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PIERWSZA PREMIERA 1 7:; ROKU 
dnia 18 s tyczni 197:; r. 

Na Scenic Kaml'ra lncj Te:i tru „Wybn że" 
w opoclc 

Dyrektor: 
\:STO~I BILICZAK 

Kierownik artystyczny: 
STA:SISł.AW ll F.BANOWSKI 

Opracowanie graficzne: 
St,AWOMIR ZY!\IAN Kl 

„ 

J e rzy Koenig 

Drozdow ki: DEBIUT NIETYPOWY 

Osoby : Maciej i Kazek, dwaj młodzi górnicy („wer
bu y ·• jak ich nazywa znający się chyba na rzeczy 
autor), kierowca samochodowy, inżynier z kop· lni -
„sakramencki inleligent", sekretarz partii. mlov 
dziewczyna zabrana z drogi, sołtys. Występuje w t J 
.. ~ztuce współczesnej w 2 aktach" siedmioro boha
teró\\. , amochód ciężarowy i trumn;:i . Kondukt , to 
trochę sztuka o młodzieży, o przemianach socjolo
gicznych na pograniczu wsi i ośrodka wielkomi ~jskie

go, trochę o maskach, za którym i chowa się człowiek 
ze swoją naiwną naturą, sztuka trochę o polskich 
odruchach codziennych. Przy odrobinie dobrej woli 
można ją nawet nazwać sztuką o Polsce i Polakach. 

ie przesadzam. Kroczący najpierw sza ą . później 

błąkający się „skrótami" kondukt jes t przecież czyrr 
bardzo swojskim: pokazuje nas równie dobrze, j . 
obrazek rodzajowy z zatłoczonego tramwaju. Sztuka 
jest kilkuwymiarowa. da sic: z niej sporo wyczyta \ 
T " dobrze - i trochę ryzykowne zarazem: mcta!o: a 
narodowa potrafi by(: ni b zpieczni<' złośliwa. Alt: t ri 

już sprawa c;:ytelnika, coraz mniej jesteśmy łasi n 
„dru ie dna", przypowieści bajkowe, podwójne od
bicia w lustrze; odczytajmy rzecz tak, jak został.i 

napi ana. 

Kondukt jest więc - po pierw ze - bezpreten jo
nalną palcówką techniczną: nic m sic: tu czego 
w tydzić, sztuka by a tym szlachetniejsza, im czy
st ze i bardziej sprawne rzemio Io. Drozdowski bu
duje sobie dopiero warsztat dramatopisarski. uczci
wie i chyba z pożytkiem dla siebie zaczyna od ćwi 

czeń elementarnych, najbardziej potrzebnych i naj
trudniejszych zarazem. Zadanie, jakie sobie stawia, 
jest niby pro te: opowiedzieć zwykłym sposobem. 
bez efektownych za\ ijasów, skromną i nie\ yszukaną 
anegdotę . Powiedzmy - o tym, że wiozący trumn,,. 
ze zwłokami samochód p uje się po drodze i osoby 
towarzyszące postanawlaJą donieś(: nieboszczyka do 
celu na wła nych ramjonach. negdota ani lepsza 
ani gorsza od tysiąca innych, wzięta - podobno nie
co okrężną drogą - z życia, jakby trochę podkolo
ryzowana , no, ale bez tego nie byłaby anegdotą. I da
lej: mając już ów pomy ł zasadniczy, przełożyć rela
cję epicką o spacerze z trumną na nieco bardziej 
komplikowany język fabuły scenicznej, dramatyzu
jąc - mówiąc krótko - to, co jest w gruncie rzeczy 
najmniej dramatyczne: obrazek z życia. Zamiast spa 
ceru z trumną mogłoby to zresztą by(: z powodze
niem cokolwiek innego, choćby historia zdobywania 
szczylu gór kiego. [ ... ] 



Schemat palcówki jest tu j dnak wypełniony szczel
nie przysłowiowym ,.mi~em" dramatycznym. .Vi c 
przede \\ zy lkim - re lia obyczajowe. Górny Sląsk, 
kop:ilnie, mlodz.i górnicy, ekretarz partii, szofer
-cwaniak, inżynier typu ,.inteligent urzędniczy z tecz
ką", przC?Tniany socjologiczne zachodzące na tyku 
dawnej obyczajo vości wiejskiej i prymitywnej kul
tury wielkomiej kiej„. Mechanizm dramatyczny po
rusza się coraz sprawniej, szkielet fabularny przestaje 
szeleścić papierem. Wyliczajmy dal j, pozo·tając przy 
szkolnej terminolo ii - je tu nadspodziewanie wy
godna. fo ywy działania: wobec wioski rodzinnej 
trzeba zachować fason, zabity w kala lro!i górniczej 
Maniuś mu i \\-TÓCić z szykiem. ,.telegrama po zła, 
że taniusia przywieziemy, jak trzeba, z \\ieńcami, 

żeby wieś wiedział , że człowieka zanują po mia
stach, a nie tak, poszedl. przyciągnął fur i poturlał 

do w ·i, w tyd tylko". Charaktery yk po taci: wy-
raźne zaryrowanic o obowości ocjo-p ycho-fizycznej, 
o. tre indywidualizowanie. ob csjc osobiste na pogr11-
niczu kompleksów - pier\\ ze do wiadczenla ero
tyczne chłopców, oszukana prz ·jatń, tłumione urazy 
eksplodujące w naglych wybuchach nienav.:iści, ciasne 
butv sekretarza, „cwaniackie" ge ty szofera, pozy in
żyniera, urażonego sarmaty z teczką, peryp lic dziew
czyny w ciąży. Konllikty: w zy cy przeciw wszy tkim, 
agresywna \\Togość łagodzona koniecznością wykona
nia w'Spólnych czynności, wzajemne urazy młodych, 

konllikt młodych ze starymi, boczenie się inżyniera 

na sekretarza, boczenie się srkretarza na inżyniera, 

etc. Technika pisarska: soczysta obser vacja reali-
tyczna , z pograniem werystycznego naturalizmu, ner

WO\Vy, urywany dialog, znaczące niedopowiedzenia. 
zdania dopełniane mówiącym gestem. język pozornie 
typu .. podsluchanego„. w grunci rzeczy delikatnie 
tylizowany pod codzienność, z cal m dobrodziej

stwem inwent ria sz amp i kii. z „komunikowania 
się" v. p61czesnego czlowi ka. 

War twa obyczajowa jest v.Teszcie lekko meta!o · 
ryzowana. Nie myślę tu o jawnych „myślach zlo
ych"', w rodzaju „jak czter eh facetów nic i trum
nę. to najmniej niesie ten, kto do niej nie dorósł" -
zresztą i te mają swój wdzięk prymitywu, są przei. 
:'.tutora ładnie wy 0 ranc, wtopione w „magnetofono
\ ry" dialog. Sprawa jest nieco bardziej skompliko
wana: Kondukt jest jakby sumą najprostszych od
ruchów, codziennego. najzwyklej zego .. dziania się", 

drobnych konniktów, będących raczej krótkimi spię

ciami .. lowarzy kimi", nie podlegającymi prawom 
,.konfliktu dra tvcznego'', którego snkać by na
leżało rac- ej w nurcie podskórnym sztuki, w pod
tekście, ni" w v.rarstwle zewnętrznej. Wszystko w tym 
trochę beckettowskim kondukcie jest pomniej z.one, 
~tylizowanc, utworzył się jakiś mikroświatek wyizo
lowany pozornie z czasu i prz lrzeni, rządzący się 

własnymi prawami. Jest w tym jednocześnie jakaś 

cienko zrobiona groteska, stylizow ne pod teatr we-

rystyczny widowisko tragikomiczne, panowi w od
Ś\\i tnych, iemnych i przyciasnych ubraniach, upał. 
trumna. facet z butami w ręku, droga przez la .. 
c:zwórk niosąca na własnych ramionach przez pusty 
krajobraz nieboszczyka. .. Pul uje jednak pod tym 
&ut nlyczne życie; prawdziwość postrzeżeń obycza
jowych wystarcza. by sztuka została mocno osadzona 
w , spólczesno ci „kraju nad Wisłą" . A tutaj. jak 
v.icmy, nic się nie dzieje „tak sobie", wesele nigdv 
nie jest po prostu we elcm, ślub - tylko łubem, 
tr twa - zwykłą lrnlw , kondukt - po rro tu 
konduktem. 

Przedruk :: Dialogu 
1961 r. nr 11 

BOHDAN DROZDOWSKI 

O KONDUK IE 

Chętnie powtórzę za synem Owcz rz 'ie c:i 
zimov. j" Szek pira: uwielbiam teatr! zwla zeza. ki -
dy się smutne sztuki gra na w olo, albo jaki w -
ole k walki na ponuro! Tymczasem zdarzało mi s.<: 
widzieć „Kondukt" wspomagany humorkiem i wtedy 
bywał żałosny, ki dy indziej nie ujrzano w nim ni
czego śmiesznego i padł jak najemna płaczka. Co w 
tej sztuce musi być, skoro reiyserzy powracają do 
niej po dwa razy (najpierw Jerzy Krasov.: ki , kl ry 
reży erowal .• Kondukt" w Nowej Hucie i we Wrocl -
wiu. teraz Marek Okopiński, który zdJął z l go tek lu 
dz! wiczy hymen w Zielonej Górze), ja sam traktuj 
Kazka i Maćka i Paweł kie o i Sadybana i Inżyniera 
i Magdę i Kal.mierskiego jak żywych i bli kich zn -
jomych. Kiedy się pisarzO\\.i uda stworzyć po taci 
kn ·i te i „osobne", czuje się on po tros c nie jak 
twórca ale stwórca, co może wyglądać na uzurpację 
i zamach na przywil j zgoła bo ki... Stworzyłem te 
moje per ony, a one postanowiły (podjęły uchwałę. 

jakby powiedział Jerzy Krasow ki), że nikt im nie 
ma prawa zagrozić, że ą wyjątkowe i nie dopuszczą 
niko o inne o z następnych moich sztuk, żebym nie 
miał kłopotów z nadmiarem znajomych, a takie żeby 
im łatwiej było przetrwać w czasie. Są tak bezczelni, 
że • i tacie postaciom z pozostałych kilkunastu moich 
dr matów ni udało ię ich wypchnąć na scenę. Obie
gają rozmaite kraje. ~·racają po kilka razy do tych 
samych miast i naklaniają mnie do zgody na tę Y
tuację. Nic ma zgody! powiadam w pa ji. ale zaraz 
przychodzi rzeźwość umysłu i rozkłada mi ręce ... 
No trudno - powiadam - i przyrzekam sobie w du
chu, że ich w końcu czymś przyćmię i skłonię do 
pokory. Gdlie tam! Przyjdzie czekać, aż się zesta
rzeją ... 



udaczność sytuacji wynik ąd, fo te Kazki 
i Magdy są polskie, tulejsze, nic światowe n' środ-
icmnomor kic, a mimo lo ::achO\!.'Ują sic: non zalan

cko nie tylko w Mielcu. ale i w Paryiu. Może dla
t o łubie: ich najbardzi j i ni przeszkadza mi wcale 
świadomo c że postaci „Kl tki" czy ,.Ballady pol-
kiej" nie zdołały ich prz unąc na dalszy plan. 

Rad jestem, że Marek Okopi1\ski wrócił do tej sztu
ki, bo lo j t powrót do na zcj przeminioncj młodo ci. 
l ciekaw je lem jak ten r ' •rót „Konduktu" przyj
mie widz, zwł . zeza ten, dzi r6\\ ieśny K zkom 
i , 1 ('kom l fagdom, to znaczy ten, który szedł dum
nie do pierw zcj klasy w chwili, kiedy ci chłopcy 

odwozili woją trumnc: do rodzinnej w i. Coś i;ic: w 
naszej Polsce zmieniło w ci gu 15 lat. ale w . ztuce 
Jak \ · kropli bur ztynu, nic miertclnil'ją ludzie i sy
tuacje. Chciałbym wil'rzyć, że mój „Kondukt" je~t 

takim odłamkiem bur ztynu w którym zakrzepła na 
wwsze mała mu zka doświadc1.cń mojej burzliwej 
młodości , kiedym am kopał w iel. a ten w gie! za bil 
mi przyjaciela i odnio łc:m go na ramion eh na sos-
nowietki cmentarz. men. 

(-) Oohdan Oro·dou; ki 

W ars1 \"lll , 13 AruJnla 1974 

„ K ondukt" B. Orozdow kiego w T eatr:::e Polskim 
we Wroclawiu 

Na zdJęciu: Marianna Gdowska ( fagdaJ Wo jciech 
# Siemion (Pawelski). Witold Pvrko z (Sad11ban), Artur 

Mlodnicki (Wożniak). Ferdvnand fatv ik (Kazek), 
Rvszard Kotvs (Maciej) 

reżvseria: JeTZu Krasow ki 

:rce'l.ografia: Kr11 tuna Zachucatow1cz 
Premiera 18. I. 1969 
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aciej 

Kaz k 

Sad ban 
~ożniak 

Paw Iski 

lagda 
Sołt 

obsada: 

l{ <' i~ ria: 

l\IAR K OKOPI~ ' KI 

cenogrufia: 

ALI B H 

Jnspicj nl: 

B rbar O brow k 

Sufl r: 

. In •Ór o 

J<' rz.r owacki 

A da m Kazimi r z Tr ·la 

Stani Im :\Iich&1 L k i 

Andrze j Szaciłło 

J e r zy Lapiński 

Zofia W lki<'wicz 

llcnr.vk ako\\ icz 

aktu Ina obsada na tablicy w hallu 



.,Kondukt" B. Drozdowskiego u Państwow11m 

Teatrze Ludow11m w Warszawie 
reż11seria: Piotr Piaskow ki 
scenografia: Daniel 1r6z 
(scena zbiorowa) 
Premiera 29. VII. 197 I 

W LE TY A LE 1IEC 

Liceum Ekonomiczne w Lęborku 

R c nzja nagrodzona na konkur ·ie rozpisanym przez 
Kuratorium Gdańskie o Okr gu Szkolnego oraz Tea~r 
„Wybrzeże" na recenzję teatralną dla Szkolnych Kół 
Przyjai:iół Teatru. 

EIDI ' - „ Z T A PROSP ER\ " 

„Chodzi o to, aby w teatrze 
można było znaleźc coś więi:ej 

niż rozrywkę" 

Teatr urodził si razem z czlowiekiem i razem z 
człowiekiem umrze. Z ryzykowałam to wznio le 
twierdzenie be<: strachu ż nic będę w stanic obro

nić go. Przeanalizujmy dzieje ludzkości. Od momentu, 
kiedy my I ludzka osiągnęła taki punkt rozwoju, że 

ażniejsze prawy lały ię problemami - z życia 

wyłonił się teatr. Towarzyszył człowiekowi zaw ze. 
cho zmieniała ię je o forma i rola zależnie od 
idei, jakie dominowały w kolejnych epokach. Poko
lenia zmieniały ię, teatr został . 

Nastała zautomatyzowana. kosmiczn druga poło-

wa XX wieku. Okre , kiedy cdowick porywa si1; 
n zdobywanie w zcch wiata, a jednocześnie nie może 
uwolnic się od odwiecznych, ziemskich problemów, 
ktpre nierozwiązane nawarstwi!lly się przez wieki. 
Kula ziem ka naszpiko\\.-ana prochem może lada chwi
la wybuchnąl·. W teatrze taki wybuch już nastąpił. 

Problematyka teatru XX w. nie mieściła się ,..,. ra
mach teatru starego, rozsadziła odwieczne ogranicze
nia, poprzez różnorodne formy gwałtownie szuka od
powiedzi na setki pytań nurtujące człowieka XX wie
ku. 

Wymienię chociażby teatr Toma zew kiego czy Gro
tow kiego. bądt leż teatr jednego aktora. Nikt nie za
stanawia się nad tym, która z tych form jest naj
wlaściw ia. Forma nie je t najważniejsza - wszy
stkie dążą do tego by widz w teatrze znalail „coś 
więcej niż rozrywkę" . Teatr \\.>spółczesny musi być 

teatrem zaangażowanym w aktualne problemy, które 
przeżywa społeczeństwo, nie może być zludzeniem 
i kłamstwem, „powinien jak dżuma działać na ciło
wieka obnażać jego słabość prze nim samym". 

Na deskach leatru powinna stale tociyć się walka 
o wartoś czlowieka, wartość narodu i o je&o przy
sz.łość . („ .) 



Ale problemy człowieka w pólczesnego nie uodzi
ły się w całości w XX wieku. Wh;k zość z nich tn 
stare. \'ciąż aktualne problemy ludzkości , jak np. 
władza, r ligia czy moralność. Dlatego twórcy teatral
ni chętniej sięgają do literatury star zej, gdyż przez. 
setki lal wi ccj powiedziano na te tematy, niż w 
niepełnym d\vudzic toleciu. 

Tą myślą kierował się chyba Jerzy Kreczmar rea-
lizując S;;a,ę Prosp ra na podstawie d\\U ztu 
Ernesta Rcnan'a Kaliban i Eliksir mlodokl. 

Ernest Renan (1823-92) - !rancuski hi toryk, fi· 
!olog, prozaik i eseista, lecz przede w zy tkim chyb 
filozof, jako reprezentant sccpty:zmu humani tycznei;io. 
ideę swą wł:iżył w usta Pro pera „nic m nic czy
ctego, ani nieczystego w przyrodzi ". Jerzy Kreczmar 
wykorzystał to tworząc z dwóch ztuk groteskę filo
zo(iczną, gdzie prawic wszystko j t wyolbrzymione, 
możnaby rzec - karykaturalne. Pozwoliło to reży e
rowi nie zajmować stanowiska ' sprawie „co jest 
czys e, a co ni czyste··. v.rybór pozostawiając widzowi. 

W pierw. zej części, !uch jąc łów aktorów, ma 
się \Hażcnic, jakby deklamowali oni szcre złotych 
my'li, zdobytych przez człowieka podcza tylu wi -
ków istnienia, dotyczących takich praw, jak: naród:. 
władza, rewolucja, religia, patriotyzm. Tylko widz -
odnos:i:ąc słowa padające ze sc ny do w pólcz snej 
mu rzeczywisto ci - mu i zajmow t okre lone sLa
:iowi ko, nic może być sceptykil'TTI jak autor - .:. 
przekonania, czy reż er - z funkcji (prywatn o 
sądu ni mógł wprowadzić do ztuki, chyba że po
krywa się on ze zdaniem autora). Wicie sentencji 
trafia w sedno odwiecznych pr blcmów, lecz sq tak
że i takie z którymi współczesny człowiek - bogatszy 
od autora o kHka hi torycznych pięter - zgodzić ~ię 

nie może. Weźmy np. problem rewolucji. z kt6r11 
wiąże się zmiana formacji poleczno-ekonomicznych. 
To prawda, że dotychczas ni nawilć prowadziła do 
zmiany formacji (nienawiść Kalib na do Prosp r '· 
Weźmy jednak współczesność, najnowocześniejszy 

ustrój - socjalizm i j go przejście w na l pny etap 
rozwoju - komunizm. Gdyby w tym przypadku mo
torem rozwoju miała być nicnawiś(: - nie byłoby 

to zgodne z zasadami socjalizmu. 

Podobnie jest z Jud m - który zawsz wy tępuje 
łącznie z rewolucją . Prospero - jako uczony - chciał 

zbawić lud z jednej strony, a Kaliban nicna' iścią 
wiodąc go do rewolucji. z drugiej. Jak jest w życiu 

współczesnym? 

Przede wszystkim co innego rozumie ię przez Io
wo Jud. Lud to nic je t juź, jak u Pro pera. zapo
trzebowanie na „złudzenia religijne i zabawy publicz
ne", to nie „ciemny motłoch" bojący się wybuchu 
prochów, gazów i zbyt głośnej muzyk i. Autor ugeruje 
możliwość zmiany roli udu w przy zło ci. wkładając 
w usta Wagnera słowo „nauczanie pow zechne i obo
wiązkowe zaradziłoby wszystkiemu" - tzn. dla bun-

owników zaczęłyby i tnieć rzeczy niematerialne -
idee. 

Lud w pólczcsny, dzięki przemianom społeczno-eko
nomicznym, oświacie i środkom masowego przck zu, 
coraz bardziej zmienia się w świadomy swoich po
czynań naród. 

Rewolucja naukowo-techniczna i istniejące dzięki 

niej sto unki międzyludzkie eliminują znaczenie Pro
• pera. który ludu bez ludu zbawi(' nie może. oraz w 
znacznym stopniu ograniczają pole działania dla Ka
libana. 

Zastanówmy się jaka je t rola kobiet " sztuc , 
a jaka w życiu? W sztuce rządzą rządzącymi, ą elik-
irem życia, odradz ją i odmładzają mężczyzn. Peł 

nią jak gdyby ro ę balsamu dla spracowanych umy
. IÓ\ i ci I mężczyzn . Celestyna dowodzi, że są świa 
dome swojej roli i dlatego nie lubią przesądów ogra
nirzających życie. 

Ob nic, obok roli .. nek aru" kobieta pełni jeszcze 
. zer i: zakazanych j j \ ·ówczas funkcji. Poza tym 
pracuje. p łnia obowiązki żony i matki. Jaka będzie 
rola kobie y w przy zło ci? 

'ajwygodnieJ będzie tu za to ować metodę cep
lycyzmu, bo któż wie, czy praca nie wy ączy z niej 
elik iru młodości. który posiada. Teraz chcę powró
cić do tych sentencji, które trafiają w dziesiątkę ży
cia w pólczc nego i „obnażają słabości człowieka 
przed nim samym". !limo, że pisana była pod koniec 
XIX wieku jest w niej tyle gorzkiej prawdy o \' pół
czesnym życiu . Posłużę się cytatami. 

Kaliban, człowiek, który przed chwilą zrobił ka
rierę, na le zmienia poglądy i twierdzi, że „ludzie 
na stanowi kach mają wspólne Interesy··. Papież -
człowiek na stanowisku, ma zdanie prywatne 1 zda
nie „służbowe". Posługuje się nimi w zależności od 
ytuacji. Bruni senda poucza go: „bądż złym papie
żem, jeżeli to konieczne, ale przynajmniej porządnym 
człowiekiem". 

Pro pero„. „kocha(' sprawied liwość można zaw ze 
i wszędzie, ale nienawidzić nic prawiedliwości? .„ łat 
wiej to powiedzieć niż zrobić''. Dalej Prospero ,, ludzie 
intcUgcnlni godzą się z nowym porządkiem rzeczy 
zachowujac dla siebie prawo do żartów.„ drobne 
zloślh1,.·ości .„ bez konsekwencji". 

Jakże to dobrze nam znane z. dni dzisiej zych ludz
kie postawy. 

Jakie światło rzuca to na inteligencję, na post pa
wanie i moralność ludzką? 

J acy ą ludzie naszego wieku? Czy tacy jak Pro
spero. kryjący swą słabość pod zatą władcy i uczo
nego wy nańca, ciągle poświęcającego się dla szczęś
cia ludzi? Czy tacy jak Ariel, w którego naturze .,n ie 
leiy pojmowanie prawdy w dwojaki sposób"? 

Arielowi można zarzucić to, że jest nieżyciowy, czyli 
niezdolny do walki z przeciwnościami życia. 



Który z tych dwóch bohaterów budzi wl kszą sym
patię? 

Oczywiście Ariel, ponieważ posiada ideały, w którP. 
święcie wierzy i za nie umiera, gdyż wierzy także 

w zasadę, że „lepiej umrzeć nii się zbrukać" - jak 
jego mistrz, który go prawdy tej nauczył - nie wie
rząc w nią. 

Porównajmy śmierć Ariela i Pro pera. Pierwszy 
umarł za ideę, w którą wierzył drugi za cel postawił 
sobie zbawienie ludzkości , a dąźy ł do zbawienia sie
bie. Osiągnął w końcu cel - umarł w rozkoszy, owi
nąwszy się szatą wielkości, szlachetności - w rze
czywistości umierał człowiek zmęczony ciągłym tka
niem tej zaty, która była tylko szatą i zaczynała mu 
już ciążyć 

Lecz w tym momencie „nadprogramowo"' zjawia 
się - zmartwych\ staje riel. Pro pero chce o zczę
dzić mu walki z przeciwnościami i przcgranC?j, pro i 
Kalibana o „posadkę nil?ważną, a spokojną" dla Arie
la. Mistrz najpierw pomylił się co do K llbana, t raz 
zaś co do Ariela. Ariel nie był wcale slaby, jako je
dyny bohater był mocny właśnie dzięki subtelności 

i delikatności oraz wicrno ci ideałom. Po ,,zm rtwych
wstaniu" powiedział: „Przyznaję, że niesłusznie po
stąpiłem umierając". 

Sztuka nie była latwa, nie mogłam uporać się w 
krótkim czasie z wagą i boga<:twem problemów w niej 
poruszanych. 

Starczy ich na długo, u tosunkowalam się tylko do 
niektórych, nie znaczy to, że do nich nic wrócę. 

Brygadier sceny : 
Ta d e usz K ol o wski 

Swiatlo: 
H enryk Draheim 

Rekwizytor: 
~ali n a Majer 

Kierownik echniczny: 
S tanisław M atysik 

Główny elektryk: 
A ndrzej A mbrozi ń ski 

Kierowni pracowni kra\\'ieckiej : 
Regina Dar ł ak 

T omasz Szwajkowski 

Kierownik pracowni stolarskiej: 
:l ak ymi l ian Ki towski 

Kierownik pracowni malarskiej : 
~dmund Nowakowski 

Kierownik pracowni tap icer kie j : 
S t anis ł aw W ł od k owski 

Kierownik pracowni mechaniczno-ślusarskiej: 
Stan i s ł a w P a r!i mcz y k 

Kierownik pracowni perukarskiej : 
Danuta Taraszkiewicz 

Kierownik pracown i szewskiej : 
C z es ł a w Bara n c.w s ki 

Kierownik pracowni modelatorskiej: 
M a r i a n K u jaws ki 

Główny rekwizytor: 
Stefania K u j a wsk a 

Kierownicy administracyjn i scen: 
S t a n i s ł a w a S a sz a k (Gdańsk) 

H a I i n a Z e m ł o (Sopot) 
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