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PAŃSTWOWY TEATR IM. STEFANA JARACZA 
W OLSZTYNIE 



ALEKSANDER GELMAN urodził się w Mołdowie w roku 1933. 
Szkołę podstawową rozpoczął w wieku 11 lat i ukończył .1ą 
w roku 1948, następnie uczęszczał do szkoły zawodowej, gdzie 
zdobył zawód ślusarza i rozpoczął pracę w Fabryce Pończoch · 
w e Lwowie , którą przerwał zapisując się do Szkoły Wojskowej, 
pu czym w stopnu kapitana przeszedł do rezerwy. 
Prz~z trzy lata pracował jako tokarz w Kiszyniowie, skąd prze
niósł się na budowę pod Leningradem. Debiutował w 1970 roku 
scenariuszem do filmu „Nac lena". W roku 1974, wspól-
nie z żoną Tatianą Kalecką riusz do filmu „Kse-
nia, lubimaja żena Fiedora", a w ariusz „Premii". 
W oparciu o scenariusz p la sztuka „ to kół. pewnego 
zebrania partyjnego", gran im powodzeniem teatrach 
Moskwy i Leningradu, a teatrach w Polsce. 

( ... ) Brygada Potapow 

w nas samych, w nas-f!:~•-.l!ili;~ 
nych, niedbalstwie, 
śd, dbałości o dobre 

zła tkwią 

rodukcyj
frasobliwo-

ta o uczciwości, 
ni zdejmują 

ację swoich dccy
~.-.-lll:iał w zebraniu 

.... „Fhniczny, Azja
atkę rozrabi.acza, 
uje pomniejszyć 

ami, gdy majster 
ość i uczciwość. 

zebrania" staje się 

wiada jak patrzeć, 
wagi, konsekwencji 

~"'lliclz!ło;nkami partii komu
~! chin - a nie człon-
•••li~go numer sto jeden!" 

Przypomn ·dy nie jest, jak się 
okaz2ło, atwo się nauczyć myślenia 

kategoriami o · - od codziennych zadań za-
kładu· pracy i dbałości, ystko przynajmniej wy-
glądało, jeśli nie jest, w porządku. 

(Tomasz Miłkowski: „Sprawa brygady Potapowa") 

Po!igra flka L-k z. 2:2; n . 3 0)0 D- !/~~9 ("O. 77) 


