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Sceny z „Kordiana" J. Słowackiego 

Prezes ,,.., 
Muza 
Podchorąży 

Ksiądz 

- BORYS BORKOWSKI 
-HENRY fil~ 
- MAREK KOZAK 
- ZDZISŁAW KORDECKI 

Sceny z „Króla Edypa" Sofoklesa 

Tyrez.iasz 
Edyp 

- BORYS BORKOWSKI 
- RYSZARD JAŚNIEWICZ 

Sceny z „Achillesa i panien" 
A. M. Swinarskiego 

Odv:: 
Achilles 
Deidamia 
Mirra 

- BORYS BORKOWSKI 
- MAREK KOZAK 
- BOŻENA MICHERDA 
- IRENA WÓJCIK 

Sceny z „Zemsty" A. Fredry 

Cześnik 

Dyndalski 
- BOGDAN GORCZYCA 
- BORYS BORKOWSKI 

Sceny z „Tanga" S. Mrożka 

Eugeniusz 
Edek 

- BORYS BORKOWSKI 
- JERZY KARNICKI 
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Sceny z „Żegnaj, Judaszu" 
I. Iredyńskiego 

Komisarz 
Judasz 

- BORYS BORKOWSKI 
- TOMISŁAW RYCZKO 

Homer 

Sceny z „Rekonstrukcji poety" 
Z. Herberta 

BORYS BORKOWSKI 

oraz 
\~ 

Mira Kieniewicz, Kaja Kijowska,V Adam 
Gromadzki, Bogdan Kajak, Marek Sobczyk, 
Jan Stryjniak, Luiza Kwiecień, Barbara 

Sobczyk, Marek Huczyk 

Sufler 

Janina Jarocka 
Inspicjent 

Marek Huczyk 



Teatr był sferą moich 
, 

marze n 
Rozmowa z BORYSEM BORKOWSKIM: 

Drogi Borysie, zaczniemy dzisiejszą rozmowę chyba 
od zarania Twojej prncy w teatrze. Sqdzę, że będzie to 

konieczne. 

- Mialem nadzieję, że będę mógł powiedzieć nieco o so
bie ... 

- Przede wszystkim o sobie, jako że jest to Twój jn
biletLSZ. Ty obchodzisz czterdziestolecie pracy na scenie i w 
związku z tym warto abyś przypomnial swojej piiblicznofri 
jak lo się wszystko zaczęlo. 

- Moje życie - tak je dzisiaj widzę - było wielką \\.ę

drówką. I to od dzieciństwa. Rodzice się rozeszli i stałe wę
drowalem między nimi. A że byla bieda, ja jeden z rodzeń
stwa chodziłem do szkoły średniej . Kiedy trzeba było zapła
cić czesne, bo szkoły były przecież płatne, szedłem do ojca. 
Kiedy dal pieniądze - wracałem do matki. W tej wędrówce 
szkolę średnią skończyłem. Zdawałem maturę mając osiem
naście lat, bylem człowiekiem dojrzałym, śiwiadomym wiciu 
rzeczy. Wtedy wybuchła wojna. Znów zaczęła się wędrówka. 
Wywieziono mnie do obozu pracy, sześćdziesiąt kilometrów 
za Monachium. Uciekliśmy stamtąd w czwórkę. 

- Z głębi Niemiec, :: Bawarii? 

- Tak. Byl to obóz budujący fabrykę amunicji, dlatego 
gestapo usilnie nas poszukiwało. Z tej czwórki tylko ja sic; 
uratowałem. 

- I dokąd dolarleś 

- Przez dwie granice, do Generalnej Gubernii. Na s1.czc; 
ście istniala konspiracja, wyrobiono mi „lewe" papiery. Do 
zakończenia wojny byłem łącznikiem AK, pod fałszywym na
zwiskiem pracowałem, a społecznie dzialalem w RGO. Nie 
będę opowiadał szczegółów, chociaż one tak trwale zapisa ly 
się w pamięci. 

- A kiedy zaczęło się z teatrem? 

- Bylem w nim rozmiłowany. Jako uczeń gimnazjum bie-
gałem stale do Teatru Miejskiego w Sosnowcu i do dziś pa-
rnic;ta1u obsady poszczególnych sztuk. Była W SoSflóWCU fiit
torka, Ni.na Veidtówna. Widziałem ją na scenie w farsie za
tytułowanej „W perfumerii . Grala najczęściej z amantem, 
Domaóskim. To była śliczna blondynka, utalentowana aktor
ka. Została ścięta w Berlinie, w czasie wojny. Dyrekcja na
szej szkoły dbala o to, abyśmy jeździli do Katowic na przed
stawienia sztuk klasycznych. Było to znakomite uzupełnienie 
naszych lektur obowiązkowych. Bylem teatrem zafascynowa
ny, ale ojciec nie chciał nawet o tym słyszeć i dlatego po
slal mnie do Gimnazjum Handlowego. Ale w czasie wojny 
ojciec z.ginął w obozie koncentracyjnym, po wojnic już sam 
kicrowalem swoimi losami ... 

Teatr byl zawsze w sferze moich marzeń i to marzeń tak 
nieosiągalnych, że nawet nie dopuszczałem do siebie myśli, 
że mógłbym je kiedyś zrealizować. Zaraz po wojnie zapisa
łem się do Liceum Zdobniczego w Łodzi, gdzie mialcm spo
ro rodziny ze strony ojca. Odwiedzilem wówczas kuzyna, 
który w Teatrze Wojska Polskiego, czyli dawnym Teatrze 
Miejskim, był głównym elektrykiem. Zaprosił mnie do teatru, 
aby mi pokazać jak wyglądają kulisy. Za kulisami spotka
liśmy Aleksandra Zelwerowicza, który mego kuzyna znal od 
lat. Wtedy mój Hcruo przedstawi! mnie i powiedział, że bar
dzo chciałbym pracować w teatrze i być aktorem. A Zelwer 
zmierzył mnie i powiedział: „To niech złoży podanie i życio
rys, wyznaczymy termin egzaminu". 

I tak się stalo. Zdalem cgzamirt do PIST-u. Zelwerowicz 
w tym czasie bardzo mi pomagał, tak zresztą jak wszystkim 
młodym, potrzebującym pomocy. To był wspanialy człowiek . 

Malo, że znakomity pedagog, ale jaki człowiek! Opłacał za 
mnie obiady i stale coś od niego otrzymywałem ; a to jakieś 
buty, a to coś z ubrania. Sam też Zelwerowicz zdecydował, 

że PISTu nie ukoóczylem. Zaprosił mnie na rozmowę 

i stwierdził, że szkola niewiele mi da, źe powinienem iść do 
teatru , a życie samo wykaże czy będę aktorem. czy nic. 

W tym czasie dyrektor teatru w Sosnowcu chciał mnie 
zaangażować. Powiedziałem o ty m Zelwerowiczowi, a ten po
stawi] mi tylko jeden warunek: że będę dojeżdżał do Stu
dia w Katowicach, gdzie byli tacy ludzie teatru jak Broni-

sław Dąbrowski, Aleksander Bardini, doktor Jerzy Kollcr. 
Zclwer dal mi list polecający do Bardiniego. Pamiętam, zglo
silem się kiedy prowadzi] próbę ,.Domu otwartego . Prze
czytał list, kazał mi przyjść następnego dnia, ale po egza
m inie polecił mi wziąć udział w zajęciach trzeciego roku. 
To było wiosną, a latem już zdawałem egzamin eksternisty
czny w Krakowie. Bylem zatem pełnoprawnym aktorem 
w Teatrze Miejskim w Sosnowcu. Tam też spotkalcm czło
wieka któremu wiele zawdzięczam. To Ryszard Wasilewski, 
rewel~cyjny aktor, reżyser, przy tym znakomity pedagog. 

- W tym czasie zagrałeś jakąś rolę, która szczególnie 
nlkwila Ci w pamięci? 

- Grałem Edka w „Pannie Maliczewskiej", a w próby 
wchodzil „Mariusz" Pagnola. I kolega, Tadzio Przysta\\ ski, 
który mia! grać rolę marynarza, zlamal nogę na nartach. 
Nie było mowy, aby do premiery mógl być sprawny. Trzeba 
było szukać zastępstwa . Wasilewski stwierdził: „Borys się 

pali do tej roli. Trudno, niech się krew leje, niech gra". By
lem tą rolą zafascynowany, po ulicy normalnie chodzić nic 
moglem. W przygotowaniu tej postaci bardzo mi pomógł 
Rysio Wasilewski. A tą premierą mieliśmy uczcić jubileusz 
naszego dyrektora teatru. Pamiętam, gości nazjeżdżało się 

wiele, bo nasz dyrektor był kiedyś znakomitym suflerem 
u Szyfmana, wszyscy go znali. Miałem tremę, do wyjścia 
na scenę bylem gotowy znacznie wcześniej, aniżeli należało. 
A w sztuce Pagnola jest piękna scena z monołogiem-modli
tw4: „Matko Boska Morska, spraw, ażebym jeszcze raz, choć 
jedyny raz dotkn<1l nogą pokładu ... „ Mariusz trzaska clrzwia
mi, wybiega, ja zostaję sam na scenie. Podchodzę do pros
cenium, zdejmuję czapkę z głowy i zaczynam tę modlitwę. 

Cisza była idealna. Po tej scenie zerwały się brawa. To mnie 
tak podbudowało, że do końca grałem bez tremy. 

Po tym sezonie siedzieliśmy kiedyś z Alkq Kamińską, ak
torką, w kawiarni. Alicja pokazala mi Wilama Horzycę, któ
ry byl tam z Janką Jablonowską. W pewnym momencie za
uważyłem. że Janka daje nam jakieś znaki. S<1dzilcm, źe 

chodzi o Alicję, ale okazało się, że to ja jestem proszony. 
Bylem bardzo zdenerwowany, bo oto Horzyca zaproponowal 
mi angaż. Nie pytałem ani gdzie, ani za ilC' ... 

- Roz umiem, ważne bylo, że to llorz1;ca. 

- Oczywiście. Tak wlaśnic znalazlem się w Toruniu. 
- To Jeszcze z tamtych czasów znasz Ir enę Maślińską. 

- Nie tylko Irenę, w Toruniu bylo wówczas wiciu wspa-
niałych aktorów: Igor Przegrodzki, Kazio Brusikiewicz, nie
żyjący już Leon Gołębiowski. Bronka Frejtażanka, Zofia Mol
ska, Kazimierz Wichniarz, Józef Kondrat, Jerzy Kordowski. 
Wela Lam. Całą tę grupę zabrał Horzyca do Poznania. I tak 
zaczęła się moja wędrówka. Była dosyć żmudna, miałem w ży
ciu piętnaście przeprowadzek, a każda to przecież pożar. 

Staralcm się jednak zawsze być w dobrych teatrach. Nic 
angaźowalem się do miasta, ale zawsze do określonego dy
rektora. 

- Czyli do człowieka, który clawal gwarancję poziomu 
artystycznego, repertuaru. Byl jakąś osobowofrią w tealr::e. 

- Tak, właśnie tak. Dlatego też z Poznania przeniosłem 
się do Władysława Woźnika, do Katowic. Znów miałem 
szczęście pracować z dobrym zespołem aktorskim. Przyszedl 
tam właśnie Gustaw Holubek, Danka Kwiatkowska, Józek 
Para, Jerzy Nowak. 

- A jak wyglądały wasze gaże? 

- Podwyżkę dostawalo się za rolę . Zagrało się dobrze , 
uznala to pras::i i dyrekcja i dyrektor dawal podwyżkę. Wte
d y tca try byly subwencjonowane przez miasto, p::u'1stwo za 
wszystko nic placilo. 

- A Ty za co otrzymałeś podwyżkę? 
- Za rolę Romana Kla czka w „Romansie z ~ odcwilu"'. 

Gralem zresztą dużo. próby i spektakle byly codziennie, 
w niedzielę grało się dwa razy: popołudniówkę i wieczorne 
przedstawienie. 

- Z Katowic gdzie znów wywędrowałeś? 

- Wrócilem do Poznania, bowiem Woźnik objął tam 
dyrekcję. W Poznaniu wtedy utkwiłem na parę lat. Z tam
tych czasów pamiętam Ewę Nawrocką, jeszcze wówczas stu
dentkę a r cheologii, żonę śpiewaka Opery Poznańskiej , Józka 
Prządy . Już w tym czasie były teatry polączone, Teatr Pol-

' ski , NO\vy i Komedia. Potem dyrektorem został Aleksander 
Gąssowski, a ponieważ w Satyrykach zaproponowano mi ro~ 



lę Odysa w sztuce Swiniarskiego „Achilles i panny", skorzy
stałem z tego i przeszedłem do nich, nie przypuszczając, że 
sztuka będzie odnosić takie sukcesy. W samym Poznaniu 
~raliśmy prawie czterysta razy. Graliśmy miesiąc w Kato
wicach i w Sopocie przez miesiąc przy stale wypełnionej 
S•<li. Tam właśnie przeżyłem wzruszającą scenę. Przyszła do 
mnie Celina Kubicówna, żona mego ukochanego reżysera, 

Rysia Wasilewskiego. Przyprowadzila go na spektakl. To był 
już starszy pan wówczas. Tak mi serdecznie gratulował ro
li, że obaj mieliśmy łzy w oczach. Wspaniały człowiek, wspo
mm..im go serdecznie. Zmarl w Skolimowie, jakoś zapomnia
ny. a przecież za łużył się dla teatru w Polsce. Zresztą, ta
kich jest więcej, chociażby Edward Żytccki, świetny reży

ser. „ojciec chrzestny" Tadeusza Łomnickiego, który u Zy
tLckiego zagrał w „Szczęściu Frania" Perzy11skiego, zadebiu
tował znakomicie na scenie. 

- A jak znalazle.5 się w Olsztynie? 

- W „Achillesie i pannach" grałem z Aleksandrem Sc-
wrukiem. I kiedy dostał on dyrekcję, chciał wystawić „Achil
les.i". Przyjęto mnie tak serdecznie, że zdecydowałem się 

zostać. W ci<l!W trzech sezonów zagrałem pięt.naście ról 
i wróciłem do Poznania. 

- Czyli z Jankiem Maciejowskim zetknqleś ~ię w Ol
s;:;tynie, tam pracowaliście razem i dlatego przyjeclwleś do 
Koszalina, kiedy on objql dyrekcję. 

- To było dosyć znamienne dla owych czasów. Janek 
byt reżyserem na etacie, ceniliśmy sobie jego pracę, grałem 
u niego dużo, byliśmy zaprzyjaźnieni. Wtedy Maria Chwali
bóg, Andrzej Kopiczyński, Hesia Jędrzejewska, Rysio Sza
claj, no i ja stwierdziliśmy, że gdyby Janek otrzymał dyre
kcję, idziemy do jego teatru . Kiedy po roku pobytu w Poz
naniu dowiedziałem się, że Janek jest w Koszalinie, przy
jechałem tutaj. Spotkałem w teatrze, grupę aktorów z Byd
goszczy, z Olsztyna, Szczecina. Wszyscy przywędrowali tu za 
nim. Kiedy po roku .Janek objął Szczecin, wyjechałem do 
Wrocławia. 

Muszę przy okazji opowiedzieć o bardzo zabawnej roz
mowie, jak<J wówczas odbyłem z głównym księgowym Bal
t.vckic~o TC'atru DramatycznQg_o...._ panem Markiem Borowi
czem. Spotkałem go na ulicy, zapytal, czy to prawda że od
chodzę. Potwierdziłem. Był ciekawy dokąd, powiedzialcm 
więc, zgodni z prawdą, że do Wrocławia, do Teatru Polskie
go. Zrobił zmartwiom1 minę i stwierdzi!, zatroskany: „Oj, 
ale to taki niedobry teatr.„" Wzruszaj<JCY jest ten lokalny 
patriotyzm, prawda? 

Znakomita anegdota. Zanim jednak zajmiemy 
się Wroclawiem, chciałabym przypomnieć, że w Koszalinie 
byleś tylko jeden sezon, zagraleś trzy role i za dwie otrzy
małeś nagrody na festiwalach. W Kaliszu, za rolę Prezesa 
w „Kordianie" Slowackiego, a w Katowicach za rolę An
drzeja w „Trzech siostrach" Czechowa, w reżysersii Ewy 
Kologórskiej. Przypomnę jeszcze, bo to ważne, że nc1 tym:::e 
festiwalu w Katowicach tę samq sztukę Czechowa prezen
tował Teatr Współczesny z Warszawy. Tym bardziej jest 
to sukces! 

- Mimo że ja stale twierdzę, że jedynym moim sukcesem 
jest trwanie na scenie przez czterdzieści lat. A we Wrocławiu 
jakoś mi dobrze było. Zaczęło się ryzykownie, bo zrobiłem 
zastępslwo za Zdzisia Maklakiewicza, który otrzymal rolę 
w filmie, a Maria Starszewska zastrzegła, aby znalazl zastę
pstwo. Musialcm się zgodzić, chociaż to było ryzykowne. 
Ale udało mi s ię, zostałem zaakceptowany. Wiele serdeczno
ści okazal mi Igor Przegrodzki no i wspanialy dyreklor, 
Wlaclyslaw Ziemiański, z którym do dziś się przyjaźnimy. 

Bylem jeszcze jeden sezon za dyrekcji Krystyny Skuszanki 
i .Jerzego Krasowskiego i wrócilem do Katowic. Ale chyba 
źle zrobiłem, bo jakoś mi się już nie wiodlo, chociaż w Ka
towicach otrzymalem piękne micszzkanie, a lo przecież cieszy. 

- To zrozumiale. Dlaczego jednak wspominas::: o niepo 
wodzeniu? 

- Po raz pierwszy i jedyny dotąd zdarzyło się, że do
stalem wypowiedzenie i to ocl czlov„icka, który mnie nigdy 
nie widział na scenie. Poszedłem wówczas do Józefa Pary, 
do Bi Iska. I tak się stalo, że leciwie zaangażowałem się do 
Bielska, wicdzialem, że wracam do Kato\\ ie. Rzeczywiście 

wrócilcm i u Miecia Górkiewicza było mi bardzo dobrze, 

ale z to wszystkc:> w jakim~ sensie trzeba bylo zaplacić. 

Opowiadam o tym, ponieważ w naszym kraju, gdzie 
\\ szyscy mają zapewnioną pracę, my, aktorzy, żyjemy 

w przedświadczeniu, że miecz Damoklesa zawsze nam wisi 
nad igłową. Jesteśmy przecież pracownikami sezonowymi 
1 niestety, trudno to zmienić. Znam cenę napięć jakim pod
lega aktor. Myślę, że i one są przyczyną moich trzech za
wałów. Każdy z nas jest uzależniony od decyzji jednego czlo
\\ ieka i od jednego człowieka zależy cala nasza egzystencja. 

Ale jak to zmienić? Taka jest cena tego zawodti. Czy 
wyobrażasz sobie, że mogłoby być inaczej? Trudno byloby 
ten problem rozwiązać przy pomocy paragrafów prawnych. 

- Istotnie, ale może lepiej działać ZASP, czerpać z dob
rych tradycji tego związku, który powinien chronić aktora, 
ale i dopingować go do zdobywania kwalifikacji. Kiedyś nic 
można było pracować w teatrze, jeśli nie bylo się w ZASPie. 
Ale po zdaniu egzaminu było się w nim aspirantem, potem 
kandydatem, a na miano czlonka rzeczywistego t.rzcba było 
rzeczywiście zapracować. Zresztą zawsze mówię, że aktor 
najpierw jest terminatorem, potem czeladnikiem, z kolei maj
strem, a czasami się zdarzy, że osi<1ga slopici'1 mistrzowski. 
Ale lo tylko cz as am L 

- Mas::: rację, to j est rzcmioslo wymagajqce ogromnej 
pracy. 

- Każda premiera jest dla aktora kolejnym egzaminem. 
Tu cale życic trzeba pracować nad sob<), cale życie się uczyć. 
Nic tylko w teatrze, podczas próby. Zrcszt<1 tancerz. śpiewak, 
muzyk muszą stale ćwiczyć. A aktor'? 

- Otóż to. Potem czlowiek się dziwi, że aktor sepleni, 
nie umie poruszać się na scenie, nosić kostiumu, nie wie 
co zrobić z rękami. 

- Właśnie o to mi chodzi. Może za dużo wymagam od tc
a tru, ale od siebie też wymagam. Chociaż czasami bywam 
także zafascynowany. Tak jak Zosią Mayr w przedstawieniu 
„Staromodnej komedii" Arbuzowa. To najlepszy spektakl na
szego teatru w tym sezonie. A Zosia wprost wspaniala! 

- Cieszę się, że tak ocenias:: ten spektakl i aktorstwo 
pani Mayr. Wróćmy jednak do Twego pobytu w I<atowi
cCLch. Wiem, że odszedleś w czasie dyrekcji Gogolewskiego. 

- T.a.k, ale o tym wnl;:i.Jbym nie mówić Skoóczy!o sjc to 
moim zawałem i wtedy skorzystałem z propozycji Lasta
wieckiego dwa lata spędziłem w teatrze gdyóskim, 
w teatrze bez teatru, gdzie trzeba było ciężko praco
\\aĆ, ale za to atmosfera była wspaniała i do dziś ten pobyt 
milo wspominam. Po dwóch sezonach namówił mnie na El
bląg pan Gruca. Z tego okresu zachowałem w pamięci mile 
s:1siedztwo Jagody i Jurka Fitiów oraz Meli Chruścielówny 
i rolę Biskupa w „Balladzie łomżyńskiej", której mi w Toru
niu rzeczywiście bardzo gratulowano. Skorzystalem też skwa
pliwie z propozycji Janka Skotnickiego i znalazłem się 

\\ Plocku. Doskonale mi się tam pracowało, zagrałem dwie 
dobre role, z których bylem zadowolony, a za Balzaka 
w „Weselu pana Balzaka" otrzymałem odręczny autograf 
z podziękowaniami od .Jaroslawa Iwaszkiewicza. 

- I daleś się namówić na Radom. 
- Niestety, tak wyglądała prawda. Szybko stamtąd ucie-

kłem do pobliskich Kielc, gdzie dyrekcję objął Józio Skwark. 
I tam się rozchorowałem na dobre. W ciągu trzech miesięcy 
- dwa zawały. Zagrałem tylko rolę Pustelnika w „Ballady
nie". I stamtąd wyjechałem, ale na emeryturę. Jednak wa
runki tak mi się ułożyły, że musiałem znów szukać dla sie
bie mie jsca. Ze względów klimatycznych marzyło mi się mo
rze i tak znalazłem się w Słupsku. Tu dost.alem mieszkanie, 
a to przecież najważniejsze. Tu spotkalo mnie wiele miłych 
niespodzianek ze strony władz. Przez czterdzieści lat nic 
otrzymałem tyle wyróżnień, ile tutaj . Bo i odznakę Zasłużo
n ego Działacza Kultury i Medal 40-lccia i wreszcie nagrodę 
wojewody. A przecież niczym się tutaj nic zasłużyłem. 

- Po prostu cenią w Tobie aktora. Poza tym cale Lata 
pracowałeś spolecznie. Ale odpowiedz mi, jakie role, z t11ch, 
które grale.~. były Ci najbardziej bliskie? 

- To trudne pytanie. Chyba nic mam takich. Szczególnie 
lubiłem grać Czechowa. Ale nic zagralem ani jednej roli, 
o której szczególnie marzyłem. Nawet na jubileusz czterdzie
stolecia pracy, bo bardzo chciałem zagrać Horsztyńskicgo, ale 
tutaj nic ma rnożliwo~ci obsadowych. 

- Życ::.ę Ci jes;:;c_e wielu, wielu takich ról, które przy-

niosą Ci dużo satysfakcji! Rozmawiała: Jaclwig-a $lipińska 



Kordian" J. Słowackiego 
(~eż. J. Maciejowski), Bałty
cki Teatr Dramatyczny (1963). 
Prezes - Borys Borkowski, 
Kordian - Józef Skwark. 

„Tango" S. Mrożka (reż. M. 
Straszewska), Teatr Polski 
we Wrocławiu (1967 r.). Wuj 
Eugeniusz - Borys Borko
wski. 

Autograf Jarosława Iwaszkiewicza, autora „We
sela Pana Balzaka", w którym Borys Borkowski 
grał główną rolę. 

„Zemsta" A. Fredry (reż. J. 
Gruda), Teatr Polski we Wro
cławiu (1966 r.). Dyndalski -
Borys Borkowski, Cześnik -
Stanisław Igar. 

Projekt kostiumu F. Starowieyskiego 
do roli Wuja Eugeniusza .. 



Absolwenci Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej 
w Łodzi (1945 r.). Na pierwszym planie dyr. Aleksander 
Zelwerowicz, ostatni z tyłu Borys Borkowski. 

Piquaso w sztuce „Mariusz" 
M. Pagnola (reż R. Wasile
wski), Teatr Miejski w Sosno
wcu (1947). 

„Balladyna" J. Słowackiego 
(reż. Dlugosz), Teatr im. Jara
cza w Olsztynie 1958. Borys 
Borkowski jako Kirkor z 
Marią Chwalibórg (Ballady-
na). ·- -- ·~ 

„Elektra" Girodeux (reż. E.Wierciński), Teatr Wojska 
Polskiego w Łodzi (1946 r.).Na pierwszym planie Borys 
Borkowski, Elektra - Zofia Mrozowska. 

„Achilles i panny" A. M. 
Swinarskiego (reż. J. Perz) 
w Poznaniu Teatr Satyry 
(1955 r.). Odys - Borys Bor
kowski. 

Dziad w „Weselu" S. Wys
piańs)dego (reż. S. Bugajski), 
Teatr im. Jaracza w Olszty
nie (1960 r.). 
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Dyrektor artystyczny 
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Kierownik techniczny 

RYSZARD POBEREŻNY 

Główny elektryk 

Kierownik pracowni akustycznej 

Brygadier sceny 

Kierownik pracowni perukarskiej 

Rekwizytorki 

Kierownik pracowni krawieckiej 

Kierownik pracowni plastycznej 

Stolarze 

Szewc 

Slusarz 

Tapicer 

- Stanisław Indrusyna 

- Janusz Wysocki 

- Jan Malinowski 

- Irena Pakuła 

- Bożena Iwaszkiewicz, 
Bogusława Węc 

- Janusz Wiemek 

- Maciej Gawlak 

- Jacek Jurcaba, 
Zbigniew Tomkowicz 

- Ryszard Kowalewski 
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