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/GOR ŚMIAŁOWSKI 

LIST 
DO KAZIA BRUSIA 

Kaziu, nie męcz ojca! 
Jubileusz? Zawsze się Ciebie żarty trzymają. 

A swoją drogą jak ten czas leci. No, leci, nie 
ma co. Więc to już tyle lat minęło od chwili, 
kiedy m.ały Kazio u boku swego Taty siedział 
w wileńskiej „Ksantypie", tej samej, którą tak 
brawurowo prowadził Janusz Minkiewicz! A 
bywał tam także sam Czesław Miłosz! 

I tak stałeś się świadkiem mego debiutu. Je
żeli tego nie pamiętasz - tym lepiej dla Cie
bie. A ja pamiętam. 

Czy Tata Stefan mógł przypuścić, że oto ten 
chłopak, rozpalony emocjami teatru, rozbawi 
kiedyś całą Polskę - od Bałtyku po Tatry? I to 
do łez, Kaziczku, do łez! 
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Ile wówczas miałeś lat? Trzynaście, może dwa
naście - a ja byłem już po dwudziestce. Le
piej nie wspominać, zimno się robi. 

Widzę Cię jeszcze, jak dumnie kroczysz ulicą 

Mickiewicza, popularnym wileńskim „Jerkiem". 
Tata i Mama prowadzą swoją uśmiechniętą 

pociechę. Twój Ojciec - urokliwy aktor. Zary
kiwaliśmy się, kiedy opowiadał o Pińsku, gdzie 
w młodości swojej dyrektorował w tamtejszym 
teatrze. Musiały to być zabawne czasy aktor
skie, może ciężkie, ale na pewno zabawne 
i barwne. A potem minęło kilka lat (cztery?} 
i graliśmy razem w „Królu włóczęgów". Pamię -

tam nawet co grałeś. Robin. Miałeś wtedy 
piętnaście lat - zgadza się? 
Już wtedy wiedzi.ałem, że będziesz tęgim ko
mediantem. Putrament przewidział, że Milosz 
Nobla dostanie - to ja nie mogłem przewi 
dzieć kim będzie Kazio? 
Ot, i sprawdziło się. Co do joty! 
Ech, Kaziu, łza się w oku kręci - i w ogóle 
kręci się jakoś, oby Kaziu tak dalej, i to długo . 

A poza tym, to nic się nie zmieniłeś. 

Może trochę urosłeś, nieco podlysiałeś, ale„ . 
grubasek ten sam! 

Kochaneńki, ściskam Cię tak, jak „przed woj
ną". 

Twój Igor Śmiałowski 
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STANISŁAW HEBANOWSKI 

SPRZED 
WIELU LAT ... 

Kiedy Wilam Horzyca żegnał się z Toruniem 
i obejmował dyrekcję teatru w Poznaniu, za
proponował pewnej części zespołu przeniesie
nie się z nim do Poznani.a. Wśród wyróżnio
nych tym zaproszeniem - obok wybitnych 
i znanych aktorów - zn,alazł się również mło
dziutki wówczas Kazimierz Brusikiewicz. Horzy
ca doceniał jego spontaniczny talent, toteż w 
Toruniu Brusikiewicz grał dużo - między inny
mi Fikalskiego w „Domu otwartym" Bałuckie
go, ale dublował również „. Dziennikarza w 
„Weselu". 
Kazia poznałem w roku 1948. Był wtedy ruch
liwym chłopcem o okrąg.lutkiej, trochę naiwnej 
twarzy. Jedynie w kącikach oczu skrzyły mu 
się niekiedy ogniki dyskretnej kpiny. Potrafił 
sypać kawałami, przeważnie raczej dobrotliwy
mi. Żartował czasem na temat kolegów, ale 
nie oszczędzał w tych żartach siebie. Dlatego 
jednał sobie ogólną sympatię. Był przy tym 
uczynnym kolegą, nie ujawniającym przesad
nych ambicji, przyjmującym bez rozgoryczenia 
nawet niewielkie epizody. Mógłbym wymienić 
wiele tych małych ról - jak baletmistrz Nogo
wicz w „Ja tu rządzę" Rapackiego, Człowiek w 
kradastym płaszczu w „T u mówi Tajmyr" lsa
jewa i Galicza, markiz Forlipopoli w „W pięk
nej oberżystce" Goldoniego. Przede wszystkim 
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muszę jednak przypomnieć wyrazistgo Diabła 
w Schillerowskiej „Pastorałce" i Głodniaka ze 
„Snu nocy letniej" Szekspira. Grał Głodniaka 
zredukowanego do prezentacji Muru w spek
taklu ateńskich rzemieślników. Błysnął w tym 
scenicznym drobiazgu niemal chaplinowskim 
humorem. Pokazał żałosnego człowieczka, spy
chanego w cień przez kolegów o większych 
barach i potężniejszym głosie - nie mogących 
jednak pozbyć się jego absurdalnej obecno
ści. Nieoczekiwanie wyrastał przed Pigwą, de
tonując swoimi pytaniami i przymilnymi pre
tensjami tego pewnego siebie organizatora 
ateńskiego widowiska „ . 
Niestety szybko rozeszły się nasze drogi. Kazio 
z nieomylnym instynktem szukał dl.a siebie in
nych możliwości. Słusznie, ponieważ po odej
ściu Horzycy straciłby życzliwego opiekuna. 
a nie wiem czy później w obowiązującym 
schemacie konwencjonalnego poznańskiego 
teatru dostrzeżono by i doceniono jego nie
śmiało aplikowany dowcip, kontrastujący z 
ostrą ekspresją estradowego gestu„. 
Kiedy po latach zdarzyło mi się usłyszeć w ra
dio zapowiedź występu Malinowskiego w „Pod
wieczorku przy mikrofonie" - mogłem już wy
słuchać nie zawsze atrakcyjnych numerów, 
ażeby doczekać się Kazia. I rzecz szczególna -
we wszystkich wygłupach i umyślnych przeję 
zyczeniach poczciwego urzędniczyny robiące
go w konia pryncypała - gdzieś ze studni pa
mięci dochodził do mnie głos Głodniaka, zda 
jącego sobie sprawę z paradoksalności sytua 
cji. Zwierzał się, że dziś potrafi sprytem żeglo
wać wśród mielizn idiotycznej codzienności „ . 
Mogłem tylko żałować, że nie widzę okrąglut
kiej twarzyczki Kazia z iskierkami kpiny w ką
cikach już nieco powleczonych smutkiem oczu. 

Stanisław Hebanowski 
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ZDZISŁAW GOZDAWA 
I WACŁAW STĘPIEŃ 

BRU SIO 

Był marzec 1945 roku. Wystawialiśmy w łódz
kim Teatrze Domu Żołnierza naszą sztukę 
„Droga do Ciebie". Nawiasem mówiąc - by
ła to pierwsza sztuka napisana w wyzwolonej 
Polsce. Większość zespołu aktorskiego rekru
towała się z żołnierzy przybyłych ze wschodu, 
ole dołączyli do nich także wygnańcy ze znisz
czonej Warszawy. Z Wilna przyjechał pyzaty 
młody chłopak liczący około dwudziestu lat 
o nieznanym nam nazwisku: Kazimierz Brusi
kiewicz. Grał w tym przedstawieniu kilka ról, 
był żołnierzem powracającym z frontu, kamer
dynerem w książęcym pałacu, sprzedawcą ba
loników. 
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Niewiele pamiętamy z „kreacji" Kazia w tym 

spektaklu, zresztą nie wyróżniał się niczym 

specjalnym, ot jeden z wielu. Później, w lipcu 

1945 roku zaczęła grać Syrena i Brusikiewicz 

jakoś zniknął nam z pola widzenia. Jak się 

później okazało, poszedł - jak to się mówi w 

branży aktorskiej - w „herody", czyli do dra

matu. Pmcował przez kilka lat ze znakomitymi 

reżyserami, obsadzali go w dramatycznym re

pertuarze, przy czym podobno (bo sami tego 

nie widzieliśmy) publiczność w najtragiczniej

szych momentach sztuk zaśmiewała się do roz

puku, kiedy na scenie ukazywał się nasz bo· 

ha ter. 

W latach pięćdziesiątych (nie pamiętamy do

kładnej daty) pojechaliśmy do Poznania, aby 

zobaczyć przedstawienie naszego „Wodewilu 

warszawskiego". Postać Woźnego w tym spek· 

taklu odtwarzał przezabawny aktor, którego 

twarz wydała nam się dziwnie znajoma. Za
glądamy do programu: Kazimierz Brusikiewicz. 
Serdeczne powitanie, wspominki, sporo alko
holu i nieśmiała propozycja z naszej strony -
czy nie interesowałaby go Warszawa? Oczy
wiście „tak" i wkrótce zawitał Brusio - bo tak 
go w skrócie wszyscy zwą - do Warszawy. 
gdzie z miejsca stał się ulubieńcem publicz
ności„. 
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Jego żywiołowość i bardzo precyzyjny warsztat 
aktorski pozwoliły mu na pełne rozwinięcie 

skrzydeł, na wykazanie się dojrzałym kunsztem 
w tak trudnej dziedzinie jak kabaret, jak małe 

formy teatralne. Długie lata współpracy z Ka
ziem dały nam okazję obserwowania jego 
wszechstronnych talentów. Był znakomity w 

komediach, w skeczach, w monologach, pio
senkach i scenkach muzycznych, potrafił za
grać w farsie, co na pewno nie jest łatwym 
zadaniem aktorskim i co dzisiaj mało kto 
umie. Był świetny jako nieporadny Prezes w 
„Pani preze.sowej", przezabawny jako bankier 
krótkowidz w „Bądź moją wdową", jako do
stojny Napoleon w „Madame Sans-Gene", ja
ko niedorajda Kowalski w „Sprawie Kowal
skiego", jako ordynans Felek w „Sublokator
ce", nie mówiąc już o kreacjach w małych 

formach, których zliczyć niepodobna. W każ

dym wcieleniu inny, w każdym znakomity. 

A obarczaliśmy go nie lada zadaniami. Pisa
liśmy dla niego monologi - ucznia szkoły pod
stawowej, dziewczynki {!) w takimi wieku, 
staruszka sklerotyk.a i wiele, wiele innych. 
Wszystkie te karkołomne zadania wykonywał 
bez pudła. Ilu aktorów podjęłoby się takiej 
ekwi I ibrystyki? 

Wspominamy tu tylko jego udział w przedsta
wieniach Syreny i Buffo, <Cl oprócz tego nasz 
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Jubilat ma na swoim koncie tysiące „Podwie
czorków" i astronomiczną ilość występów 

estradowych w całej Polsce. 
Ale tego wszystkiego było Kaziowi za mało. 
Ten szatan pracy zapragnął reżyserować. I na 
tym polu odniósł znaczące sukcesy, potrafił 

poprowadzić kolegów-aktorów drogą, jedyną 
dla danej postaci i śJ..ietnie wkomponowaną 
w całość przedstawienia. 
Skąd on to wszystko umie? Na to pytanie jest 
tylko jedna odpowiedź: ma talent. I to talent 
dynamiczny, samorodny, nieokiełznany, taki, że 
czasem trzeba go na siłę przyhamowywać. 

W prywatnym, zakulisowym życiu jest pogod · 
ny, zawsze pełen zabawnych pomysłów, w każ
dej chwili gotów do zrobienia niewinnego fi
gla kolegom. Tradycja Dymszowa ma w Kaziu 
godnego kontynuatora. Jeśli uprzytomnimy so
bie, że ten młody pięćdziesięciopięcioletni 
człowiek, ma za sobą czterdzieści lat pracy 
aktorskiej, to - ludzie, świat się kończy!!! 
Drogi Kaziu! Przyjmij tych parę, sercem pisa
nych słów w dniu Twojego Jubileuszu zamiast 
kosza kwiatów. Nie chodzi o koszty, ale o to, 
że kwiaty zwiędną, a nasza pamięć o współ
pracy z Tobą zostanie. 

Stu lat życia i dalszych sukcesów na niwie 
życzą Ci 

Zdzisław Gozdowa i Wacław Stępień 
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WITOLD FILLER 

NOTATKI 
SERDECZNE 

Brusikiewicz - artysta. Ten temat omówili już 
przedmówcy. Choć warto może wspomnieć 
o kilku błyskotliwych popisach jego charakte
rystycznego aktorstwa, z jakimi wystąpił w 
ostatnich latach. Wśród nich zwłaszcza T erez
jasz w „Saszy o bogach" A. M. Swinarskiego 
wart jest uwagi. Mam jeszcze w uszach żarli
wość tonu, jakim po premierze gratulowali 
aktorowi tej roli Andrzej Kuśniewicz i Artur 
Sandauer, entuzjastyczny jej opis opublikował 
w „Expressie Wieczornym" Jerzy Adamski. 
W roli, co finezję literackich point łączył·a z ko
mizmem niemal farsowym, dał istotnie Brusi
kiewicz kolejne świadectwo, iż jest aktorem 
czujnym i ironicznym. Czujnym, gdyż potrafi 
wytropić w dialogu każdy zalążek dowcipu sy
tuacyjnego. Ironicznym, gdyż nie opuszcza go 
świadomość, że oto własnym kosztem bawi się 
wraz z widzem. 
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Rys. EDMUND MAŃCZAK 

Więc Terezjasz. Ale był w lat·ach ostatnich 
jeszcze Lopek w „Wielkim Dodku". Tym zna
mie-nny, że aktor zdawał tą rolą egzami·n przed 
najs·urowszym egzaminatorem:. prowadził prze
cież dialog z samym Kazimierzem Krukowskim. 
I sędziwy mistrz bił brawo samemu sobie ucie
leśnionemu przez pełnego temperamentu, ar
cyśmiesznie cieniującego frazy „szmoncesu" 
Brusikiewicza ! 
Była też galeria skeczowych sylwetek w rewio
wym „Trzecim programie": Napoleon, Torea
dor, Stary Cygan, Szef gangu w parodii „Ży
cia na gorąco", a wreszcie krwisty Neron w 
operowej „wampuce'', wyśpiewywanej z Vio
lettą Villas. Brusikiewicz sprostał nb. partner
ce w wokalnym forte! 
Prześmieszny, kochany przez publiczność, roz
szarpywany przez mass media i menedżerów 
Brusikiewicz - artysta. 
Aleć warto jeszcze kilka zdań o Brusikiewiczu 
koledze. Zawsze gotowym, by kapitał własnej 
popularności oddać w służbę potrzebującym, 
by pomagać przvjaciołom, kolegom, znajomym, 
w pokonywaniu życiowych kłopotów. Zaś wszę
dzie, gdzie wstawia się Brusikiewicz, rzecz jest 
na dobrej drodze do realizacji! 
Imponujący zaiste jest zakres tej sympatii dla 
artysty. Nie nadużywa jej jednak. Na scenie 
i w życiu. Oddaje też swoim widzom ciepło za 
ciepło, uśmiech za uśmiech. W procencie do
daje radość z oglądania go na deskach Syre
ny. Oby jeszcze kolejne lat czterdzieści! 

Witold Filler 
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ANTONI KROH 

JAK HASZEK 
DORABIAŁ SIĘ 

SZWEJKA 

Jarosław Haszek tworzył „Losy dobrego wojaka Szwej
ka" (nie „przygody", jak tego chce polski tłumacz, lecz 
włośnie „losy" !) przez całe swoje życie i całym swoim 
życiem: od młodzieńczej praktyki w drogerii pana Fer
dynanda Kokoszki i wcześniej jeszcze, aż po ostatnie 

kufle piwa w lipnickiej gospodzie. . 
Większość anegdot. znanym nam z lektury Szwejka , wy
stępuje już dawniej, w przedwojennych humoreskach, 
których młody Haszek napisał ponad tysiąc. Obserwu
jemy z rosnącym podziwem, że te same gagi, które w 
opowiadaniach rzadko kiedy są śmieszne, a najczęściej 
trywialane i dzisiaj już mocno zwietrzałe - przetworzo
ne w powieści stają się literackim majstersztykiem, dra
p1ezną, bezlitosną satyrą i więcej jeszcze, sy ntezą swej 

epoki. 
Postać kompanijnego idioty nazwiskiem Józef Szwejk 
została utrwalona przez Haszka na piśmie po raz pier
wszy w roku 1911, a więc dzies ięć lat przed napisaniem 
pierwszych zdań książki . Nasz bohater (a właściwie je
go prototyp) od razu był pełnym zapału niezgułą, chciał 
służyć Najjaśniejszemu Panu aż do ostatniej kropli 
krwi, był ordynansem kapelana, sprowadzał na swych 
przełożonych same nieszczęścia i cierpiał, gdy z po
wodu notorycznego idiotyzmu wyrzucono go z wojska. 
Ale Szwejk przedwojenny - to zaledwie pocieszna ku 
kiełka, głupol, figurka z papier-mache. Niewiele wię 

cej, chociaż historycy literatury wciąż nie mają odwagi 
tego przyznać. Wybuchła wojna . Haszek, kpiarz i bir
bant, ubrany przemocą w feldgrau, przebył trasę, znaną 
każdemu czytelnikowi „Szwejka": Pra ga - Budziejowi
ce - Bruck nad Li tową - Wiedeń - Budapeszt - Sa 
nok - front galicyjski, gdzie zdezerterował. Potem pra 
ca dziennikarska w Kijowie i organizacja Legionu Cze
chosłowackiego, konflikt z przywódcami politycznymi 
emigracji czeskiej, wystąpienie z Legionu w dramc:tycz 
liych okolicznościach, działalność na Syberii z ramienia 
władzy radzieckiej i powrót do Pragi w grudniu 1920 
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roku, najprawdopodobniej na polecenie Kominternu. 

Przyjęto go nieufnie, wypisywano niestworzone brednie 

na temat jego służby w Armii Czerwonej, wielu daw

nych przyjaciół odwróciło się odeń plecami. Znowu, jak 

przed wojną, pojawiły się troski materialne, kłopoty 

osobiste. Wówczas zabrał się Haszek do realizacji po

mysłu, odkładanego z roku na rok: do pisania wielo

tomowej powieści o swym dobrym wojaku. Dopiero. gdy 

oba żywioły tego dzieła - ludowy humor i tragedia 

wojny - zlały się, tworząc jedyny w swoim rodzaju mo

nolit paradoksu, Józef Szwejk mógł stać się bohaterem 

ponadczasowym i ponadnarodowym, żywym i wszech

obecnym, jak Odyseusz, don Kichot, Gargantua czy 

Sowizdrzał. 

W sierpniu 1921 roku, gdy ukazujące się w zeszytach 

„Losy dobrego wojaka Szwejka" cieszyły się już ogrom

nym powodzeniem, Haszek przeniósł się do Lipnicy nad 

Sazawą. Nie wiedział, że pozostało mu jeszcze półtora 

roku życia. Pił jak dawniej, całymi dniami przesiady

wał w gospodzie, pisał Szwejka. Gdy nie miał już siły 

pisać, dyktował. Chodząc, potem siedząc, w ostatnich 

dniach Już na leżąco. Umarł 3 stycznia 1923 roku. Po
wieść urywa się w połowie czwartego tomu. 
Jarosław Haszek żył czterdzieści lat, twórczość literacką 

uprawiał mniej więcej przez lat piętnaście . Przez całą 

życie lekceważony, nie traktowany serio, nie doceniany 
nawet przez przyjaciół, napisał Haszek dzieło o ogrom
nej doniosłości dla kultury światowej. Bo „Szwejk" jest 
czymś o wiele szerszym, niż tylko protestem przeciw 
wojnie. Powieść o losach dobrego wojaka przychodzi 
z odsieczą wszystkim uczciwym ludziom, duszącym się 

w atmosferze zbrodniczej głupoty, kultu hierarchii, obłu
dy, totalitaryzmów. Haszek uczy odróżniać dobro od zła . 

Natychmiast i bez pudla. Wspaniały, ożywczy śmiech 

znajdujemy w wielu książkach - ale co wyróżnia 

„Szwejka", to ostro, wyraziście, grubą krechą nakre
ślona granica między dobrem a złem. Granica, której 
nie rozmyją żadne pozory ani wykręty. Zło jest złem, 

a dobro dobrem, i koniec. Dlatego „Szwejk" będzie 

czytany przez miliony ludzi na całym świecie, również 

tam, gdzie postać Jego Cesarskiej Mości Franciszka 
Józefa I nikogo nie obchodzi. Warto jeszcze wspomnieć 
o nowatorstwie fo~malnym Haszka - o tym chociażby, 

jak wprowadzał do literatury mowę potoczną, rozsadza
jąc zastarzałe nawyki i pisarskie maniery. Ówcześni 
bohaterowie literaccy marli jak muchy z nieszczęśliwej 

miłości lub ginęli za ojczyznę, ale było nie do pomyśle
nia, by któryś z nich się wysmarkał, albo też excusez le 
mot, pierdnął . Trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić, jakim 
szokiem dla czytelników były sentencje pana Palivca 
czy opis kompanii wojska w .latrynie, i co przy okazji 
wyczyniała krytyka. 

Ale wpływ „genialnego idioty" - jak go nazywał Ivan 
Olbracht - rósł. Ukazanie się pierwszego wydania 
„Szwejka" stało się cezurą w historii literatury czeskiej . 
Odrębnym tematem jest wpływ geniusza czeskiego piś

miennictwa na literaturę rosyjską czy niemieckojęzyczną 
(Brecht!) . Także wielu pisarzy polskich brało od Haszka 
pełnymi garściami, co łatwo sprawdzić na wielu, zna
komitych zresztą, przykładach . 

Antoni Kroh 
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Jarosław Haszek 

DOBRY 
WOJAK 
SZWEJK 

(Osudy dobreho vojaka Svejka 
za svetove vólky) 

Tłumaczenie 

PAWEŁ HULKA-LASKOWSKI 

Adaptacja 
ZBIGNIEW BOGDAŃSKI i WITOLD FILLER 
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Teksty piosenek 
RYSZARD MAREK GROŃSKI 

Szwejk 
KAZIMIERZ BRUSIKIEWICZ 

Pani Miillerowa 
HALINA GŁUSZKóWNA 

Palivec, właściciel gospody 
ZBIGNIEW KOREPTA 

Bretsch neider 
ZDZISŁAW LESNIAK " 

WŁADYSŁAW GRZYWNA 
(Studio aktorskie) 

Aresztant 
ANDRZEJ GAWROŃSKI 
MARIUSZ GORCZYŃSKI I 

• 

Lekarska komisja wojskowa 
JERZY FIJAŁKOWSKI 
IRENEUSZ KOCYŁAK 
LECH WIERZBOWSKI 

KRZYSZTOF CHMIELOWSKI 

Cesarz Franciszek Józef 
ZBIGNIEW BOGDAŃSKI 

TADEUSZ HANUSEK 

Generałowie 

JERZY BIELENIA 
MARIUSZ GORCZYŃSKI 
WIESŁAW MACHOWSKI 

RYSZARD PIKULSKI 

Feldkurat Katz 
BOHDAN ŁAZUKA 

Wierzyciel 
RUDOLF GOŁĘBIOWSKI 

Oberlejtnant Lukasz 
TADEUSZ PLUCIŃSKI 

Katy 
I RENA ARTY CZ 

Służąca pułkownika 

ALICJA WOLSKA 

Pułkownik 

RYSZARD PIKULSKI 

Generał major von Schwarzburg 
JERZY BIELENIA 

Kolejarz 
TADEUSZ HANUSEK 

Porucznik 
IRENEUSZ KOCYŁAK 

Kapral 
STANISŁAW PĄK 

Wachmistrz żandarmerii 
TADEUSZ WOJTYCH 

Żandarm 
LECH WIERZBOWSKI 

Pajzlerka 
WANDA ELBIŃSKA 

15 



16 

Lejtnant Dub 
EUGENIUSZ ROBACZEWSKI 

General inspektor 
WIESŁAW MACHOWSKI 

Ofioer 
MARIUSZ GORCZYŃSKI 

Mamon 
LIDIA WYSOCKA 

Panienki 
IRENA ARTYCZ 

JOLANTA WORONKO 

Elly 
ELżBIETA NOWOSAD 

Dziewczyny 
I RENA ARTY CZ 
EWA BODZAN 

ANNA JĘDRZEJCZAK 
EWA TCHORZNICKA 

ALICJA WOLSKA 
JOLANTA WORONKO 

Żołnierze 
SŁUCHACZE SZKÓŁ MUZYCZNYCH 

Reżyseria 

ZBIGNIEW BOGDAŃSKI 

Scenografia 
TATIANA KWIATKOWSKA 

Muzyka 
RYSZARD POZNAKOWSKI 

Choreografia 
BOGDAN JĘDRZEJAK 

Asystent reżysera 
JERZY FIJAŁKOWSKI 

Inspicjent 
KRZYSZTOF CHMIELOWSKI 

Suflerka 
KRYSTYNA TOMASZEWSKA 

Korepetytor baletu 
HENRYK GIERO 

Kierownik techniczny 
WINICJUSZ WÓJCICKI 

Pracownia scenograficzna 
EWA GAJDA-REKWIROWICZ 

Światło 
KRZYSZTOF TRZASKOWSKI 

Dźwie;k 

ZYGMUNT BOŁTRYK 

Kierownik pracowni malarskiej 
WŁODZIMIERZ ZYGMUNCIAK 

Kierownik pracowni stolarskiej 
WŁODZIMIERZ KUCZYŃSKI 

Kierownicy pracowni krawieckiej 
IRENA KANABUS 
MIECZYSŁAW WÓJTOWICZ 

Kierownik pracowni modelatorskiej 
LEOPOLD SZEWCZAK 

Kierowniczka pracowni perukarskiej 
IRENA PATER 

Kierownik pracowni tapicerskiej 
ANDRZEJ NACHULEWICZ 

Kierownic~ka pracowni modniarskiej 
MARIA WIENIAWSKA 

Brygadier sceny 
MACIEJ WITKOWSKI 

WYDAWNICTWO TEATRU SYRENA 

Redakcja 
ANNA BOSKA 

Opracowanie graficzne 
RYSZARD WINIARSKI 

Cena zł 13,-
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