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LEON SCHILLER 

TEATR 
WYSPIAŃSKIEGO 

!!!!!!~~=====~~ eatr Wyspiańskiego jest try
bunałem sumienia narodowego. Poeta pełni tu funk
cję inkwizytora, aktorzy, „ci rzadkiego talentu 
i prawdziwie wielkich zasług, którzy chłoszczą wady 
i śmieszności, są najwymowniejszymi kaznodziejami 
poczciwości i cnoty, rózgą, którą posługuje się czło
wiek genialny, aby karcić łajdaków i szaleńców", 
aktorzy, którzy są „wyabstrahowaną i zwięzłą kro
niką epoki", stają się w jego ręku narzędziami tor
tur, by dręczyć :;umienia winowajców, aż zdradzą 
się i przyznają do winy. Wszystkie widowiska, które 
tutaj się rozgrywają, mogłyby jak sztuka grana w 
HAMLECIE nosić tytuł PUŁAPKA NA MYSZY. 
Wyspiański jako poeta narodowy podjął misję po
dobną do tej, którą duch zamordowanego króla po
wierzył nieszczęsnemu księciu Danii: oczyma duszy 
widzi nieustannie Ducha Narodu, słyszy wciąż od niego 
wezwania do Czynu Zemsty i rozumuje jak Hamlet : 
„Gdzież moja głowa". „Powiadają , że zatwardziali zło
czyńcy , obecni na przedstawieniu okropnych wido
wisk, tak silnie zdjęci byli wrażeniem , że sami swoje 
wyznawali zbrodnie". 

Mord bowiem, choćby ust nie miał, 
Cudowny ma organ mowy. 
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tak samo jak Hamlet, Wy
spiański postanawia uciec się do pomocy aktorów, 
„osób działających na scenie w drodze przez Labi
rynt zwany Teatr", osaczyć sumienia widzów, 
ujawnić winy, wytknąć palcem występnych, bo „prze
znaczeniem teatru, jak dawniej tak i teraz, było i jest 
służyć niejako za zwierciadło naturze, pokazywać 
cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a świa
tu i duchowi wieku postać ich i piętno" w teatrze 
misjonarskim, który miał wskazywać Drogę, objawiać 
prawdę i darzyć życiem. 
Wyspiańskiemu nie było dane dożyć stworzenia 

własnego teatru. Terenem jego działalności był wy
łącznie maleńki teatr krakowski, na którego fronto
nie widnieje napis: „Kraków Narodowej Sztuce". Ale 
Wyspiański , wstępując na tę scenę niby Prospero 
wiedział, jak nią zawładnąć, a jego praca jako arty
sty teatru pozostanie drogowskazem dla potomnych. 
Wyspiański n·akreślił swój program w HAMLECIE -

„tragicznej historii Księcia Danii świeżo przemyśla
nej ... " To studium napisane przez dojrzałego i do
świadczonego artystę jest nicią Ariadny w prawdzi
wym labiryncie, w teatrze Wyspiańskiego; wyjaśnia 
jego związki ze sceną narodową i z aktorami, objawia 
sekret jego teatralnej techniki, i jednocześnie daje 
pojęcie o tym teatrze, o którym Wys-piań!>ki marzył. 
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~;!!!!!!!!!!;!!;;;;;;;;;!!!~ krupulatnie studiując zagadkę 
HAMLETA, którą dla niego w Polsce jest „to co jest 
w Polsce do myślenia", zastanawia się, jak należy 
wystawiać Shakespeare'a, i zastanawia się, nad „tym 
Shakespearem, który HAMLETA pisał", szkicuje jego 
portret opierając się na pewnych danych historycz
nych (do których jednak nie przywiązywał wagi), 
lecz głównie na myślach wyrażonych w HAMLECIE, 
one bowiem dają świadectwo autorowi teatru. Wy
spiański marzy o tym teatrze „którego przeznacze
niem ... jest służyć za zwierciadło naturze", i którego 
przewodnikiem jest Shakespeare'owski Prospero, bo 
czary Prospera „to władza inteligencji nad światem 
i ludzmi", inteligencja „czyniąca sługi z wrogów 
i upokarzająca swą wyższością"... dar odgadywania 
człowieka ... talent takich ludzi, jak Holbein na przy
kład, umiejący „czytać w obliczu, w żywych ludziach 
i pisać to w obrazie". Marzy o teatrze, który rządzo
ny przez taką inteligencję „urasta... do sali sądo
wej - gdzie sztuka, dramat, artyzm sądzi i takie 
bierze nuty - że jak na wędę 5umienia na wierzch 
wydobywa''. Marzy, by „taki inteligentny złożyć sąd" 
i poruszyć sumienia widzów, odkrywać wszystko, co 
„się kryje i maskuje dobrze", aż „zło i kłamstwo 
przed nim się zwija i sidła, i wikła, aż prawdę 
wreszcie wykrztusi zmożone czujnością inteligencji". 
Bo ideałem Wyspiańskiego jest Shakespeare, który 
„żył w teatrze i dla teatru, teatrowi temu dawał 
swój artyzm i talent"; który stale będąc w kontakcie 
ze sceną i aktorami, z bliska oglądał tych Bohaterów 
Zywych i „życie to, jakie mieli za sceną, a jakiego 
nie mieli na scenie, chciał im na scenie dać... I bieg 
ten rozmów naturalny i giętki, i szybki, i dowolny, 
bo przez nikogo w rymy nie ujmowany niedo
łężne, ale z samowoli płynący którego nie 
mieli na scenie, a który mieli za sceną - chciał im na 
scenie dać". [ ... ]Pisząc dramat Shakespeare „zawsze 
miał w myśli rzeczywistość, w wyobrażni rzeczywistość 
i ludzie jego dramatu obracali się w jego wyobraźni 
na terenie rzeczywistym". „I aktora i autora ob
chodziła TRAGEDIA, dramat ich obchodził, los ludzi, 
LOS LUDZI, i to tych ludzi, o których mówiła tra
gedia. - Ludzie ci albo rodzili się z legendy i po
wieści albo rodzili się z przypomnień tych artystów. 

Stawali się żywi i mieli swoją wolę. Ich wola była 
wszystkim. Scena służyła, aby ich pokazać . Do tego 
jest scena." 

A teraz przyjrzyjmy się, w jakiej mierze Wyspiań
ski w swojej pracy teatralnej trzyma się opisanego 
powyżej systemu i jakie ma on dla niego wartości. 



~=~:;;:=::;;:;;:::::~~=~ yspiański , wyznaczaj ąc te 
atrowi główną rolę w Historii Kultury Narodowej, 
wierzy, że jego odrodzenie dokona się przez zmianę 
wewnętrznych warunków panujących w tej insty
tucji , która jeszcze nie uświadomiła sobie swego spo
łecznego zadania i jest dzisiaj albo zakładem rozryw
kowym, albo zyskownym przedsiębiorstwem ; wierzy , 
że głównym czynnikiem metamorfozy będzie harmo
nia między twórcą dzieła teatralnego a w ykonawca
mi, między poetą a aktorem, i dobrze znając trudnoś 
ci, piętrzące się na drodze do osią gnięcia tej harmo
nii, 5ądzi, że najprostszą drogą do celu jest współ
praca autora z aktorem, podjęta we wspólnym 
interesie, w imię wspólnego ideału. Aktorzy, których 
spotyka na swej drodze, „są to aktorzy najlepsi 
w świecie, zdolni do wszelkiego rodzaju przedstawień , 
tragicznych , komicznych , historyczno-sielankowych, 
czy to w scenach ciągłych, czy to luźnym poemacie. 
Seneka nie jest dla nich za ciężki, ani Plaut za lekki". 
Spotyka takich jak ten autor, który „w niby wzru
szeniu, w parodii uczucia do tego stopnia mógł na
giąć swą duszę do swych pojęć , że za jej zrządze
niem twarz mu pobladła ... " Łzy płyną z ich oczu. 
„I gwoli kogóż to? gwoli Hekuby! Cóż z nim Hekuba, 
cóż on z nią ma wspólnego? żeby aż płakał nad jej 
losem?" 

Tym aktorom ma powierzy ć owoce prometejskich 
swoich trudów, DZIEŁO SWOJEJ INTELIGENCJI, 
które „zwalcza brak talentu u każdego , kto nie jest 
tegoż dzieła twórcą" . I zadaje sobie pytanie, co zro
biłby jeden z tych ludzi „gdyby miał podobny mo
jemu powód i bodziec do wrzenia?" Zapewne wów
czas „zalałby łzami całą scenę, rozdarł uszy słucha
czów rażącymi słowy , w występnych rozpacz wzbudził, 
dreszcze w niewinnych". Pragnie ich nauczyć, że 
„wśród największego bowiem potoku i że tak powiem 
«Wiru namiętności» trzeba ci zachować umiarkowa
nie, zdolne nadać wewnętrznej twojej burzy pozór 
spokoju"; że nie trzeba „w gałgany obracać uczucie, 
prawdziwy z niego łach robić" i to jedynie po to, 
„by zadowolić uszy narodku, który po największej 
części kocha się tylko w niezrozumiałych gestach 
i wrzawie". 



ragnie, obejmując nad num 
kierownictwo, jak Hamlet, jak Shakespeare podnieść 
zawód aktorski do godności sędziów Człowieczego Su
mienia: bo 

to nie są błazny - chociaż błaznów miano, 
oklaskiem d-arząc, w oczy im rzucano -
lecz ludzie - których na to powołano , 
by biorąc na się maskę i udanie, 
mówili prawdy wiecznej przykazanie. 

Takiego dzieła chciał dokonać Wyspiański w małym, 
ubogim teatrze krakowskim, w tym Betleem-Efrata 
polskiej sztuki, żyjąc pośród „swoich" aktorów i two
rząc poś ród ich przyjaznego kręgu. Jed ynie część tych 
zamierzeń zdołał urzeczywistnić( ... ). 

Jak wysoko Wyspiański cenił teatr, jak doniosłą 
wyznaczał mu misję w duchowym życiu narodu, do
wodem fakt, że w swoim dramacie, o którym mógłby 
jak Słow-acki O• swoim GENESIS Z DUCHA powie
dzieć , że to było dzieło z wszystkich, jakie napisał, 
najważniejsze, w dramacie, w którym wieszcz Jowi
szowymi piorunami rozdziera pierś narodu, by drze
miącą w jej głębi duszę unieść na orlich skrzydłach 
w tęczową sferę swych myśli, w tym dramacie pi
sanym krwią , łączy losy Polski z losami „Nowego 
Teatru". 

I w tym, jak zawsze, bierze sobie za wzór Shakes
peare'a, i to „tego Shakespeare'a, który HAMLETA 
pisał". Tak samo jak Shakespeare'owi, przychodzi mu 
pomysł wprowadzenia teatru w teatrze, aktorów, 
„którzy by grali ZABÓJSTWO GONZAGI wobec akto
rów, którzy by byli podobnej zbrodni sprawcami". 
Przychodzi mu pomysł pokazania „owego starego te
atru ze wszystkimi jego właściwościami i nawyknieni-a
rni niby artystycznymi - a k tóre już w szablon prze
szły , z typami starego teatru, czarnymi charakterami , 
królami i królowymi, tragiczną patetycznością , histo
ryczno-patetyczna-komiczn ym liryzmem , w który ci 
ludzie jeszcze wierzą i nad nim do łez współczują 
a on jest tylko fałszywym alarmem - udaniem". 





!.!~~~====~~ ym „najlepszym w świecie" 
histrionom starego teatru chce „przedstawić rzecz, 
z której się już podśmiewano wśród publiki - w sy
tuacji zgoła nowej. Chciał zaplątać tę rzecz tak 
w tragizm głównej sztuki, żeby przy zachowaniu 
wszystkich cech jej śmieszności, śmieszną nie była ; 
żeby tak dziwne wrażenie robiła , jakby ten czyn 
wiodła jakaś ręka niewidzialnego FATUM - jakby 
to był KTOŚ niewidzialny, co jest sędzią i są dzi -
co sumienia zbrodni na jaw dobywa". I temu drama
towi, tak podobnemu do sławnego ZABÓJSTW A GON
ZAGI, Wyspiański, Hamlet i Shake5peare w jednej 
osobie, daje tytuł WYZWOLENIE, ponieważ „prawdzi
wa sztuka ma za istotny cel, nie tylko przeniesienie 
człowieka w chwilowy sen o wolnośc i , lecz także 
uczynienie go prawdziwie wolnym". 

Teatr Miejski w Krakowie zapowiadał na sobotę 
28 lutego 1903 roku premierę nowego dramatu 
w trzech aktach Stanisława Wyspiańskiego pod ty
tułem WYZWOLENIE. Afisz lakonicznie wyjaśniał : 
„Rzecz dzieje się na scenie teatru krakowskiego". 
I zaprawdę oczom premierowej publiczności dziwny 
przedstawił się widok. Gdy się podniosła kurtyna, 
ukazała się pusta scena krakowskiego teatru, tak jak 
wygląda ona przed rozpoczęciem spektaklu, pogrą
żona w ciemnościach bo „jeszcze gazu i lamp nie 
świecono". Scena pusta, jest w niej tylko paru ro
botników, którzy „głowy wsparli strudzone" i siedzą 
w milczeniu „pod ścianą, gdzie kulisy składano", cier
pliwie czekając na przybycie tych, którzy ich wezwą 
do codziennej pracy. Ale „choć kurtyny zaklęte, wi
dowisko zaczęte", bo wszedł Konrad, bohater Mickie
wiczowskich DZIADÓW, których wystawienie Wys
piański niedawno umożliwił, przyjmując w insceniza
cji swoją własną metodę, metodę shakespeare'owską . 
Konrad, którego Wyspiański świeżo odczytał, prze
myślał i przetworzył, obdarzając nowym życiem.( ... ) 

Wreszcie zjawiają się „najlepsi w świecie" aktorzy, 
a na ich czele sprytny Reżyser, zawsze gotów w wy
miarach sceny „dwadzieścia kroków wszerz i wzdłuż" 
zamknąć myśl polską przy huku gromów.( ... ) Wchodzi 
Primadonna: Muza Literatury, której „nawet kaprysy 
są rutyną"; wchodzi na czele chóru „eterycznych" 
bogiń teatru, płynących w złotych konchach na kół-



kach. Całe to płoche grono wita Konrada jak &tarego 
znajomego, zawsze gotowe na jego usługi; innymi 
słowy gotowe zagrać jego dramat. Ale tym razem 
Konrad-Hamlet i Wyspiański w jednej osobie - nie 
przyniósł napisanej sztuki, ponieważ przyszedł dzia
łać, i to nie gestem, jak przypuszcza Muza, lecz 
czynem: „Idę, by walić młotem" - mówi. Chce zbu
rzyć teatr stary, chociaż są „silne podstawy jego bu
dowy", i chce na jego gruzach wznieść Teatr Nowy 
i w nim „naród przedstawić". 
Doświadczona Muza, która już widziała niejeden na

rodowy dramat, podsuwa Konradowi tradycyjną re
ceptę: 

Bo 

I wszystko 

to musi odbywać się tak, 
by naród mógł się bawić: 
Trzeba dekoracje ustawić, 
pamiętać o każdym sprzęcie, 

umieścić w budce suflera, 

jeśli kto tekstu nie 
spamięta -

za kulisami reżysera 
i inspicjenta 
i dać im skrócony szemat. 
A gdy już wszystko gotowe, 
rozkazać grać na rozpoczęcie 

poloneza, jeśli polski temat, 
i rzucić jako pierwszą kartę 
Wielkie Słowo! 

Czy tu potrzebna nowa forma, 
czy konieczna? 
Pewno jaka sprawa 

odwieczna -
by zeszła tylko Duse czy 

Sorma 
i kurtynę wznieść można. 
Sarah czy Modrzejewska ... 

sztukę, 

tragedię wprowadza artysta 

polega na ... 
Wypowiedzeniu. 



ędzie to więc komedia 
dell'ar~e .. a jej t~ma.tem przypow1esc o Polsce współ
czesneJ, 1mprow1zowana przez „najlepszych aktorów 
świata" w tragikomiczno-historyczno-patetyczno-pom
patycznym stylu. Muza oczywiście w tym dramacie 
„męki, trudu, bólu, skarg, żalu, smętku, lęku, grozy, 
litości" zagra główną rolę w masce Melancholii.( ... ) 
„Sztuka grana ~ię kończy; nie kończy się myśl Konra
dowa. Wszyscy inni wychodzą z ról, choć pozostają w 
kostiumach". Robotnicy „rozbierają dekoracje i płótna , 
odstawiają je w kąty ... " Tylko Konrad nie wychodzi 
z roli: dla niego czyn spełniony jest czynem praw
dziwym nie fikcją, czynem a nie gestem. Zbudzony 
jak gdyby z głębokiego snu przez zbierających się 
do odejścia aktorów, nie poznaje miejsca, gdzie się 
znajduje.( ... ) Nie poznaje ich, tych „swoich aktorów, 
przyjaciół". Nie może zrozumieć, dlaczego Muza, 
która „posiadła serce, myśl mą wyzwoliła" teraz „tak 
ciągle dyga" i przesyła od ust całusy. Reżyser musi 
tłumaczyć mu, że „diva" dziękuje publiczności za 
oklaski i wieńce. Ze zgrozą patrzy na tę kobietę 
w laurach, gdy ona wdzięczy się do krytyka, do głosu 
opinii, gdy pozwala mu głaskać się po twarzy. Nie 
może pojąć, dlaczego ci, których przed chwilą widział 
na koturnach, mówią teraz o swoim występie aż 
nazbyt prozaicznie, nie ceniąc go sobie wysoko. Dla
czego porzucili role, które dobrowolnie przedtem na 
siebie wzięli? 

Rola - rola skończona? Wasz umysł tak dzieli 
myśl na rolę i nicość powszednią, 
że skoro rolę wypowiecie gładko, 
deski sceniczne spod stóp wam uciekną 
i rola najpiękniejsza staje się wam brednią, 
Nędzarze! 

Nie może zrozumieć, dlaczego lica im bladły i łzy 
płynęły, jeśli Hekuba i jej losy nic ich nie obchodzą: 
a więc to są ci Bohaterowie żywi? Czy ci ludzie 
mogą swym czynem zapisać abstrakcyjną i zwięzłą 
kronikę przyszłości? Przecież to „kramarze świętości" , 
ich rzemiosło to prostytucja. 



~;!!!!;!!!!!!!;;;;;;::~~~ wiatła gasną. Aktorzy i reży
ser wychodzą cfyskustując, czy „ze stanowiska sceny" 
nie należałoby skrócić przed następnym przedstawie
niem sceny, w której zza kulis wraca Konrad. Od
chodzą. 

Dobranoc, przyjaciele. 
Dobranoc, mój książę! 

Konrad zostaje „sam już na wielkiej , pustej sce
nie", „niewolnik wielkiej myśli jednej", w której za
warta jest jego niemoc i jego siła.(„.) 

Publiczność premierowa obdarza oklaskami autora 
i aktorów. Publiczność, którą na cały ten wieczór 
Wyspiański i aktorzy postawili niejako pod pręgie
rzem. Aktorzy, których przez cały ten wieczór Wys
piański wobec publiczności stawiał pod pręgierzem, 
dziękują za poklask niskimi ukłonami. Także aktor 
grający Konrada wychodzi przed kurtynę, by się 
ukłonić. Czy to dziwne? „Cóż z nim Hekuba, cóż on 
z nią ma wspólnego?" A zresztą program zapowiadał: 
„Rzecz dzieje się na scenie teatru krakowskiego". 

Fragm ent eseju pt. The New Tlieatrc m Poland : Stanisław 
Wyspiański, pierwodruk w czasopiśmie The Mas k (vol. 2, 
1909/1910), przekład polski Marii Skibniewskiej opublikowa ny 
w tomie Myśl t eatralna MŁodej Polski, warszawa 1966. 

M.4.SKA 

? .•. Co masz czynić? 

KONR A D 

A!!!! A!! Pytasz mi się nareszcie, co mam 
czynić? Co mam czynić? O radości, że ty mi 
się o to pytasz! Ty mi się pytasz! Ja słyszę 
to pytanie: CO MAM CZYNIĆ? - Ja, który 
tylko wciąż słyszałem: „co myślisz?" 
A! A! Co mam czynić - ? - -
Mam spełnić przeznaczenie ich i moje. 

MA SK A 

? 

KONR AD 

Wykraść ten święty ogień - - - który tam 
płonie. 

MASKA 

Wykraść ... 

KONRAD 

Wziąć ten święty ogień dać ... 

MASKA 

I dać ... 

KONRAD 

Tym, którzy czekają . 

MASKA 

Na kogo? 

KONRAD 

Na ogień. Na nikogo nie czekają, ale czekają 
ognia, żaru, który budzi, który daje siłę, moc, 
potęgę. 

MASKA 

A! 

KO NRAD 

Ognia czekają. Ognia! 

MAS KA 
Prometeusza! 

KO NRAD 

A tak, Prometeusza. Nie człowieka czekają 

ani( tegO', który ogień poniesie, ale ogn ia. 
ognia, żaru? 

MAS K A 

? 
W yzwolenie, akt II 



MUZA 

A w istocie, Konradzie myśl miałeś szczęśliwą; 
bo taką oto scenę zagrać wypadało: 
ze ty, porwany dzwiękiem słów własnej wymowy, 
ze ty prowadzisz gdzieś w przyszłość wspaniałą, 
którą słowem byś suto ustroił i wierszem, 
w znaczeniu jak najgłębszym w pojęciu najszerszym 
idąc niby na mele, tłum za tobą niby ... 
Wszystko byłoby piękne, cudowne„. 

KONR A D 
Jak gdyby 

rzeczywistość ..• 

M U Z A 

Na scenie udana symbolem. 

KONR A D 
O symboliczne kłamstwo, świeć nad całym polem! 
Mów, mów - widzę, ze płoniesz. 

M U Z A 
... Braknie mi talentu ... 

KONR A D 
Ty go masz! 

MUZ A 

Oto biorę finale momentu: -
Za mną! Ja wam ukażę nowe ideały, 
nowe świecące słońca, gwiazd roziskrzę krocie; 
stubarwne tęcze rzucę jako most pod negi. 
Którzyścle dotąd zyli w gnębiącej ciasnocie, 
w trudach na drodze życia wiązani daremnie, 
nie sięgli ku wyżynom, powiodę do chwały! 
Frazesem z was uczynię mocarne półbogi! 
Ja będę wielkość przez was, wy wielcy 

CHOR 
Brawo! 

REDAK'I'OR 

przeze mnie! 

Ave regina, debiut znakomity! 

KONR A D 
Prostytucja! 

REŻYSER 

Reklama! półśrodek konieczny. 
Oto rzeczy wieczystych porządek odwieczny: 
przez chwilę na koturnach - resztę czasu 

boso ... 

Wyzwolenie, akt III 
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KONRAD 

24 

Sam już na wielkiej pustej scenie. 
Na proch się moja myśl skruszyła. 
Wstyd mię i rozpacz precz stąd żenie. 
N a Swiętym Krzyżu północ bila. 

Kędyż się zwrócę? Wszędy nicość, 
wszędy pustkowie, pustość, głusza; 
tęs kni samotna moja dusza 
i nad mą dolą płacze litość. 

Z czym pójdę do dom, smutny, biedny? 
N a proch się moja myśl skruszyła: 
niewolnik wielkiej myśli jednej, 
w niej moja niemoc, moja siła. 

Cry jesteś, Polsko - tylko ze mną? 
Sztuka mię czarów siecią wiąże: 
w Swiątynię wszedłem wielką, ciemną 
dążyłem - nie wiem, dokąd dążę. 

Pogasły światła, co świeciły, 
rzucone w płócien wielkie łuki, 
łachmany, co świątynią były. 
Jak wyjdę z kręgu czarów Sztuki? 

Sam jestem w wielkiej scenie pustej. 
Głucho odbija podłóg echo ... 

Wyzwoienie, akt 111 
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Kierownik nadzoru artystycznego 
JANINA KĘSTOWICZ 

Asystent reżysera 
JERZY ZELNIK 

Asysten't scenografa 
IRENA BURKE 

Konsultant muzyczny 
JANUSZ JĘDRZEJCZAK 

Inspicjent 
RYSZARD SZCZYCIŃ'SKI 

Sufler 
JANINA BIERNACKA 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
MIECZYSŁAW LEWICKI 

Kierownik techniczny 
JANUSZ CIARKOWSKI 
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HENRYK ALBINOWSKI 

Kierownicy pracowni perukarskich 
HALINA SZYMARSKA 
EDWARD SWIĘTOCHOWSKI 
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NIKODEM STĘPNIEWSKI 

Kostiumy wykonano pod kierownictwem 
GENOWEFY SKROK 

I>:ierownik pracowni malarskiej 
STANISŁAW MIGDAŁ 

Kierownik pracowni modelarskiej 
JANUSZ CIARKOWSKI 

Kierownik pracowni tapicerskiej 
EUGENIUSZ NOWAK 

Kierownik pracowni stolarskiej 
JOZEF GRZELAK 

Kierownik pracowni ślusarskiej 
JOZEF FILIPOWICZ 

Efekty akustyczne 
JANUSZ PRZYWECKI 




