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urodził się 5.Vll.1928 r. w Warszawie. W czasie okupacji żołnierz 

AK i uczestnik Powstania Warszawskiego. Po upadku powstania 

był więziony w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Po wy

zwoleniu z obozu przebywał w amerykańskiej strefie okupacyjnej. 

W 1947 roku wrócił do kraju. Przez szereg lat był więziony -

w 1956 r. zrehabilitowany. W więzieniu zaczął pisać. Debiuto

wał na łamach pisma „Po prostu" wierszem pt. „Karuzela". Na

stępnie rozpoczął pracę prozatorską i publicystyczną. W 1959 

roku wychodzi jego pierwsza powieść pt. „Haracz szarego dnia". 

Zbiór reportaży - „Pierwszy rejs białej Marianny" (1960) otrzymał 

nagrodę KC ZMS, Wydawnictwa „Iskry" i „Sztandaru Młodych". 

Kolejne książki Krasińskiego, to: „Jakie wielkie słońce" (opowia

dania - 1962), „Trzeci horyzont" (reportaże - 1964), „Wózek" -

powieść (1966). W 1967 roku Krasiński za powieść „Wózek" 

otrzymał nagrodę im. Piętaka. W 1968 r. autor „Czapy" wydal 

tom opowiadań pt. „Skarga". 

Janusz Krasiński jest twórcą wielokrotnie nagradzanych słu

chowisk radiowych i telewizyjnych. Wiele z nich, po przeróbkach 

autorskich, z powodzeniem zagrały również teatry dramatyczne. 

Oto one: „Kwatery" (o tragedii AL-owskiego oddzialu party

zanckiego wymordowanego z zasadzki przez bandę NSZ-towską 

Igły). „Czapa" (realistyczne odtworzenie groteskowo-kryminalnej 

sy~uacji skazańców - morderców, którzy usiłują odwlec wyrok 

śmierci, wykorzystując do tego mechanizm sprawiedliwości sądo

wej jako doskonałą, bo proceduralną formę zwłoki); „Wkrótce 

nadejdą bracia" (problem podziemia politycznego po roku 1945, 

ujętego w kategoriach dramatu psychologicznego): „Filip z praw

dą w oczach" (groteska obyczajowa wykorzystująca doświadcze

nia teatru ludowego i moralitetowy charakter sztuk Brechta; 

pokazuje w tej sztuce pisarz problemy malego miasteczka w krzy

wym zwierciadle groteski i absurdalnego humoru). 






