy wzbogacili się i jako parweniusze wyrażają się w sposób bardziej wyszukany.
Opisuję ludzi, nie marionetki; tworzę akcję,
nie alegorię. Buduję świat, a nie system moralności, jak to we mnie niekiedy wmawiają.
Więcej: nie staram się nawet skonfrontować
mojej sztuki ze światem, bo taka konfrontacja
następuje samoczynnie za sprawą publiczności,
która wypełnia teatr.
Według mnie sztuka teatralna rozgrywa się
w ramach możliwości scenicznych, nie zaś w kostiumie jakiegokolwiek stylu. Kiedy gtilleóczycy grają drzewa, to nie jest to surrealizm, lecz
dzieje się tak, aby trochę przykrą historię miłosną, rozgrywającą się wśród tych drzew próbę zbliżenia starego mężczyzny do starej
kobiety - umiejscowić w poetyckiej scenerii
i w ten sposób uczynić bardziej znośną.
U podłoża tego, co piszę, tkwi immanentne
zaufanie do teatru i do aktora. Jest to główny
impuls mego pisarstwa. Nęci mnie tworzywo.
Aktorowi niewiele trzeba, aby przedstawić czło
wieka; trzeba mu tylko zewnętrznej powłoki,
czyli tekstu, który co prawda musi być adekwatny. Innymi słowy: język jest zewnętrzn~
powłoką sztuki teatralnej, podobnie jak skóra
jest zewnętrzną powłoką organizmu. Autor sztu-
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ki teatralnej daje tylko tekst; ostatecznym rezultatem jego pracy jest język . Toteż nie można
pracować nad językiem jako takim, lecz tylko
nad tym, co tworzy język, a więc np. nad ideą,
nad akcją. Nad językiem samym w sobie, nad
stylem, pracują tylko dyletanci. Zadanie akto::-a
polega, jak mi się wydaje, na tym, aby rezultat
ten osiągnąć na nowo. Sztuka musi jawić siG
jako natura. Wystarczy trafnie grać mój te}rnt podtekst znajdzie się sam.
Nie zaliczam siebie do dzisiejszej awangardy.
Oczywiście i ja mam swoją teorię sztuki, bo
zwłaszcza teoria należy przecież do tych rzeczy,
które sprawiają pisarzowi przyjemność . Nie
µjawniam jednak mojej teorii, uważając ją za
mój pogląd prywatny. (Wtedy musiałbym się
nią kierować). Już wolę uchodzić za nieco chaotycznego i żywiołowego autora pozbawionego
właściwe g o poczucia formy.
Trzeba mnie inscenizować na modłę sztuk
ludowych, traktując mnie jako pewnego rodzaju świadomego Nestroy'a; da to najlepsze rezultaty. Należy poprzestać na moich pomysłach
i zrezygnować z „głębi". Należy dbać o płynne
zmiany dekoracji, unikając przerw i nie dzielić
scen kurtyną. Również i scenę z samochodem
należy zagrać jak najprościej, korzystając ze
zwykłego wózka teatralnego, na którym znajduje się tylko to, co konieczne : siedzenia, kierownica, zderzak. Wóz powinien być widoczny
z przodu, tylne siedzenia muszą być nieco podwyższone. Wszystko musi być nowe, jak bły
szczące nowością żółte buty. (Scena ta nie ma
nic wspólnego z Wilderem - dlaczego? Oto
ćwiczenie dialektyczne dla krytyków).
Klara Zachanassian nie uosabia ani sprawiedliwości, ani planu Marshalla, ani tym bardziej Apokalipsy. Powinna być jedynie tym,
czym jest - najbogatszą kobietą świata, która
dzięki swemu majątkowi może działać jak bohaterka greckiej tragedii, jak dajmy na to Medea: w sposób ostateczny i okrutny. Może sobie
na to pozwolić.
·
Ta starsza pani ma humor, trudno tego nie
dostrzec, cechuje ją dystans wobec ludzi, których traktuje jak towar na sprzedaż. Cechuje
ją
także
dystans wobec siebie i osobliwy
wdzięk, pomieszany z groźnym urokiem. Wobec
tego, że działa ona nie zważając na wszelkie
normy społeczne, stała się istotą skostniałą
i hieratyczną, niezdolną do rozwoju, może co
najwyżej pr zemienić się w kamienne bóstwc.
Klara Zachanassian jest - podobnie jak jej
świta zjawiskiem poetyckim. Dotyczy to na-
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wet eunuchów, których nie należy grać w spo...
sób realistycznie drastyczny, wyposażając ich
w głosy kastratów, lecz jako nierzeczywiste,
baśniowe, upiorne i przeżywające sugestywną
błogość ofiary totalnej zemsty, logicznej jak
kodeksy prawne zamierzchłych epok. (Dla ułat
wienia eunuchowie mogą mówić na przemian,
ale wtedy bez powtarzania kwestii).
Gdy Klara Zachanassian jest od samego początku niezmiennie bohaterką, jej dawny kochanek staje się dopiero bohaterem. Ten nędz
ny kramarz jest początkowo jej bezwiedną ofiarą; chociaż winny, sądzi, że życie samo zdjęło
zeń winę. Bezmyślny prostak, któremu pod
wpływem strachu i przerażenia, zaczyna objawiać się jego przyszły los. Pojmując swoją
winę, poddaje się sprawiedliwości. Staje się
wielki przez swoją śmierć (śmierć ta nie f'1winna
być
pozbawiona pewnej monumentalności).
śmierć Illa jest równie sensowna, jak bezsensowna. Sens mogłaby mieć jedynie w mitycz-·
nym świecie antycznej polis. Ale historia rozgrywa się w Gi.illen, współcześnie.
Obok bohaterów występują gi.illeńczycy, którzy są takimi ludźmi, jak my wszyscy. Nie należy ich ukazywać pod żadnym pozorem, jako
ludzi złych. Początkowo są oni zdecydowani
odrzucić ofertę. Zaciągają wprawdzie długi, lecz
nie dlatego, że zamierzają zabić Illa; są lekkomyślni i wierzą, że wszystko j a koś się ułoży.
Tak należy inscenizować akt II i scenę na stacji. Tylko Ill, który zrozumiał swoją sytuację,
boi się w tej scenie. Jeszcze nikt nie wymówił
groźnego słowa; zwrot dokona się dopiero w Petersowej stodole. Los Illa jest już przypieczę
towany.
Teraz gi.illeńczycy zaczynają się przygotowywać do mordu, piętnują przewinienia Illa itd.
Tylko rodzina wmawia sobie do końca, że
wszystko się jednak pomyślnie ułoży. Również
i rodzina nie jest zła, lecz słaba jak wszyscy.
Gi.illeńczycy powoli poddają się pokusie, tak
jak Nauczyciel, ale ten proces musi się ukazywać publiczności jako reakcja naturalna. Pokusa jest zbyt wielka, zbyt gorzka nędza.
WIZYTA STARSZEJ PANI jest sztuką okrutną i właśnie dlatego nie wolno jej grać w sposób okrutny, lecz jak najbardziej ludzki - ze
smutkiem, nie z gniewem, ale również z humorem, bo nic nie może bardziej zaszkodzić tej
komedii, która kończy się tragicznie, niż zwierzęca powaga.
F. D.
(Dialog Nr 9 - 1957 r.)

SPOTKANIE
Z DURRENMATTEM
(ROZMOWA

Z WIDZAMI)

dramatopisarzem - oświadczył Di.irktóry ma do teatru ów decydujący
jaki odpowiada nastawieniu każdego
do dziedziny jego pracy. Warunkiem
utworów scenicznych jest pewien
określony stosunek do sceny.
Teatr jest nie
tyle środkiem, za pomocą którego można szerzyć prawdy lub idee, ile materią, z której się
tworzy. Nie należy zapominać że musi istnieć
konkretne - ograniczone - miejsce, które trzeba ożywić. Sztuka, która dzieje się w Rzymie,
nie może dawać obrazu Rzymu jedynie przy
pomocy scenerii; również wewnętrzny charakter sztuki powinien oddawać Rzym. Chęć eksperymentowania leży w samej naturze teatru,
w grze i w postaciach dramatów. Pisanie sztuk
jest działaniem bardzo konkretnym, przy którym należy posługiwać się kategoriami teatru".
„Jestem
renmatt stosunek,
fachowca
tworzenia

PYT ANIE Z SALI: Jak dramatopisarz reaguje na pomysly sceniczne?

DtlRRENMATT: „Nie każdy materiał dramatyczny, który nasunął nam pomysł, daje
w efekcie utwór sceniczny ... Tylko te pomysły,
na których podstawie można ukształtować cały
świat, a nie tylko luźne sytuacje, nadają się
do sztuki teatralnej. Sama sytuacja to zbyt
mało. Musi ona być tego rodzaju, aby można
z niej było wyprowadzić cały świat. W tym
celu potrzebna jest przede wszystkim idea nadrzędna, która musi być czymś dużo więcej ni.ż
luźnym pomysłem sytuacyjnym. Niektóre pomysły
dają
się z powodzeniem
zastosować
w opowiadaniach, w anegdotach, rzadziej
w utworach scenicznych.
W wypadku Di.irrenmatta, rolę pwej „idei
nadrzędnej" spełniała między innymi bądź anegdota (w wypadku noweli DIE PANNE), bądź cytat ze Strindberga (w komedii ROMULUS DER
GROSSE), czy wreszcie postój pociągu pośpiesz
nego na małej stacyjce między Neuenburg
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i Bernem. Rzadko się zdarza, aby owa idea
pozwalała z góry ustalić strukturę utworu. Ale
istnieje jako rzecz najważniejsza.
Jeżeli idzie o genezę utworu, Di.irrenmatt
rozróżnia trzy zasadnicze etapy. Pierwszy z nich
jest najważniejszy.
Z materiału zawartego w idei rozwija się
pod wpływem fantazji obraz za obrazem, jak
gmach wznoszony z pojedynczo kładzionych cegieł. Jeżeli ma się ten gmach już przed oczyma,
wówczas zaczyna się pisać. To już drugi etap z mgieł fantazji powoli wyłania się uformowane dzieło. Trzeci etap - to „wielka przygoda":
napisana w pełnych męki godzinach sztuka wę
druje do teatru. Dochodzi po raz pierwszy do
konfrontacji na odległość, pisarza i utworu.
Pole doświadczalne, jakim jest scena, pozwala
ujrzeć te miejsca, które należy poprawić lub
napisać na tnowo, aby wydobyć ich właściwe
oddziaływanie
„Sztuka nigdy nie jest gotowa" - powiada Di.irrenmatt. Toteż szlifuje on
swoje utwory niestrudzenie. Odbywa się to bądź
w teatrze, bądź przy biurku w gabinecie autora.
PYT ANIE Z SALI: Czy pisze pan od razu

świata lub teź - powtórzenia stworzenia świa
ta. Nęci mnie, aby mieć jakiś świat; kusi mnie,
aby zbudować świat. Wreszcie pisze się dla
teatru po to, aby dojść do ładu z samym sobą:
Trzeba myśleć o świecie. Mało mnie obchodzi

pytanie: co skłoniło mnie do. wybrania teatru,
jako najwłaściwszego dla mme środka wyrazu?
Po prostu tworzę dla teatru".
PYT ANIE Z SALI: Czy chętnie reżyseruje
pan swoje sztuki?

DURRENMATT: „Rozsądniej jest nie robić
tego. Zabiera to zbyt dużo czasu. żeby jednak
poznać związane z tym trudności, warto od
czasu do czasu, dla samej wprawy, zająć się
reżyserią". Zapytany o pisarzy i dzieła, z których czerpał wzory, Di.irrenmatt mówi: „Dla
mnie CHMURY i PTAKI Arystofanesa były
i są znacznie bardziej ważne, niż którakolwie}t
z tragedii Schillera. Moliere, Shakespeare, Giraudoux są mi bliżsi niż Sartre. U Brechta
dostrzegam coś, co jest mi obce, u Nestroy'a
'natomiast coś, co - moim zdaniem - ma duże znaczenie w teatrze".
(Dialog Nr 12 - 1957 r.)

gotowe sceny?

DURRENMATT: „Owszem, o ile pomysł jest
dobry i dojrzały. Fantazja nie jest niczym
innym, jak pewnym określonym rodzajem logiki".
Na przykład - w wypadku WIZYTY STARSZEJ PANI pomysł zabłysnął w momencie
wspomnianego wyżej postoju pociągu pospiesznego. Czy mogłaby z niego wysiąść była obywatelka miasteczka, przybyła ze Stanów Zjednoczonych? Czy jako milionerka nie podróżo
wałaby raczej samochodem? Skoro jednak nie
podróżuje samochodem, musi to mieć jakąś
szczególną przyczynę. Milionerka na skutek wypadku samochodowego musi używać protezy,
a zatem woli podróżować pociągiem... I tak
dalej. Trzeba pozwolić ponosić się fantazji.
Idea wyraża się w pomysłach. Niepozorne
słowo może nabrać w teatrze wielkiego znaczenia. Jest to wynikiem :napięcia dramatycznego. Bowiem zadaniem dramatopisarza nie
jest wykuwanie zręcznych powiedzonek, ale
tworzenie obrazów. Jeżeli później zachodzą
zmiany w sztuce, to dotyczą one wyłącznie
stopnia oddziaływania języka, mocy słowa, nie
zaś struktury utworu.
Sam niezupełnie jasno zdaję sobie sprawę
z tego, czym jest teatr. Jest to niewątpliwie
jakieś
dążenie do
skonstruowania własnego
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Inspicjent BOLESŁAW WAWROS, kontrola teks·
tu MARIA KISIELEWSKA, kierownik techniczny
BOGDAN CHOMIAK, kierownik sceny FRANCISZEK
KOBYLARZ, kierownik oświetlenia JAN KRĘŻEL,
kierownicy pracowni teatralnych: krawieckiej mę
skiej MICHAŁ WALCZAK, krawieckiej damskiej
MAŁGORZATA KUCIELOWA, perukarskiej PAWEŁ
GRABOWSKI, stolarskiej ROMAN SZCZEPAN, ma·
larskiej ANTONI UNDEROWICZ, modelarskiej STA·
NISLAW MOŻEJKO , tapicerskiej JERZY RAJWA,
szewskiej BERNARD MALINOWSKI.
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